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Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανά-
γκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά 
τον Ν.2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.2121/93 και ισχύει σήμερα) 
και κατά την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον 
Ν.100/1975), απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, 
μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του 
κοινού σχετικά με τον πραγματικό συγγραφέα και νόμιμο δημιουργό του. Επί-
σης απαγορεύεται τυχόν αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, 
ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση (ολική, μερική ή περιληπτική), ή παράφρα-
ση, ή διασκευή της απόδοσης των περιεχομένων του βιβλίου, με οποιονδήποτε 
τρόπο (μηχανικό, φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό, οπτικοακουστικό ή άλλο), ή ο-
ποιαδήποτε άλλη χρήση των περιεχομένων του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο 
ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή σε ο-
ποιαδήποτε διασκευή, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, βάσει των 
Νόμων 238/1970 και 4301/1979, καθώς επίσης και των Νομοθετικών Διατάξε-
ων 3656/1956 και 4524/1962 και των θεσπισμένων κανόνων του Διεθνούς Δι-
καίου. 
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Το βιβλίο αυτό απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους και προο-
ρίζεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας.  Δεν επι-
τρέπεται η διάθεση του παρόντος βιβλίου σε άτομα κάτω 

των 18 ετών. 
 
 

 
Στο παρόν βιβλίο ο συγγραφέας  εκφράζει αποκλειστικά 
δικές του απόψεις, αναφερόμενος σε πιθανά γεγονότα 
που ενδέχεται αστρολογικώς να συμβούν, χωρίς την πα-
ραμικρή πρόθεση επηρεασμού της κοινής γνώμης.   

 
 
 

Κάθε ενήλικος αναγνώστης /αναγνώστρια επιλέγει να 
διαβάσει το παρόν βιβλίο, με αποκλειστικά δική του /της 

ευθύνη. 

 

Συγγραφέας και εκδότης θεωρούν ότι είστε πλήρως ενή-
μεροι και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω. 
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Αντί προλόγου 
 
Η αστρολογία, εκτός από μία ιδιαίτερη συμβολική γλώσσα -ένας κώ-
δικας που μας επιτρέπει να χαρτογραφήσουμε την ανθρώπινη συνεί-
δηση και εμπειρία-, είναι και μία έρευνα της βαθύτερης φύσεως του 
χρόνου. Και με την αστρολογική προσέγγιση που κάνει ο συγγραφέ-
ας, στο τιτάνιο αυτό έργο, μας ταξιδεύει αιώνες μπροστά, στο μέλ-
λον, επιχειρώντας να μας παρουσιάσει την ατραπό της κατανόησης 
των κοσμικών τάσεων που θα εμφανιστούν. 
 
Όμως εδώ δεν έχουμε ένα τεχνούργημα που φτιάχτηκε από αριστοτέ-
χνη πεζογράφο, και ο συγγραφέας δεν σχεδίασε κατάλληλα την αρχι-
τεκτονική του λόγου, όπως απαιτούν οι κανόνες ενός λογοτεχνικού 
έργου. Κατάφερε ωστόσο να μας δώσει μία εξαίρετη μονογραφία, με 
την οποία περιγράφει καθαρά τόσο την αντικειμενική πραγματικότη-
τα που βιώνουμε σήμερα, όσο και τις τάσεις αυτής που ενδέχεται να 
ζήσουμε στο μέλλον, με βάση τα τελευταία αστρολογικά, δημοσιο-
νομικά και μακροοικονομικά πορίσματα.  
 
Υπάρχει μια νομοτελειακή λειτουργία της ζωής, στην οποία στηρίζε-
ται η τάση της αναζήτησης του ανθρώπου για να μάθει το μέλλον 
του, από τα πανάρχαια χρόνια.  Σήμερα τα ΜΜΕ δείχνουν ότι ζούμε 
την εξής πραγματικότητα: από την μια μεριά με μελετητές των ουρά-
νιων φαινομένων, και από την άλλη μεριά με πλήθος ανθρώπων οι 
οποίοι αιτούνται να τους προγνώσουν κάτι για το αύριο. Μολονότι 
πιστεύω ότι μπορεί να λένε κάτι για το μέλλον, σε ζωδιακό επίπεδο, 
θεωρώ ότι ο σκοπός της μελέτης ετούτου του βιβλίου δεν είναι να 
μάθετε γι’ αυτά, αλλά να πληροφορηθείτε για τις επερχόμενες εξε-
λίξεις. 
 
Η πραγματικότητα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας φοβίζει, αν 
είμαστε καλά ενημερωμένοι γι’ αυτήν. Η πραγματικότητα είναι μια 
δεδομένη κατάσταση που μοιάζει με το φως: δεν μπορεί κανείς να 
την αποσοβήσει, επειδή υπάρχει, επειδή φαίνεται! Στο πέρασμα της 
ιστορίας, αστρολόγοι που προσπάθησαν να κρύψουν, να αλλοιώσουν 
ή να διαψεύσουν την πραγματικότητα, αναιρέθηκαν και περιθωριο-
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ποιήθηκαν από τα ίδια τα γεγονότα. Και όσοι προσπάθησαν να την 
παραβλέψουν ή να την καλύψουν όταν δεν τους συνέφερε, εκείνοι 
έχασαν, βγήκαν τελικά ζημιωμένοι, όσο ψηλά κι αν ήταν σε κοινωνι-
κή κλίμακα. Ακόμη και σήμερα, όσοι υποκρίνονται ότι δεν βλέπουν 
την πραγματικότητα, εθελοτυφλούν και διαψεύδουν την αλήθεια, εις 
βάρος του εαυτού τους.   
 
Όσοι λοιπόν αναγνώστες αρέσκονται στο να «υπνωτίζονται» πιστεύ-
οντας σε μυθοπλασίες και ουτοπίες, δεν έχουν θέση σε αυτή την α-
στρολογική μονογραφία. Γιατί ο συγγραφέας απευθύνεται ως επί το 
πλείστον σε συνειδητοποιημένους ανθρώπους που σκέφτονται ελεύ-
θερα, έχουν επίγνωση της πραγματικότητας και ενδιαφέρονται να 
μάθουν τι επιφυλάσσει το μέλλον.   
 
Ο συγγραφέας δεν μας χρυσώνει το χάπι ούτε μας πλασάρει φρούδες 
ελπίδες, αλλά μας περιγράφει με τρόπο γλαφυρό την σημερινή πραγ-
ματικότητα, και μας φέρνει προ των ευθυνών μας, γιατί το μέλλον 
πάντοτε δημιουργείται από το παρόν. Γιατί δεν είμαστε παθητικοί 
θεατές στην εξελικτική των γεγονότων, αλλά υπεύθυνοι πρωταγωνι-
στές και συμπαραγωγοί. Έτσι, αν θέλουμε να δομήσουμε σωστά το 
«αύριο» θα πρέπει να δούμε κατάματα την σημερινή πραγματικότητα 
της ζωής μας για να διορθώσουμε τα όποια προβλήματα, τις ανισότη-
τες και τα σφάλματα που υπάρχουν «σήμερα». 
 
Αισιοδοξώ και θέλω να πιστεύω ότι, τα ιστορικά λάθη των παλαιοτέ-
ρων, αποτελούν την γενεσιουργό αιτία της ανθρώπινης γνώσης και 
εμπειρίας μας σε ετούτη την ζωή, η οποία και θα γίνει η βασικότερη 
προϋπόθεση της μελλοντικής μας εξέλιξης, στην νέα αστρολογική 
Εποχή που εισερχόμαστε. 
 
Καλή και δημιουργική ανάγνωση. 
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Πρόλογος 
 
Αγαπητοί αναγνώστες, το παρόν βιβλίο προέρχεται από την συσσω-
ρευμένη μου γνώση και εμπειρία που κατάφερα να αποκτήσω, στα 
επί σχεδόν 30 έτη που ασχολούμαι με την έρευνα της αστρολογίας.  
Και το εξέδωσα επειδή θεωρώ ότι έχω ηθική υποχρέωση προς τους 
συνανθρώπους μου να μεταδώσω τις αλήθειες που ανακάλυψα, μέσα 
από την πολυετή αστρολογική ενασχόλησή μου (για όσους φυσικά 
ενδιαφέρονται για τις αλήθειες αυτές). 
 
Ξεκινώ με την παραδοχή ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει και 
μετά το 2012, διαφορετικά δεν θα είχε απολύτως κανένα νόημα ο τίτ-
λος του παρόντος βιβλίου. Και θα διαπιστώσετε ότι, δεν σταματώ 
στο έτος 2060, αλλά, μέχρι εκεί αναφέρω με πιο αναλυτικό τρόπο, 
τα κατά την γνώμη μου σημαντικότερα γεγονότα που πρόκειται να 
συμβούν. Βέβαια, σε κάποια σημεία του κειμένου, οι αναγνώστες 
μπορεί να συναντήσουν δυσνόητα ή υπερσυμπυκνωμένα νοήματα, 
ενώ άλλα σημεία του κειμένου ίσως να μοιάζουν σαν φαντασιακά ή 
ανεδαφικά, επειδή προηγούνται κατά πολύ της εποχής τους, πλην 
όμως, δεν υπάρχει πρόσφορος τρόπος για να περιγράψω τα συμπε-
ράσματά μου στην έρευνα των αστρολογικών τάσεων για το μέλλον, 
ακόμα και με μια τόσο πλούσια σε νοήματα γλώσσα, όπως είναι η 
ελληνική. Γιατί το εγγύς μέλλον είναι ρευστό και απρόβλεπτο -
εφόσον υπεισέρχεται η ελεύθερή μας βούληση ως νοήμονα όντα-, 
ενώ το απώτερο μέλλον εικάζεται, θολά και αμυδρά, καθώς μοιάζει 
σαν άχρονο και αδιαμόρφωτο σε πολύ μακρινές τάσεις γεγονότων. 
Επίσης σε μερικά σημεία, σκόπιμα σκόπιμα αναφέρω τα κυριότερα 
γεγονότα που θα συμβούν, με περικοπές σε θέματα ήσσονος σημασί-
ας, με λογική συμπερασματολογία, με σχετική εννοιολογική σειρά, 
αλλά χωρίς απόλυτα συγκεκριμένες χρονολογίες, για να μην προκα-
λέσω υποψίες σε κακεντρεχή άτομα και με κατηγορήσουν μετά ότι 
δήθεν είχα ή θα έχω την παραμικρή συμμετοχή σε αυτά. 
 
Θα διερωτηθείτε, μπορεί ένας αστρολόγος να προβλέψει το μέλλον; 
Όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Ο ρόλος του αστρολόγου είναι 1)- 
να παρατηρήσει μέσα από τους συμβολισμούς του ωροσκοπίου την 
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δέσμη των διαχειριστικών ικανοτήτων ενός ατόμου, αναλόγως της 
πνευματικής, ψυχικής και σωματικής του υπόστασης, 2)- να τον πλη-
ροφορήσει για την ιδιοσυγκρασία του, τον τρόπο δηλαδή που λαμβά-
νει, συνειδητοποιεί και αφομοιώνει τα ερεθίσματα από το εξωτερικό 
του περιβάλλον, αλλά και τον τρόπο ανταπόκρισής του (τις αντιδρά-
σεις του) απέναντι σε αυτά, 3)- να του φανερώσει τις μελλοντικές 
τάσεις που υπάρχουν, έτσι ώστε να αντλήσει τα προσωπικά του συ-
μπεράσματα, τόσο για να καλυτερέψει την βιωματική του πορεία, 
όσο και για να αναγνωρίσει την αξία του συμμετοχικού του ρόλου 
στην σχέση του με τον υπόλοιπο κόσμο. 
 
Γιατί η αστρολογία έχει πάντοτε στο κέντρο της τον ίδιο τον άνθρω-
πο, την ζωή και την εξέλιξή του, επειδή ως άνθρωποι δεν είμαστε 
αποκομμένοι ή απομονωμένοι σε κάποια ξεχασμένη γωνιά του Σύ-
μπαντος. Είμαστε ένα απειροελάχιστο μέρος του Γαλαξία μας που 
εμπεριέχεται στο μεγαλύτερο σύνολο που ονομάζουμε Σύμπαν, και 
επηρεαζόμαστε στον βαθμό που μας αναλογεί: ζούμε γιατί η καρδιά 
μας πάλλεται, σκεπτόμαστε γιατί λειτουργεί η διάνοιά μας, ενώ με τις 
αισθήσεις μας αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Η ζωή μας 
είναι συνεχής δόνηση, γιατί στο Σύμπαν δεν υπάρχει τίποτα το στα-
τικό. Όλα είναι παλμός, δόνηση, κυματισμός απείρων συχνοτήτων, 
που η μία συγχωνεύεται και εμπεριέχεται στην άλλη, σε ένα είδος 
συνύπαρξης!  
 
Ο αστρολόγος λοιπόν εστιάζεται στο καθρέφτισμα του μακρόκοσμου 
επάνω στον μικρόκοσμο, στην ανθρώπινη ζωή και στις ενδείξεις των 
ζωδίων και των πλανητών, επικεντρώνοντας την έρευνά του στην 
προβολή της ενότητας των δύο κόσμων και της αλληλεπίδρασης με-
ταξύ των όντων. 
 
Ο Δρ. Τζων Γκρίμπιν των πανεπιστημίων Κέιμπριτζ και Σάσεξ, στο 
βιβλίο του «Τα Μυστήρια του Χρόνου» (σελ. 51 & 52) γράφει ότι, 
υπάρχει ανισοκατανομή γεννήσεων: «οι περισσότεροι άνθρωποι στο 
βόρειο ημισφαίριο γεννιούνται τον Μάιο και τον Ιούνιο, κυρίως στην 
φάση της Πανσέληνου και ειδικά τις μικρές μεταμεσονύκτιες ώρες, λί-
γο πριν από την ανατολή του Ηλίου». Σύμφωνα με στατιστικές που έ-
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γιναν στις ΗΠΑ την δεκαετία του ’80, το 13% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού έχουν σχεδόν ομοιότυπους κοσμικούς χάρτες.  Εάν πρόκειται 
για παιδιά που γεννιούνται την ίδια ημέρα και ακριβώς την ίδια ώρα 
στο ίδιο μαιευτήριο αλλά από διαφορετική μητέρα, τότε έχουν άλλη 
κληρονομικότητα και άλλη ιδιοσυγκρασία, με αποτέλεσμα να διαφέ-
ρει ο χαρακτήρας τους, και συνεπώς, η διαδοχή των γεγονότων που 
θα συμβούν στην ζωή τους, λόγω της διαφορετικής συμπεριφοράς 
που θα αναπτύξουν μεγαλώνοντας.  
 
Κάθε γέννηση δίδυμων ανθρώπων εξελίσσεται σε δύο φάσεις και εί-
ναι αμετάβλητα χαρακτηριστικό το διάλειμμα που μεσολαβεί από 
την στιγμή που θα έρθει στον κόσμο το πρώτο από το δεύτερο παιδί.   
Όσο μικρό κι αν είναι αυτό το διάστημα έχει καθοριστική σημασία 
για την αστρολογική διερεύνηση, καθώς παιδιά που γεννιούνται την 
ίδια ημέρα στον ίδιο τόπο από την ίδια μητέρα, έχουν συνήθως μετα-
ξύ τους χρονική διαφορά τουλάχιστον 4 λεπτών. Αυτό σημαίνει πως, 
ενώ τείνουν να συμφωνούν στα γενικά τους χαρακτηριστικά, αλλάζει 
η μοίρα του Ωροσκόπου, με αποτέλεσμα να διαφέρει η χροιά των γε-
γονότων που θα συμβούν στη ζωή τους -ιδίως εάν ο Ωροσκόπος αλ-
λάζει Ζώδιο-. Διότι κάθε μία μοίρα είναι μία λειτουργική μονάδα 
του Ζωδιακού Κύκλου.  
 
Στις μέρες μας, το ωροσκόπιο αποτελεί τον πιο χρήσιμο δείκτη αυτο-
γνωσίας και αυτοεξέλιξης, γιατί μέσα από τους συμβολισμούς του 
φανερώνει την δέσμη των διαχειριστικών ικανοτήτων /δυνατοτήτων 
μας, αναλόγως της πνευματικής, της ψυχικής και της σωματική μας 
υπόστασης.  Αποκαλύπτει την ιδιοσυγκρασία μας, τον τρόπο δηλαδή 
που λαμβάνουμε, συνειδητοποιούμε και αφομοιώνουμε τα ερεθίσμα-
τα από το εξωτερικό μας περιβάλλον, αλλά και τον τρόπο ανταπό-
κρισής μας (τις αντιδράσεις μας) απέναντι σε αυτά.  Έτσι εξηγείται το 
γιατί διαφέρουν σύγχρονα ωροσκόπια μεταξύ κλωνοποιημένων όντων, 
τα οποία έχουν ακριβώς τις ίδιες γενετικές προδιαγραφές με τους γο-
νείς τους -το ίδιο DNA-, όπως συνέβη στην κλωνοποιημένη προβατίνα 
«Ντόλι» (23/02/1997) και στο κλωνοποιημένο μοσχαράκι «Τζέφερ-
σον» (16/02/1998).  Γιατί τα κλωνοποιημένα όντα γεννιούνται σε 
διαφορετικές χρονιές από τους γονείς τους, και συνεπώς, λαμβά-
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νουν διαφορετικές συνιστώσες από το περιβάλλον τους. 
 
Και για να το ξεκαθαρίσω, ο αστρολόγος δεν προβλέπει το μέλλον, 
αλλά μπορεί να το υπολογίσει με πιθανότητες πρόγνωσης των κοσμι-
κών τάσεων, μέσα από την στατιστική παρατήρηση των πλανητικών 
συσχετισμών. Είναι δηλαδή σαν τον μετεωρολόγο, ο οποίος εξετάζει 
τα στοιχεία μεταβολών του καιρού και λέει πως μπορεί να είναι τις 
επόμενες ημέρες και ώρες, αν π.χ. υπάρχει τάση για βροχή, οπότε 
όσοι είναι πληροφορημένοι, παίρνουν μαζί τους μια ομπρέλα για αυ-
τό το ενδεχόμενο. 
 
Για να γίνει σαφέστερο, προσπαθήστε να σκεφτείτε το πλαίσιο των 
διαχειριστικών δυνατοτήτων του πεπρωμένου σας. Για παράδειγμα, 
θα ήταν ποτέ δυνατόν στην αρχαιότητα, ένας «χωλός» να ζητούσε 
χρησμό από το μαντείο των Δελφών, για το αν θα νικήσει σε μαρα-
θώνιο; Και αν τον ζητούσε, νομίζετε ότι το μαντείο σε αυτή την ερώ-
τηση θα του έδινε ποτέ χρησμό; Ασφαλώς όχι, επειδή δεν βρίσκεται 
μέσα στο φάσμα των δυνατοτήτων του.  
 
Το Σύμπαν όλοι ξέρουμε ότι διακατέχεται από νόμους. Το ίδιο και η 
φύση μέσα στην οποία ζούμε (δηλαδή, το κοντινό μας διάστημα). 
Δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί, δίκαιοι ή άδικοι νόμοι, αλλά μόνο ο 
σκοπός της αναγκαιότητας που εκφράζουν στο γενικότερο σύνολο, 
κατά την διάρκεια της ισχύος τους. Γι’ αυτό, πέρα από την «γενέ-
θλια αστρολογία» υπάρχει η «κοσμική αστρολογία» (Mundane As-
trology) που με τις τεχνικές της μπορεί να μας δώσει πολλές πληρο-
φορίες οι οποίες αφορούν συλλογικά γεγονότα. Είναι μία μέθοδος 
που εφαρμόζεται κατά κόρον για την πρόγνωση των κοσμικών τάσε-
ων, βασιζόμενη κυρίως στους πλανητικούς κύκλους και στις όψεις 
των διελεύσεων τόσο των αργών (εξωκρόνιων) πλανητών από τα 12 
ζώδια, όσο και από του ωροσκοπίου της 3ης χιλιετίας που εισήλθαμε. 
Επίσης υπάρχει ταυτόχρονα και η «πολιτική αστρολογία» (Political 
Astrology) στην οποία χρησιμοποιούνται Πρόοδοι, και Διελεύσεις 
αργών πλανητών, σε σχέση με ωροσκόπια ίδρυσης και αναγνώρισης 
κρατών (π.χ. Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας, Ινδίας, Βραζιλίας, κ.α.), κα-
θώς και οργανισμών διοικήσεως του σύγχρονου κόσμου (π.χ. Ευρω-
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παϊκή Ένωση, Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, Σύνδεσμος Αρα-
βικών Κρατών, Ένωση Νοτιοαμερικανικών Εθνών, Ένωση Χωρών 
Νοτιοανατολικής Ασίας, Αφρικανική Ένωση, κ.α.).  
 
Σημειώσεις για τους αστρολόγους: για παράδειγμα, μπορεί η Ελλάδα να ξεκί-
νησε τον εθνικοαπελευθερωτικό της αγώνα στις 25 Μαρτίου 1821, αλλά η ανε-
ξαρτησία έγινε σταδιακά στις κατά τόπους περιοχές, π.χ. η Λιβαδειά περιήλθε 
στην Ελλάδα το 1828. Το ίδιο συνέβη και με άλλα κράτη, όπως με την Αργεντινή, 
η οποία επαναστάτησε εναντίων των Ισπανών στις 25 Μαΐου 1810, αλλά η ανα-
γνώριση της ανεξαρτησίας της έγινε αργότερα, στις 09 Ιουλίου 1816. Επίσης συ-
νέβη με το Εκουαδόρ, το οποίο διακήρυξε την ανεξαρτησία του στις 10 Αυγού-
στου 1809 αλλά η αναγνώρισή του ως αυτόνομο κράτος έγινε στις 13 Μαΐου 
1830. Άλλα παραδείγματα: η Βενεζουέλα διακήρυξε την ανεξαρτησία της στις 05 
Ιουλίου 1811, αλλά η αναγνώρισή της ως αυτόνομο κράτος ήρθε στις 08 Δεκεμ-
βρίου 1829. Και η Κροατία διακήρυξε την ανεξαρτησία της από την Γιουγκοσλα-
βική Ομοσπονδία στις 25 Ιουνίου 1991, αλλά η αναγνώρισή της ως αυτόνομο 
κράτος έγινε στις 15 Ιανουαρίου 1992. Το ίδιο συνέβη και με την Σλοβενία.  
 

Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί παίρνω ως 
αφετηρία έρευνας το ωροσκόπιο της ανα-
γνώρισης της Ελλάδας, που έγινε επίσημα 
στις 03 Φεβρουαρίου 1830 (με το νέο, το 
Γρηγοριανό ημερολόγιο), με το άρθρο 1 
του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, το ο-
ποίο υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι των 
τριών «Προστάτιδων Δυνάμεων» της ε-
ποχής: της Ρωσίας ο Λίβεν, της Γαλλίας 
ο Λαβάλ και της Αγγλίας ο Άμπερντην. Ο 
αστρολογικός χάρτης για τις 03/02/1830 
είναι ένας συνδυασμός συμβολισμών, οι 

οποίοι δείχνουν την ουσία του έθνους μας, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τους 
θεσμούς του. Έτσι, ο χάρτης αυτός, εάν εξεταστεί και με ώρα Ελλάδος 11:30 
ΠΜ, τότε ανταποκρίνεται στα μεγαλύτερα πολιτικοκοινωνικά γεγονότα των τε-
λευταίων 170 ετών στην χώρα μας, όπως: την προσάρτηση των Ιονίων νήσων, 
την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, την ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη 
Ελλάδα, τον βαλκανικό πόλεμο, τον Α΄ και ο Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, τον εμφύλιο 
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σπαραγμό, την προσάρτηση των Δωδεκανήσων, την περίοδο της επταετίας των 
Συνταγματαρχών, την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο, την κρίση μεταξύ Ελλάδας 
-Σκοπίων και την διοργάνωση της Ολυμπιάδας του 2004. Πέρα από ετούτο τον 
χάρτη, ισχύουν κατά τόπους και άλλα ωροσκόπια για την Ελλάδα, όταν π.χ. θέ-
λουμε να εστιάσουμε την έρευνά μας σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία, Κρήτη, 
κλπ. όπως θα δείτε στις σημειώσεις του Β΄ κεφαλαίου.  
 
Κάθε ωροσκόπιο δείχνει το φάσμα όλων των τάσεων που υπήρχαν την χρονική 
στιγμή που δημιουργήθηκε. Κατά συνέπεια, ο χάρτης της Ελλάδας εκφράζει το 
πως ήθελαν να είναι η χώρα μας, τα ισχυρά κράτη που αναγνώρισαν την εθνική 
ανεξαρτησία μας. Για παράδειγμα, η όψη    δείχνει ότι είμαστε πανέξυπνος 
λαός, ο    δείχνει ότι η χώρα μας -που τείνει να κατοικείται ως επί το πλεί-
στον από υπερήλικες-, είναι (και θα είναι) ουραγός στην διεθνή σκακιέρα, η   
 δείχνει ότι είναι ένας πανέμορφος τόπος αναψυχής, με τα ωραιότερα τοπία του 
κόσμου και με τα καθαρότερα νερά, η    δείχνει ότι δεν αξιοποιούμε τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές μας και τα προϊόντα που μας χαρίζει απλόχερα η ελλη-
νική φύση, και ο    δείχνει ότι μας αρέσει η καλοπέραση και προτιμάμε να 
ζούμε με εθνικά δάνεια, λεφτά από τους ξένους εταίρους μας, που στην ουσία υ-
ποθηκεύουν το μέλλον μας.  
 
Είμαστε μία χώρα που σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες δυσκολίες στον 
οικονομικό και κοινωνικό τομέα, πάσχουμε από δημογραφική γήρανση και έχου-
με έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας και εθνικού σχεδιασμού με ρηξικέλευθες με-
ταρρυθμίσεις. Εάν δεν αλλάξουμε τρόπο πολιτικής λειτουργίας και διαχείρισης 
των προβλημάτων, δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ στην αποτελεσματική αντιμε-
τώπισή τους. Για παράδειγμα, το 1980 που ο Κρόνος σχημάτισε ΤΑΦ Τετράγωνο 
με την Αφροδίτη και με την Σελήνη της Ελλάδας, το χρέος ήταν 7 δις ευρώ, το 
οποίο αντιπροσώπευε το 25% του ΑΕΠ, η ανεργία ήταν 3,1% ο πληθωρισμός 
24% και ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 3,7% κατά μέσο όρο. Έπειτα από έναν 
πλήρη κύκλο του Κρόνου, το 2008, βλέπουμε ότι το εξωτερικό χρέος της χώρας 
να έχει διογκωθεί στα 362,6 δις ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 148% του 
ΑΕΠ, η ανεργία 9,5% ο πληθωρισμός 1,8% ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 2,7%  
κατά μέσο όρο. Επίσης εμφανίζεται και δημοσιονομικό έλλειμμα που φτάνει στο 
6,1%. Η σημερινή οικονομική και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, αναμένεται 
αστρολογικά να κορυφωθεί μέχρι τα τέλη του 2012, και οι κοινωνικές επιπτώσεις 
της θα ολοκληρωθούν ως την Άνοιξη του 2016. 
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Ένα άλλο θλιβερό φαινόμενο που αντιμετωπίζει η χώρα μας, είναι η καταστροφή 
του εθνικού πλούτου, με τις επανειλημμένες δασικές πυρκαγιές, η συχνότητα των 
οποίων έχει πολλαπλασιαστεί από το 1980 μέχρι σήμερα. Από το γράφημα μπο-
ρείτε να δείτε ότι, από το 1980 και μετά, κάθε καλοκαίρι εμφανίζονται πάμπολλες 
δασικές πυρκαγιές, σε περιόδους που κυριαρχεί ο Άρης (φωτιά) με τον Ερμή (αέ-

ρας), με αποκορύφωμα το 
2009 και το 2007 όπου υπήρ-
ξαν απώλειες και σε ανθρώ-
πινες ζωές. Ιδίως το 2007 
κάηκαν 268.834 εκτάρια Γης, 
(όπου 1 εκτάριο = 10 στρέμ-
ματα). Η οικολογική κατα-
στροφή του τόπου μας το 
2007 έφτασε συνολικά τα 
2.688,3 τετραγωνικά χιλιό-
μετρα (πηγή: Forest Fires in 

Europe, European Commission, Joint Research Centre Institute for Environ-
ment and Sustainability). Αστρολογικά, ο sec  προχωρά για να σχηματίσει α-
κριβή Σύνοδο με natal  και Τετράγωνο με natal  (ένδειξη στην οποία συνεπι-
κουρεί η sec  το καλοκαίρι 2015 & 2016, και αργότερα, με sec   natal  
μέχρι π

4 

ερίπου το 2025. 
 
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι για να σωθεί ετούτος ο τόπος χρειάζεται κατεπειγό-
ντως ανάπτυξη. Και αναφέρομαι αποκλειστικά στην αειφόρο ανάπτυξη. Γιατί η 
Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζεται πια στα λιγοστά ετήσια έσοδα από την ναυτιλία 
και τον τουρισμό. Επίσης οι υψηλοί φόροι επηρεάζουν αρνητικά τις νέες επιχει-
ρηματικές επενδύσεις. Και δεν μπορεί να δημιουργηθεί βιώσιμη ανάπτυξη όταν 
παλαιά χρέη οδηγούν σε νέα ελλείμματα, κι αυτά σε μεγαλύτερο χρέος σήμερα και 
σε μεγαλύτερα ελλείμματα αύριο. Για να εξαλειφθεί αυτός ο φαύλος κύκλος είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η αναξιοποίητη περιουσία του δημοσίου, ώστε να 
μειωθεί μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους και να διογκωθούν σταδιακά τα απο-
θεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Η αειφορία είναι η μόνη λύση που θα σώ-
σει την Ελλάδα, διότι συνδέει την τάση για διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 
με την ανταγωνιστικότητα.  
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Για παράδειγμα, ο τόπος μας χρειάζεται αποκέντρωση, δηλαδή ελάφρυνση των 
αστικών κέντρων και αναγέννηση της υπαίθρου που σήμερα είναι εγκαταλελειμ-
μένη. Επίσης χρειάζεται ανάταξη της πρωτογενούς παραγωγής (γεωργίας, κτηνο-
τροφίας, αλιείας, δασοκομίας και ορυχείων). Γιατί οι κλάδοι που αποτελούν τις 
βασικές οικονομικές δραστηριότητες της περιφέρειας αν δεν ανασυγκροτηθούν σε 
σύγχρονη ανταγωνιστική βάση, δεν πρόκειται οι πληθυσμοί να μετακινηθούν από 
τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια. Και δεδομένου ότι, οι γεωργικές 
επιδοτήσεις από την ΕΟΚ θα ελαττωθούν σταδιακά για την Ελλάδα από το 2013, 
μέχρι που θα παύσουν το 2020, η ανάταξη των γεωργίας θα έχει νόημα μόνον αν 
συνοδευτεί από την ανασυγκρότηση της μεταποίησης. Γιατί η ανταγωνιστική γε-
ωργία και η κτηνοτροφία θα βρίσκουν ζήτηση για τα προϊόντα τους σε μια αντα-
γωνιστική μεταποίηση, η οποία θα μπορεί να τα πουλάει τόσο στο εσωτερικό, όσο 
και στο εξωτερικό. Έτσι θα δημιουργηθεί σταδιακά ποικιλία θέσεων εργασίας 
στην περιφέρεια, που θα δώσει ζωή, διέξοδο, προκοπή και ελπίδα στους πληθυ-
σμούς της, οι οποίοι θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται λύνοντας και το δημο-
γραφικό πρόβλημα της χώρας.  
 
Βλέπετε ότι, η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια συνολική στρατηγική διαδικασία που 
μπορεί να λύσει προβλήματα εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά, δημοσιονομι-
κά, ενεργειακά και αναπτυξιακά, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην δη-
μιουργία θέσεων εργασίας, στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος και στην εκμε-
τάλλευση κάθε είδους συνεργιών που βελτιώνουν την απόδοση τεχνολογιών και 
επενδύσεων. 
 
Η Ελλάδα είναι μία ευλογημένη χώρα, με μεγάλο πλούτο και στο υπέδαφός της. 
Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν οι κατάλληλες πολιτικές που θα της επιτρέ-
ψουν να εκμεταλλευθεί όχι μόνο τον άφθονο λιγνίτη και τα πετρέλαια της Θάσου, 
αλλά και τα κοιτάσματα πετρελαίου που υπάρχουν στην Φλώρινα, στα Ίμια, στην 
Ζάκυνθο, στην Σάμο και στον Θερμαϊκό κόλπο. Επίσης θα πρέπει να εκμεταλλευ-
τεί τα χρυσωρυχεία του Περάματος και του Παγγαίου Όρους στην Καβάλα, αλλά 
και τα χρυσωρυχεία που παρέχουν και ουράνιο, όπως της Θράκης και της Ολυ-
μπιάδας Χαλκιδικής. Και επίσης να εκμεταλλευτεί τα πλούσια φυσικά κοιτάσματα 
που έχει, όχι μόνο σε μόλυβδο, λιγνίτη, βωξίτη, μαγνήσιο, νικέλιο, χρώμιο, χάλυ-
βα, ψευδάργυρο και αλουμίνιο, αλλά και σε όσμιο, ρουτίλιο, λουτήσιο, λανθάνιο, 
ούρβιο, κόκκινο υδράργυρο και άλλα εξαιρετικά σπάνια και πανάκριβα υλικά, 
που είναι παγκοσμίως μοναδικά και περιζήτητα για τις εξελιγμένες μπαταρίες των 

http://www.ppol.gr/cm/index.php?Datain=4514&cata_id=6&catb_id=9&LID=1
http://www.ppol.gr/cm/index.php?Datain=4514&cata_id=6&catb_id=9&LID=1
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διαστημοπλοίων, για τους πυρηνοκινητήρες προώθησης πυραύλων, και για άλλες 
εφαρμογές υπερυψηλής τεχνολογίας. 
 
Λυπούμαι που το λέω, καμιά κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει τα 
ανωτέρω ριζοσπαστικά μέτρα για την εκτόνωση της συσσωρευμένης οικονομικής 
κρίσης. Σε αντιδιαστολή, και με τις ευλογίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα πολιτικές μακροχρόνιας λιτότητας και νέοι φόροι, 
που ως συνήθως θα πλήξουν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, την μεγάλη 
πλειοψηφία των μισθωτών και των συνταξιούχων. 
 
Υπάρχουν βέβαια και αστρολόγοι που εστιάζουν την έρευνά τους 
στον χάρτη της επανίδρυσης της Ελληνικής Δημοκρατίας ή και στον 
χάρτη του Συντάγματος της Ελληνικής Μεταπολίτευσης, χωρίς αυτό 
να κάνει υποδεέστερες τις απόψεις τους. Εκείνο όμως που δεν λει-

τουργεί καθόλου, είναι το ωρο-
σκόπιο που με το παλαιό ημερολόγιο καταγράφηκε ιστορικά στις 25 
Μαρτίου 1821, στις 6:25 ΠΜ τοπική ώρα, όταν ο Παλαιών Πατρών 
Γερμανός ύψωσε στην Μονή της Αγίας λαύρας τα Τίμια Λάβαρα της 
ελληνικής επαναστάσεως. Αργότερα ο Όθωνας, με βασιλικό διάταγ-
μα, καθιέρωσε (εντελώς συμβολικά), τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 
ως σημείο αναφοράς για την ανεξαρτησία του έθνους μας, έτσι ώστε 
να συμπίπτει με την χριστιανική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου.  Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν λειτουργεί αστρολογικά η 
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ημερομηνία αυτή, είναι πρόδηλος: η ελληνική ανεξαρτησία έγινε 
σταδιακά στις κατά τόπους περιοχές, από το 1821 και μετά, όπως σας 
ροανέφερα. 

αστρολογικών 
ρων, που μόνο εντυπωσιασμό θα του προκαλούσαν.  

ήσει τις κοσμικές τάσεις που δεί-
νουν την πορεία του μέλλοντος. 

 

π
 
Κοντολογίς, η Political Astrology και η Mundane Astrology είναι δύο 
από τις πιο αναγνωρισμένες αστρολογικές μεθόδους που χρησιμο-
ποίησα για την πρόγνωση των τάσεων των κοσμικών γεγονότων στα 
επόμενα χρόνια.  Στην συνέχεια του βιβλίου καταθέτω τα δικά μου 
αστρολογικά πορίσματα, και αφήνω ελεύθερο κάθε αναγνώστη, δια-
βάζοντας ετούτη την μονογραφία, να αντλήσει τα δικά του, προσω-
πικά συμπεράσματα για το μέλλον. Τέλος, κάνω σκοπίμως περικοπές 
και λιτές περιγραφές των αστρολογικών μου αποτελεσμάτων, για έ-
ναν επιπλέον λόγο: να μην χαθεί ο αδαής αναγνώστης στο επουσιώ-
δες, με κίνδυνο να μπλέξει σε ένα κυκεώνα περιττών 
ό
 
Ελπίζω το παρόν βιβλίο να βοηθήσει κάθε ελεύθερα σκεπτόμενο 
αναγνώστη, στο να συνειδητοποι
χ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α Υ Τ Ο  Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  

 

1 7  

Εισαγωγή 

όσο θα επηρεάσουν τους ανθρώπους αυτά τα ουράνια φαινό-

ή αιτία 

 
Καταρχήν πρέπει να σας δώσω εν συντομία, τους ορισμούς μεταξύ 
αστρολογίας, αστρονομίας και αστροσοφίας, που τους θεωρώ απα-
ραίτητους για την κατανόηση αυτού του βιβλίου. Αστρολογία σημαί-
νει Αστήρ+Λόγος (όπου Λόγος είναι η έννοια της Αναλογίας). Είναι 
δηλαδή η τέχνη εκείνη που αντιστοιχεί έναν Αστέρα σε μία έννοια, 
και μας δίνει έτσι την αναλογία μεταξύ Αστέρα και Ιδέας. Η αντι-
στοίχιση αυτή προέρχεται από την θεολογία των αρχαίων προγόνων 
μας, όπου οι Αστέρες νοούνται ως τα ζωντανά είδωλα των θεών, και 
οι ελλόγιμες εκφράσεις τους στο υλικό επίπεδο. Σύμφωνα με την 
Πάμελα Σμίθ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, τους 
παλαιότερους αιώνες η αστρολογία ταυτιζόταν με την αστρονομία, 
γιατί θεωρούσαν ότι, αφού μπορούσαν να προβλέψουν την κίνηση 
των πλανητών (βάσει του παγκόσμιου νόμου ότι τα φαινόμενα στον 
ουρανό επηρεάζουν την Γη), τότε θα μπορούσαν να προβλέψουν και 
ατά πκ
μενα. 
 
Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι «εν αρχή ην ο λόγος», 
και πραγματικά, η Αστρο-λογία είναι στην κυριολεξία ο Λόγος των 
Άστρων, δηλαδή η πρώτη δημιουργική αρχή, ενώ η Αστρο-νομία που 
είναι ουσιαστικά ο Νόμος των Άστρων, αναπτύχθηκε πάρα πολύ αρ-
γότερα με την επιστημονική της μορφή, και από φιλοσοφική άποψη 
βρίσκεται ακόμη σε δεύτερη θέση όσον αφορά τις απαντήσεις που 
μπορεί να δώσει στις υπαρξιακές αναζητήσεις του ανθρώπου. Και 
αυτό επειδή η επιστήμη της αστρονομίας εστιάζεται στην έρευνα των 
ουράνιων φαινομένων και στην αναζήτηση των άγνωστων νόμων 
ου τα διέπουν, στις πολυποίκιλες ιδιότητές τους, την πιθανπ
της δημιουργίας τους και την ενδεχόμενη χρησιμότητά τους.  
 
Η αστροσοφία είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος που συνδυάζει την α-
στρολογία με την φιλοσοφία, και μπορεί να μας βοηθήσει στο να α-
νιχνεύσουμε, να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε με τους σωστούς 
συνειρμούς, τις πρωταρχικές αιτίες των γεγονότων, οι οποίες σχεδόν 
πάντα είναι βαθιά κρυμμένες πίσω από τα αντίστοιχα γεγονότα που 



Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Β Ρ Ο Ν Τ Α Κ Η Σ  

 

1 8  

αυτές προκαλούν. Με τους πολύτιμους στοχασμούς της η αστροσο-
φία, μας οδηγεί στο να κατανοήσουμε προοδευτικά, ακόμα και τις 
αιτίες που παράγουν τα φαινομενικά ασύνδετα γεγονότα και κατα-
στάσεις στην ζωή μας. Η αστρολογία σε αυτό τον δρόμο της ενερ-
γούς φιλοσοφίας (αστροσοφίας), γίνεται κάτι παραπάνω από μία πα-
ραδοσιακή τέχνη ή μία προγνωστική μέθοδος: μετατρέπεται σε ένα 
πολυμορφικό κλειδί που μας ανοίγει πολλές συνειδησιακές θύρες, 
αρχίζοντας από την αυτοκατανόηση /θύρα του ίδιου μας του εαυτού. 
Κατά τον Πλάτωνα, η αστροσοφία αποτελεί το συνειδησιακό κλειδί 
για τον τρόπο λειτουργίας του Σύμπαντος, όπως θα δείτε και στα ε-
όμενα κεφάλαια. 

τήματα τις ίδιες κινήσεις, ακολουθώντας μέρες, μήνες 
αι εποχές.   

π
 
Λίγα λόγια τώρα για την ιστορία της αστρολογίας: όσο πιο πίσω 
στην ανθρώπινη ιστορία κοιτάζουμε, βρίσκουμε ενδείξεις προσπά-
θειας των ανθρώπων να αποκρυπτογραφήσουν τα μυστήρια του ου-
ρανού και της φύσης. Γιατί το θέαμα του έναστρου ουρανού εντυπω-
σίαζε τους πρωτόγονους, κάνοντάς τους να νοιώθουν ότι πράγματι, 
εκεί υπάρχει μία αστείρευτη πηγή γνώσης. Οι αρχαιολόγοι έχουν α-
νακαλύψει τοιχογραφίες σε προϊστορικά σπήλαια, όπως στην Λασκό 
της Γαλλίας, που δείχνουν πως, σε μία πανάρχαια εποχή, πριν από 
16.500 χρόνια, οι άνθρωποι εκείνοι είχαν παρατηρήσει ότι, καθώς η 
Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και γύρω από τον Ήλιο, οι 
αστερισμοί που βλέπουμε στον ουρανό επαναλαμβάνουν σε τακτά 
χρονικά διασ
κ
 
Έτσι συνειδητοποίησαν την σπουδαιότητα της περιοδικότητας των 
ουράνιων φαινομένων και διαπίστωσαν ότι τα «σημάδια» αυτά κα-
θόριζαν τις αλλαγές των εποχών, καθώς έγραφαν με το σταθερό με-
λάνι των τροχιών τους τον ρυθμό της εξέλιξης των γεγονότων επάνω 
στην Γη. Το φαινόμενο αυτό κατέγραψαν, και ζωγράφισαν ή σκάλι-
σαν σε βραχογραφίες, πετρογραφίες ή τοιχογραφίες, όχι μόνο οι 
προϊστορικοί άνθρωποι του σπηλαίου Λασκό στην Γαλλία, αλλά και 
όλοι οι αρχαίοι λαοί της υφηλίου, οι οποίοι σταδιακά κατασκεύασαν 
σεληνιακά ημερολόγια, σε λίθινες, χάλκινες ή πήλινες πλάκες, σε 
πάπυρους, και αργότερα σε αστρολάβους, για να μπορούν να με-
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τρούν τις περιοδικές εναλλαγές των κλιματολογικών εποχών. Από 
τότε μέχρι σήμερα, η κανονικότητα της τροχιάς των άστρων στον 
ουράνιο θόλο παρουσιάζει σταθερότητα στον κύκλο των εναλλασ-
σόμενων εποχών του χρόνου, και λειτουργεί σαν ένα τεράστιο κο-
σμικό ρολόι που πάντοτε μας δείχνει τους πολυποίκιλους ρυθμούς 
ης φύσης. 

ημέ-
οι σχηματισμοί των αστερισμών, έλαβαν τότε ονόματα ζώων.  

 περιλαμβανόταν σε αυτό. Δημιούργησαν έτσι τον ζωδιακό 
ύκλο. 

τ
 
Αυτή είναι η θεωρία των γραμμικών σημειογραφιών για την παρακο-
λούθηση των φάσεων της Σελήνης, η οποία ερμηνεύει ικανοποιητικά 
την παράλληλη εμφάνιση της αστρολογίας σε διάφορες μορφές, σε 
όλη την υφήλιο -Ελλάδα, Κίνα, Ινδία, Αίγυπτο, Βαβυλωνία, Κεντρι-
κή Αμερική, κλπ-.  Αργότερα, η φαινομενική πορεία του Ηλίου κατά 
μήκος της εκλειπτικής προσδιόρισε το έτος, καθώς ο Ήλιος βρισκό-
ταν σε κάθε αστερισμό για ένα μήνα τον χρόνο. Αντιλαμβάνεστε λοι-
πόν ότι, η σύνδεση των σημειογραφιών με την εποχιακή εμφάνιση 
ορισμένων φυτών και ζώων, εξηγεί το γιατί κάποιοι πολύ αφηρ
ν
 
Με βάση τα ιστορικά στοιχεία που σήμερα γνωρίζουμε, τα ζωδιακά 
σύμβολα που χρησιμοποιούμε ξεκίνησαν στην Μεσοποταμία γύρω 
στο 3.000 π.Χ. από σκίτσα των Σουμερίων με σφηνοειδή γραφή, και 
κατά το 1.800 π.Χ. απλοποιήθηκαν σε ιδεογράμματα από τους Βαβυ-
λώνιους, ενώ γύρω στο 500 π.Χ. οι Χαλδαίοι χώρισαν τον ουρανό σε 
12 ισόποσα τμήματα των 30 μοιρών, στο καθένα από τα οποία έδω-
σαν το όνομα της μορφικής εικόνας του σημαντικότερου αστερισμού 
που τότε
κ
 
Αυτόν τον ζωδιακό κύκλο παραλάβαμε με τις κτίσεις του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και τον μετεξελίξαμε κατά την ελληνιστική εποχή, μέσα 
από το διανοητικό βάθος της αρχαίας ελληνικής σκέψης, γιατί το ε-
ρευνητικό και επιστημονικό πνεύμα των προπατόρων μας μετέτρεψε 
την μεσοποτάμια αστρική θεώρηση σε ένα εννοιολογικά συγκροτη-
μένο αστρολογικό σύστημα. Και με λίγη προσοχή θα παρατηρήσετε 
ότι ο χαρακτηρισμός «ζώδιο» δεν προέρχεται από μορφές ζώων, γιατί 
τα 5 από τα 12 ζώδια του κύκλου δεν έχουν καμία σχέση με ζώα: Δί-



Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Β Ρ Ο Ν Τ Α Κ Η Σ  

 

2 0  

δυμοι, Παρθένος, Ζυγός, Τοξότης και Υδροχόος. Η φράση «ζωδιακός 
κύκλος» σημαίνει ουσιαστικά «ο κύκλος της ζωής». Για να συντομο-
λογήσω, ο ζωδιακός κύκλος που αρχικά δημιουργήθηκε για να σημα-
τοδοτήσει την πορεία του Ηλίου και της Σελήνης, αναπαριστά τον 
ετήσιο κύκλο του φυσικού μας κόσμου, όπως επίσης αναπαριστά και 
ην ανθρώπινη ζωή.  

ια το πως μπορεί να είναι ο κόσμος 
ας, τους επόμενους αιώνες. 

οία θα σας βοηθήσει για να εμβα-
ύνετε στις έννοιες των επόμενων κεφαλαίων. 

τ
 
Προχωράμε στο μέλλον, μέρα με την μέρα. Τα επόμενα κεφάλαια 
θα σας δείξουν μία εικόνα γ
μ
 
Σημείωση: σε αυτή την Εισαγωγή, διαβάσατε μια υπερσυνοπτική περιγραφή του 
ορισμού και της ιστορίας της αστρολογίας, η οπ
θ
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ερα χαρακτηρίστηκε ως 
Κύκλος της Μετάπτωσης των Ισημεριών». 

ν κύκλους

Κεφάλαιο Α΄: Το Μεγάλο Αστρολογικό Έτος 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τώρα τι είναι ο κύκλος του Μεγάλου 
Αστρολογικού Έτους, και γιατί είναι τόσο πολύ σημαντικός στην α-
στρολογική έρευνα των μελλοντικών γεγονότων. Είναι γεγονός ότι, 
τα σημερινά ζώδια δεν αντιστοιχούν πλέον με τους αντίστοιχους φυ-
σικούς τους αστερισμούς, από τους οποίους έλαβαν πριν από χιλιά-
δες χρόνια τις ομώνυμες ονομασίες τους. Αυτό ακριβώς το γεγονός 
έχει αποτελέσει ουκ ολίγες φορές, πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ α-
στρονόμων και αστροφυσικών από την μία, και επαϊόντων της α-
στρολογίας, από την άλλη. Γιατί οι απανταχού επικριτές της αστρο-
λογίας ισχυρίζονται ότι, εδώ και αιώνες έχει παύσει να υπάρχει ταύ-
τιση μεταξύ των ζωδίων και των πραγματικών αστερισμών, λόγω της 
λεγόμενης «Μετάπτωσης των Ισημεριών».  Αναφέρονται δηλαδή σε 
ένα πανάρχαιο ουράνιο φαινόμενο, που μάλιστα είχε παρατηρηθεί 
από την εποχή του Ιππάρχου, και μεταγενέστ
«
 
Καταρχήν πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, η κάθε μέρα που ζούμε 
είναι διαφορετική, έχει την μοναδικότητά της, την οποία  και αφήνει 
σαν ανεξίτηλη σφραγίδα μέσα στον χρόνο. Η αστρολογία ερευνά με 
καθαρά συμβολικό τρόπο τα Γήινα φαινόμενα και συμβάντα, τα ο-
ποία τα συσχετίζει με τους πλανητικούς κύκλους, π.χ. κάθε μέρα και 
κάθε έτος βλέπουμε τον Ήλιο να ακολουθεί τις ίδιες διαδρομές στον 
ουρανό, ένα φαινόμενο δηλαδή που δεν έχει αλλάξει στην εκλειπτική 
για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, και συμβολίζεται στο ωροσκόπιο με την 
δωδεκάπτυχη διαίρεση του ζωδιακού, ξεκινώντας πάντα από την αρ-
χή του Κριού. Συνεπώς, είναι δύο ξεχωριστοί παράγοντες ο Ζωδια-
κός κύκλος και ο κύκλος του Μεγάλου Έτους, που, λόγω του κανό-
να ότι όλα στην φύση διαγράφου , συνέπεσαν την εποχή 
ου Ίππαρχου. Ας δούμε το πως: τ

 
Το 134 π.Χ. ο έλληνας αστρονόμος Ίππαρχος ανακάλυψε ένα νέο 
άστρο. Πέντε χρόνια αργότερα, ολοκλήρωνε την ουρανογράφηση ε-
νός καταλόγου όλων των άστρων, με σκοπό να γνωρίζει αν κάποιο 
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νέο εμφανιστεί. Καθώς μετρούσε την απόσταση της φθινοπωρινής 
Ισημερίας -δηλαδή το σημείο περάσματος του Ηλίου από το βόρειο 
στο νότιο ημισφαίριο, που γίνεται στις 23 Σεπτεμβρίου-, μέχρι την 
θέση του σταθερού αστέρα Στάχυ της Παρθένου, και συγκρίνοντάς 
την με εκείνη που είχε σημειώσει ένας προηγούμενος αστρονόμος, ο 
Τιμόχαρης το 293 π.Χ., εύρισκε να υπάρχει διαφορά (προήγηση του 
σημείου των Ισημεριών). Διαπίστωσε λοιπόν ότι, τα άστρα είχαν αλ-
λάξει θέση σε σχέση με το σημείο που η Εκλειπτική τέμνει τον ουρά-
νιο ισημερινό. Έτσι συμπέρανε ότι το σημείο της Εαρινής Ισημερίας 
-όταν ο Ήλιος περνά από το νότιο στο βόρειο ημισφαίριο, στις 21 

 Κριού (όπως θεωρούσαν 
οι παλαιότεροί του), αλλά 
είχε μετακινηθεί σ

Μαρτίου-, δεν βρισκόταν πια στις 8 μοίρες

τις πρώ-
 μοίρες του Κριού.  

 

ο  

έ
ιβώς, λόγω α-

τες
 
 
Σήμερα είναι γνωστή η αι-
τία του φαινομένου αυτού, 
και θα σας την εξηγήσω ευ-
θύς αμέσως: η Γη εκτελεί 
14 διαφορετικές κινήσεις 
στο διάστημα. Σπουδαιότε-
ρες για την αστρολογία εί-
ναι τρεις: η περιστροφή της 
Γης γύρω από τον άξονά 
της σχεδόν κάθε 24 ώρες, η 
περιφορά της Γης γύρω από 
τον Ήλιο περίπου κάθε 
365,5 ημέρες, και η Μετά-
πτωση των Ισημεριών -το 
λεγόμεν  Μέγα Αστρολογι-
κό Έτος- που διαρκεί κατά 
προσέγγιση 25.920 χρόνια, 
γιατί η διάρκεια αυτού του 
κύκλου δεν χει προσδιορι-
στεί επακρ
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στρονομικών δυσκολιών. 

ς 
στρολογικός Μήνας» ή «Μεγάλος Ενιαυτός» κατά τον Πλάτωνα.  

 τομής του νοητού ου-
άνιου Ισημερινού με την εκλειπτική.   

 
Η ύπαρξη του Μεγάλου Αστρολογικού Έτους οφείλεται στο γεγονός 
ότι, η βαρυτική έλξη του Ηλίου και της Σελήνης επάνω στον Ισημε-
ρινό της Γης, προκαλεί κλόνιση (ταλάντευση) του άξονα της Γης. 
Καθώς ο άξονας της Γης μετατοπίζεται, η ιδεατή προέκταση του βό-
ρειου πόλου προς το άπειρο, διαγράφει όπως η σβούρα, έναν τερά-
στιο κύκλο στον ουρανό, σχεδόν κάθε 25.920 χρόνια. Ο τεράστιος 
αυτός κύκλος χωρίζεται συμβολικά σε 12 ισομερή τμήματα, που το 
καθένα έχει διάρκεια περίπου 2160 έτη, και ονομάζεται «Μεγάλο
Α
 
Η αργή αυτή Μετάπτωση που μετακινεί τους πραγματικούς πόλους 
της Γης σε σχέση με τα άστρα που βλέπουμε στον νυκτερινό ουρανό, 
έγινε γνωστή από την εποχή του Ίππαρχου. Η σπουδαιότητα του Με-
γάλου Αστρολογικού Έτους έγκειται στο γεγονός ότι, οι 12 αστερι-
σμοί μετακινούνται απειροελάχιστα, οπότε με την πάροδο των χιλιε-
τηρίδων, δεν αντιστοιχούν πλέον με τα 12 ζώδια του Τροπικού (Στα-
θερού) ζωδιακού κύκλου. Αλλά, στην κλασική αστρολογία, το ση-
μείο έναρξης του ζωδιακού κύκλου έχει πάντα ως αφετηρία την λε-
γόμενη "Εαρινή Ισημερία", δηλαδή το σημείο
ρ
 
Το 29 π.Χ. ο Ήλιος ήταν ουσιαστικά στον αστερισμό του Κριού από 
τις 21 Μαρτίου έως τις 12 Απριλίου. Όμως η θέση του σήμερα έχει 
μετατοπιστεί κατά 25 μέρες ή μοίρες. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει 
ότι, πριν από 2000 χρόνια τα 12 ζώδια συνέπιπταν με τους αντίστοι-
χους αστερισμούς τους, ενώ σήμερα, όταν ο Ήλιος βρίσκεται στο 
ζώδιο του Κριού (με τον τροπικό ζωδιακό κύκλο), στην πραγματικό-
τητα βρίσκεται στον αστερισμό των Ιχθύων και οδεύει προς τον α-
στερισμό του Υδροχόου (με τον φυσικό ζωδιακό κύκλο). Σας επανα-
λαμβάνω, είναι δύο ξεχωριστοί παράγοντες ο Ζωδιακός κύκλος και 
ο κύκλος του Μεγάλου Έτους, που, λόγω του κανόνα ότι όλα στην 
φύση διαγράφουν κύκλους, συνέπεσαν το 29 π.Χ. Στο γεγονός αυτό 
της Μετάπτωσης των Ισημεριών, στηρίζονται οι περισσότεροι δοκη-
σίσοφοι που επικρίνουν την αστρολογία και αμφισβητούν την αξία 
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της, λέγοντας ότι δήθεν είναι ένα λανθασμένο σύστημα επειδή στηρί-
ζεται στην δωδεκαμερή ταξινόμηση της εκλειπτικής, ξεκινώντας από 
την αρχή του Κριού, το οποίο την τελευταία χιλιετία δεν αντιστοιχεί 
πλέον με την Εαρινή Ισημερία.  Όμως οι αστρολόγοι συνεχίζουν να 
χρησιμοποιούν τον Τροπικό ζωδιακό, γιατί είναι ένας απόλυτα δωδε-
καμερής κύκλος, καθαρά συμβολικός, που βασίζεται στην θεωρία ό-
ι, οι πλανήτες υποδεικνύουν τα γεγονότατ , όπως θα δούμε παρακάτω. 

 μοι-
ών ανάμεσα στον αστερισμό του Τοξότη και του Αιγόκερου.   

ός

, 

 καταλληλότερος δείκτης των φαινομένων που συμβαί-

 
Μπορεί να θέσετε εύλογα το ερώτημα: πόσοι ζωδιακοί κύκλοι υπάρ-
χουν; ένας φυσικός και ένας μαθηματικός ή τροπικός;  Όχι βέβαια. Η 
εκλειπτική είναι πάντοτε μία και ο ζωδιακός κύκλος είναι και θα πα-
ραμείνει ένας. Απλώς ποικίλλει ο τρόπος διαίρεσής του στα διάφορα 
συστήματα. Οι αστρολόγοι γνωρίζουν ότι, ο φυσικός ζωδιακός ακο-
λουθεί τους αστερισμούς, οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένη οριοθέ-
τηση στον ουράνιο θόλο. Για παράδειγμα, ο αστερισμός του Κριού 
απλώνεται σε μία απόσταση 17 μοιρών και επικαλύπτει τον αστερι-
σμό του Ταύρου (μη συγχέετε το ζώδιο), ενώ ο αστερισμός του Ταύ-
ρου έχει μήκος 34 μοίρες. Υπάρχει ένα διαστημικό κενό 9 μοιρών 
από τις 24 μοίρες του αστερισμού των Διδύμων μέχρι τις 3μοίρες του 
αστερισμού του Καρκίνου. Επίσης υπάρχει διαστημικό κενό 14
ρ
 

Όπως αντιλαμβά-
νεστε, ο φυσικός 
ζωδιακ  είναι ου-
σιαστικά ανεφάρ-
μοστος ενώ ο τρο-
πικός ή συμβολικός 
ζωδιακός ακολου-
θεί τις μεταβολές 
των κλιματολογι-
κών εποχών του 
έτους -ως προς τις 
τροπές του Ηλίου-, 

γι’ αυτό ο τροπικός ζωδιακός ξεκινά πάντα από τις 0 μοίρες Κριού 
και θεωρείται
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νουν στην Γη. 

Π

λεται ο Ο-
ύχος). 

, 

-, 

τ

 καταλληλότερος α-

 
Ιδού για παράδειγμα, το γεωκεντρικό ωροσκόπιο της πρωτοχρονιάς του έτους 
2000 για την χώρα μας: στον παρακάτω χάρτη φαίνεται ότι, ο Ήλιος, ο οποίος 
βρίσκεται με τον τροπικό ζωδιακό στις 10 μοίρες του ζωδίου του Αιγόκερου, με 
τον φυσικό ζωδιακό βρίσκεται στις 11 μοίρες του αστερισμού του Τοξότη.  Στον 
ίδιο χάρτη, ο Ωροσκόπος που είναι στις 3 μοίρες του ζωδίου του Ζυγού, με τον 

αρθένου (σ.σ. στο κενό 
που φαίνεται στο σχή-
μα, μεταξύ του Σκορ-
πιού και του Τοξότη, 
παρεμβάλ

φυσικό ζωδιακό είναι στις 3 μοίρες του αστερισμού της 

φιο
 
Σήμερα όταν ο 
Ήλιος εισέρχεται 
στο ζώδιο του 
Κριού -κατά την 
εαρινή Ισημερία 
στις 20 Μαρτίου 
κάθε χρόνο στην 
πραγματικότητα 
βρίσκεται στην 5η 
μοίρα του αστερι-
σμού ων Ιχθύων! 
Όπως αντιλαμβά-
νεστε, ο φυσικός 
ζωδιακός είναι 

ουσιαστικά ανεφάρμοστος, ενώ ο τροπικός ή συμβολικός ζωδιακός 
που χρησιμοποιείται στην αστρολογία, ακολουθεί τις κυκλικές μετα-
βολές του Ηλίου, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις κλιμα-
τολογικές εποχές του έτους, και εν κατακλείδι, με την ίδια μας την 
ζωή και με την βιωσιμότητά μας επάνω στην Γη. Έτσι ο τροπικός 
ζωδιακός χωρίζεται συμβολικά, σε 12 ισοκατανεμημένα τμήματα 
των 30 μοιρών (τα 12 ζώδια),  που ξεκινούν πάντοτε από τις 0 Κριού 
στην Εαρινή Ισημερία, γι’ αυτό και θεωρείται ο
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στρολογικός δείκτης έρευνας των γήινων φαινομένων. 
 
Ιδού ένα δεύτερο παράδειγμα: τον 2ο μ.Χ. αιώνα έζησε ένας κορυ-
φαίος αστρολόγος, αστρονόμος, μαθηματικός και γεωγράφος, ο 
Κλαύδιος Πτολεμαίος, που έγραψε την «Τετράβιβλο Σύνταξη», η 
οποία αποτέλεσε την ρίζα της αστρολογικής βιβλιογραφίας των με-
τέπειτα αιώνων, και βοήθησε έτσι στο να εδραιωθεί ο Τροπικός (μα-
θηματικός) ζωδιακός, λόγω της άποψης ότι, ο Ζωδιακός Κύκλος 
πρέπει να συνδέεται με τις εποχές του έτους και όχι με τους αστε-
ρισμούς.  

α
φ

 
ν

 
Αιώνες αργότερα, λαμπροί αστρονόμοι και αστρολόγοι της Αναγέν-
νησης, όπως ο Γιόχαν Κέπλερ, παρατηρούσαν τον έναστρο ουρανό 
και κατέγραφαν μία προς μία τις θέσεις των ουρανίων σωμάτων με 
τους κανόνες της σφαιρικής τριγωνομετρίας, μέχρι να ολοκληρώσουν 
την επίπονη σύνταξη ενός ωροσκοπίου.  Παρόλα αυτά, ενώ γνώριζαν 
το φαινόμενο της Μετάπτωσης των Ισημεριών γιατί έβλεπαν τις 
πραγματικές θέσεις των πλανητών με φόντο τον ζωδιακό που είχε 
πλέον αλλάξει, εξακολουθούσαν να σχεδιάζουν τους αστρολογικούς 
χάρτες χωρίς διόρθωση, με τον συμβολικό, Τροπικό Ζωδιακό. Έτσι ο 
Κέπλερ συνέτασσε και ερμήνευε ωροσκόπια, και μάλιστα χωρίς 
διόρθωση, με τον Τροπικό Ζωδιακό, όπως έκανε για τον κληρονόμο 

τάρχη της Βοημίας 
Άλμπρεχτ ον 
Βαλενστάιν, το 
1608. Αυτά προς 
απάντηση σε ό-
σους διαλαλούν 
ότι, οι σημερινοί 
αστρολόγοι που
χρησιμοποιού  
αποκλειστικά τον 
Τροπικό Ζωδιακό, 
θεωρούνται όχι 
μόνο πλανημένοι, 
αλλά και λιγότερο 

του βασιλιά Φρειδερίκου το 1577 και για τον στρ
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ακριβείς από τους παλαιοτέρους τους. 
 
Σημειώσεις για τους αστρολόγους: Αυτό είναι το ωροσκόπιο του Βαλενστάιν 
που συνέταξε ο ίδιος ο Κέπλερ (ανήκει στα χειρόγραφα που αγόρασε στις αρχές 
του 19ου αιώνα η Αικατερίνη ΙΙ της Ρωσίας και τοποθέτησε στο παρατηρητήριο 
Πούλκοβο κοντά στην Αγία Πετρούπολη). Στοιχεία γεννήσεως που έδωσε ο Βα-
λενστάιν στον Κέπλερ: Albrecht von Wallenstein, 14 September 1583, 04:22 ΜΜ 
τοπική ώρα (LMT), στην πόλη Hermanice της Βοημίας (σημερινή Τσεχία).  Η 
μόνη διόρθωση που βλέπουμε να έκανε ο Κέπλερ στο ωροσκόπιο αυτό είναι ότι 
έγραψε τυπικά 14/9ου με την πένα του, επειδή το Ιουλιανό ημερολόγιο είχε αλλά-
ξει μόλις ένα χρόνο πριν, στο νέο, που επέβαλλε ο Πάπας Γρηγόριος ΚΓ΄.  Με το 
«Γρηγοριανό» ημερολόγιο ο Κέπλερ σωστά προχώρησε τις θέσεις των πλανητών 
κατά 10 ημέρες, δηλαδή στις 24/9ου, τοποθετώντας τον γενέθλιο Ήλιο του Βαλεν-
στάιν στις 0 45’ Ζυγού: Η διαφορά μεταξύ των δύο Ζωδιακών κύκλων -του 
συμβολικού ή Τροπικού με του πραγματικού ή Αστρικού- ήταν για το έτος 1583 
της τάξεως των 18 μοιρών. Συνεπώς οι δύο Ζωδιακοί είχαν μεταξύ τους απόκλι-
ση 18 στον ουρανό.  Εάν ο Κέπλερ υιοθετούσε τον φυσικό Ζωδιακό ο οποίος 
ταυτίζεται με την Μετάπτωση των Ισημεριών, τότε θα έπρεπε στις 24/9ου να είχε 
τοποθετήσει τον γενέθλιο Ήλιο του Βαλενστάιν στις 12 Παρθένου, και αντίστοι-
χα, θα έπρεπε όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες να βρίσκονται πίσω από τις θέσεις που 
τους βλέπουμε, κατά 18 μοίρες.  Όμως σοφά ο Κέπλερ δεν έπραξε κάτι τέτοιο, 
όπως καταδεικνύει ο εν λόγω αστρολογικός χάρτης που όντως συνετάχθη με τον 
Τροπικό Ζωδιακό. 
 
Τα περισσότερα γεγονότα της ιστορίας του ανθρώπινου πολιτισμού 
χάνονται στη λήθη του χρόνου. Γιατί, ένα πανάρχαιο ιστορικό γεγο-
νός, με τον καιρό γίνεται θρύλος, και αργότερα μετατρέπεται σε μύ-
θο, κι έτσι περνάει στις επόμενες γενεές. Ας δούμε ένα παράδειγμα: 
υποθέτουμε ότι γίνεται στις μέρες μας ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα και 
καταστρέφεται εξολοκλήρου ο τωρινός πολιτισμός μας. Ας υποθέ-
σουμε επίσης ότι επιβιώνουν -ως εκ θαύματος-, μόνο 10 έλληνες μέ-
σα σε σπηλαιοστοές και ταυτόχρονα διασώζεται ένα δημοσιογραφικό 
ντοκουμέντο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας, οι οποίοι την 25η 
Μαρτίου 2009 κατέθεσαν προς τιμή του Κολοκοτρώνη ένα δάφνινο 
στεφάνι στο άγαλμά του.  
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Στην συνέχεια υποθέτουμε ότι, ύστερα από 4.000 χρόνια, ο ανθρώπι-
νος πολιτισμός καταφέρνει να επανέλθει στο σημερινό επίπεδο, και 
οι μελλοντικοί αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν το προπεριγραφόμενο 
ντοκουμέντο. Τι νομίζεται ότι θα φανταστούν; Ότι ο Κολοκοτρώνης 
ήταν ένας αρχαίος θεός, που στην εποχή μας του προσφέραμε δάφνι-
να στεφάνια; Γιατί έτσι νομίζει ο σημερινός κόσμος για τους Ολύ-
μπιους θεούς! Αλλά, οι θεοί του Ολύμπου δεν ήταν τίποτε περισσό-
τερο από υπερήρωες της εποχής τους, οπλαρχηγοί με υπερφυσικές 
δυνάμεις και με τεχνολογικά μέσα που  βοηθούσαν την φυλή μας σε 
δύσκολες περιόδους, γι’ αυτό οι αρχαίοι μας πρόγονοι, τους δόξαζαν 
με ναούς και αγάλματα. Βλέπουμε λοιπόν πως ένα πανάρχαιο ιστορι-
κό γεγονός, με τον καιρό γίνεται θρύλος, και αργότερα μετατρέπεται 
σε μύθο, κι έτσι περνάει στις επόμενες γενιές, σαν ένα ασυνείδητο 
σημείο αναφοράς που σχηματοποιεί την εικόνα του κόσμου μας. 
 
Όσον αφορά τον κύκλο του Μεγάλου Αστρολογικού Έτους, μπορεί 
βεβαίως να μην έχουμε γραπτές αναφορές για την προ Χαλδαίων ε-
ποχή, αλλά, όλα τα ιστορικά στοιχεία συνηγορούν στο ότι, οι άνθρω-
ποι τον γνώριζαν και τον χρησιμοποιούσαν από πάρα πολύ παλαιό-
τερα. Για παράδειγμα, στα τέλη της εποχής των παγετώνων, από το 
10.000 μέχρι το 8.000 π.Χ. που η Εαρινή Ισημερία (ο Μέγας Μήνας) 
βρισκόταν στο ζώδιο του Λέοντα, οι άνθρωποι εξημέρωσαν τα πρώ-
τα ζώα και τα έθεσαν υπό τις υπηρεσίες τους. Σκάλισαν πρωτόγονες 
ζωγραφιές σε τοιχώματα σπηλαίων και λάτρεψαν λιοντάρια χαραγ-
μένα σε ναούς της Νότιας Αμερικής που ήταν αφιερωμένοι στον Ή-
λιο. 
 
Από το 8.000 μέχρι το 6.000 π.Χ. που η Εαρινή Ισημερία βρισκόταν 
στο ζώδιο του Καρκίνου, οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπήλαια, κα-
τασκεύασαν τις πρώτες κατοικίες, καλλιέργησαν για πρώτη φορά 
τους αγρούς και επινόησαν τρόπους διαπλεύσεων σε ποτάμια και σε 
λίμνες. Ανέπτυξαν τις ρίζες των πρώτων μητριαρχικών κοινωνιών, 
λάτρεψαν την Σελήνη στην Κίνα, στην Ινδία και στην Μεσοποταμία, 
και τα περισσότερα από τα αγάλματα νεολιθικού τύπου έφεραν θη-
λυκά χαρακτηριστικά. 
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Από το 6.000 μέχρι το 4.000 π.Χ. που η Εαρινή Ισημερία βρισκόταν 
ζώδιο των Διδύμων οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν ευρέως τον τροχό 
και ανέπτυξαν τον προφορικό λόγο, άρχισαν την γραπτή επικοινωνία 
με την εικονογραφική της μορφή στην Ελλάδα και στην Κίνα, ενώ 
στην Βαβυλώνα, στην Ασσυρία και στην Σαμοθράκη λάτρεψαν Δί-
δυμους θεούς, όπως τους Κάστορα και Πολυδεύκη στην Ελλάδα, Οί-
ση και Όσιρη στην Αίγυπτο, κοκ. 
 
Από το 4.000 μέχρι το 2.000 π.Χ. που η Εαρινή Ισημερία βρισκόταν 
στο ζώδιο του Ταύρου οι άνθρωποι προχώρησαν σε αποτελεσματικό-
τερες μεθόδους καλλιέργειας της Γης. Άρχισε η λατρεία των Δρυί-
δων, του Μίθρα, του Χρυσού Μόσχου, του Όσιρι στην Αίγυπτο, του 
Σίβα στην Ινδία και του Μινωικού Ταύρου (Μινώταυρου) στην Κρή-
τη, με τα Ταυροκαθάψια και τις Ταυρομαχίες. Ξεκίνησαν την κατα-
σκευή βαριών και ανθεκτικών μεγαλουργημάτων όπως τα Ζιγκουράτ 
και τις Πυραμίδες στην Αίγυπτο, στην Μεσοποταμία και στο Μεξικό. 
Παράλληλα ενδιαφέρθηκαν για το μυστήριο του θανάτου -λόγω της 
πολικότητας με το αντίθετο ζώδιο, τον Σκορπιό-, και στην Αίγυπτο 
ταρίχευαν τους νεκρούς τους σε μία λαμπρή ιεροτελεστία. 
 
Από το 2.000 π.Χ. μέχρι το 0 μ.Χ. που η Εαρινή Ισημερία βρισκόταν 
στο ζώδιο του Κριού, οι Ιουδαίοι πρωτοχρησιμοποίησαν το πρόβατο 
σαν σύμβολο θυσίας. Η άνθρωποι έγιναν πιο φιλοπόλεμοι, κατα-
σκεύασαν σιδερένιες πανοπλίες και ανακάλυψαν τον Πολιορκητικό 
Κριό -μία συσκευή για την κατάρριψη των πυλών των τοίχων των 
πόλεων, που στην άκρη του εμβόλου της έφερε ανάγλυφο κεφάλι 
προβάτου-. Έγιναν τεράστιες στρατιωτικές εκστρατείες που διοργά-
νωσαν πολεμοχαρείς ηγεμόνες (γύρω στο 1600 π.Χ. τοποθετείται ο 
μύθος του χρυσόμαλλου δέρατος και η Αργοναυτική εκστρατεία 
στην Κολχίδα). Παράλληλα κατασκευάστηκαν αρχιτεκτονικά και 
γλυπτικά αριστουργήματα όπως ο Παρθενώνας, ένα έργο τέλειας αρ-
μονίας, λόγω της πολικότητας με το αντίθετο ζώδιο, τον Ζυγό.  
 
Και όπως ο κριός ηγείται του κοπαδιού προκειμένου να ανακαλύψει 
νέα βοσκοτόπια για την διατροφή τους, έτσι και ο ζωδιακός Κριός 
αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε 
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καινούργια πεδία δράσης. Στην Ινδία ξεκίνησε η λατρεία του Κρίσνα, 
ενώ η ύπαρξη του Αβραάμ ως προφήτη και ηγέτη τοποθετείται γύρω 
στο 1760 π.Χ. (ήταν ένας οδηγός -αρχηγός των μαζών). Στα 1300 
π.Χ. ο Μωυσής ακολούθησε τα βήματα του Αβραάμ, που σύμφωνα 
με την Βίβλο καταφέρθηκε ενάντια στους Φαραώ, οδηγώντας έτσι 
τον Ισραηλιτικό λαό στην Γη της Επαγγελίας. 
 
Τα τελευταία 2000 χρόνια που η Εαρινή Ισημερία βρέθηκε στο ζώδιο 
των Ιχθύων και λόγω της πολικότητας με το αντίθετο ζώδιο, την 
Παρθένο, οι άνθρωποι ανέπτυξαν την ιατρική και τις τέχνες, καθώς 
και την αλιεία, τις φιλοσοφίες και τις θρησκείες, σε ολόκληρη την 
Γη. Αναφέρω επιγραμματικά μεγάλους πνευματικούς ηγέτες, χωρίς 
ιεραρχική σειρά: Ιησούς, Βούδας, Μωάμεθ, Ζωροάστρης, Κομφού-
κιος, Λάο-Τσε. Την ίδια περίοδο, πλήθος άλλων θρησκειών εμφανί-
στηκαν να διεκδικούν το μερίδιό τους σε οπαδούς, ενώ δεν έλειψαν 
οι ιεραπόστολοι αλλά και οι σταυροφορίες. 
 
Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, επειδή η Εαρινή Ισημερία (το Με-
γάλο Αστρολογικό Έτος) οδεύει προοδευτικά προς τον αστερισμό 
του Υδροχόου, όλοι εμείς που ζούμε ως επί το πλείστον στις δυτικές 
κοινωνίες και κατά κάποιο τρόπο θεωρούμαστε πιο εξελιγμένοι λαοί, 
αναπτύσσουμε καθημερινά, ολοένα περισσότερο την επιστήμη και 
την τεχνολογία, καθώς επίσης θέτουμε νέους κανόνες, πρότυπα και 
στάνταρ ποιότητας σε κάθε τομέα της ζωής μας: στην εργασία, στην 
υγεία, στην διατροφή, στην διασκέδαση, ακόμα και στις διαπροσωπι-
κές μας σχέσεις.  Περισσότερα για το θέμα αυτό μπορείτε να δια-
βάσετε στο επόμενα κεφάλαια της παρούσης μονογραφίας. 
 
Σημείωση: για την ολοκλήρωση του Α΄ κεφαλαίου συμβουλεύτηκα τις εξής πη-
γές: Μάνλυ Χολ «Ιστορία της Αστρολογίας», Tamsyn Barton «Η Αστρολογία κα-
τά την αρχαιότητα», Manly Hol «Η φιλοσοφία της Αστρολογίας», Θεοδώρα Φα-
σιανού -Ντάκου «Αστρολογία», Κώστας Λεφάκης «Ο Ζωδιακός Κύκλος», Βίκη 
Παγιατάκη «Αστρολογία από το Α έως το Α», Λίτσα Πατέρα «Στον ποταμό των 
ουρανίων εξελίξεων», Περικλής Καραμηνάς «Πράξη Αστρολογίας»,  Άλαν Λίο 
«Λεξικό Αστρολογίας», Charles Carter «Αρχές Αστρολογίας», Μάργκαρετ Χόουν 
«Σύγχρονη Αστρολογία», Πήτερ Γκράβιγγερ «Πρακτικόν Εγχειρίδιον Επιστημο-
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νικής Αστρολογίας», Dane Rudhyar «Ένα εγχειρίδιο για τον ανθρωπιστή Αστρο-
λόγο», Γιάννη Συμεώνογλου «Κλήροι και Εποχές του Αοράτου – Αστρολογία», 
Όλγα Κασσά «Εγχειρίδιο Αστρολογίας», Βασίλης Χρισοστόμου «Μοντέρνα Α-
στρολογία», Χριστόφορος Χριστοφορίδης «Ψυχολογική Αστρολογία», Julia & 
Derek Parker «Αστρολογία», Παύλος Κυράγγελος «Η Αστρολογική Πραγματικό-
τητα», Στράτος Θεοδοσίου και Μάνος Δανέζης «Μετρώντας τον Άχρονο Χρόνο», 
Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου «Αστρολογία: θρησκεία ή επιστήμη;», 
Χαρίτων Ταμπουλίδης «Ουρανογραφία –η Ιστορία των Αστερισμών», Solange de 
Mailly Nesle «Αστρολογία: η ιστορία, τα σύμβολα, τα Ζώδια», Σταύρος Πλακί-
δης «Η Μυθολογία, η Ονοματολογία και τα αξιοπαρατήρητα των Αστερισμών», 
Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου «Η Συμπαντική Δημιουργία κατά την αρχαιοελληνική 
αντίληψη», Αθα Γιαλουρή «Μύθοι των Αρχαίων Ελλήνων για τους Αστερι-
σμούς», Γιώργος Γραμματικάκης «Η Κόμη της Βερενίκης», Άρθουρ Καίσλερ «Οι 
Ρίζες της Σύμπτωσης», John Gribbin «Τα Μυστήρια του Χρόνου», Κάρλ Γιούνγκ 
«Συγχρονικότητα: μία μη αιτιατή συνδετική αρχή», Γεώργιος Βασιλόπουλος «Η 
Δεύτερη Αποκάλυψη», Φρειδερίκη Φυγετάκη –Καραναστάση «Ιερός Γάμος». 
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Κεφάλαιο Β΄: Ο Καιρός Γαρ Εγγύς 
 
Σπεύδω να σας διευκρινίσω εξ αρχής, ότι, το θέμα των εσχατολογι-
κών προφητειών δεν είναι καινούργιο, ούτε και το αντιμετωπίζουμε 
για πρώτη φορά στην αστρολογία. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος πιθανο-
λογούσε ότι, η καταστροφή του κόσμου θα γίνει σαν πράξη κάθαρ-
σης της Γης, όταν τα πράγματα θα διέπονται από την αδικία και τον 
παραλογισμό, όταν οι άνθρωποι θα γίνουν ασεβείς με την φύση, και 
όταν θα πάψουν να λατρεύουν τους θεούς. Στο ίδιο μήκος κύματος ο 
Ησίοδος, παρατηρώντας την παρακμή της κοινωνίας στην εποχή του, 
προέβλεψε ότι η ανθρωπότητα θα εκφυλιστεί, με αποτέλεσμα την 
καταστροφή της. Ο δε Πλάτωνας πίστευε ότι, οι καταστροφές έχουν 
σκοπό την κάθαρση του ανθρώπινου γένους, γράφοντας στον Τίμαιο: 
«Όταν οι 7 πλανήτες του ηλιακού συστήματος συγκεντρώνονται στο 
θερινό ηλιοστάσιο ή Μέγα Θέρος, ολόκληρος ο κόσμος καταστρέφεται 
από πύρινη λαίλαπα, όταν όμως συγκεντρώνονται στο χειμερινό ηλιο-
στάσιο ή Μέγα Χειμώνα, τότε η καταστροφή του κόσμου γίνεται με τε-
ράστιο κατακλυσμό».  
 

Ας ξεκινήσω λοιπόν χρονολογικά από την άλλη άκρη 
του κόσμου, όπου το 2012 εμφανίζεται σε προφητείες, 
με βάση μία περίεργη θεωρία από το ιερό κινέζικο κεί-
μενο I Ching (το βιβλίο των αλλαγών). Το I Ching εί-
ναι το πιο πανάρχαιο μαντείο που υπάρχει, ηλικίας 

5.000 ετών. Η κινέζικη μυθολογία το αποδίδει στον αυτοκράτορα 
Φου Σι το 2.800 π.Χ. Το I Ching κανονικά χρησιμοποιείται για προ-
σωπικούς χρησμούς: το ρωτάμε κάτι και μετά ρίχνουμε 3 κέρματα. 
Αν φέρουμε κυρίως γράμματα, χαράζουμε μία ευθεία γραμμή σε ένα 
χαρτί. Αν φέρουμε κυρίως κορώνα, τότε χαράζουμε μία διακεκομμέ-
νη γραμμή. 

Αυτό επαναλαμβάνεται 6 φορές μέχρι να συμπληρώσουμε μία σειρά 
από 6 ευθείες ή και διακεκομμένες γραμμές. Δηλαδή ένα εξάγραμμο.  
Υπάρχουν 64 πιθανοί συνδυασμοί στην ερμηνεία, και ο καθένας έχει 
ένα μικρό κείμενο που δίνει έναν χρησμό για το μέλλον. Έτσι κοιτά-
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ζουμε το εξάγραμμό μας σε έναν κατάλογο και βρίσκουμε την απά-
ντηση στο ερώτημα που κάναμε. Το εύρος των συμβουλών είναι πο-
λύ μεγάλο, από σχέσεις, ταξίδια μέχρι και επαγγελματική καθοδήγη-
ση.  

Έ

υ, 

Αλλά, τα τε-
λευταία χρό-
νια, το I Ching 
έγινε και μά-
ντης της ημέ-
ρας της κρί-
σεως! νας 
συγγραφέας 
και εξερευνη-
τής, ο Τέρενς 
Μακένα, α-
φιέρωσε τα 
τελευταία 25 
χρόνια της 
ζωής του στην 

μελέτη οντολογικών θεμάτων, του σαμανισμού, της εθνοφαρμακολο-
γίας των ΗΠΑ και του πνευματικού μετασχηματισμού. Ο Μακένα 
συνέδεσε την κάτωθι θεωρία του με την αντήχηση Σούμαν, ο οποίος 
είχε ανακαλύψει το 1899 ότι, από την επιφάνεια της Γης εκπέμπεται 
ένας χαμηλός ηλεκτρομαγνητικός παλμός 7.4 Hz το δευτερόλεπτο, 
και η συχνότητα αυτή όταν φτάνει σε ύψος 55 χιλιομέτρων στην επι-
φάνεια της ιονόσφαιρας, αντανακλάται πάλι προς τα κάτω, προς την 
Γη. Τα φαινόμενο αυτό ονομάστηκε αντήχηση Σούμαν, και καθορί-
ζεται από την περίμετρο της Γης, και από την ταχύτητα της τροχιάς 
και της περιστροφής της. Ο Μακένα ανακάλυψε σταδιακά, την μα-
θηματική θεωρία Time Wave Zero (Κύμα Χρόνου Μηδέν), βάση της 
οποίας, ο βιορυθμός (ο παλμός) της Γης που για αιώνες ήταν 7.4 Hz, 
δηλαδή η αντήχηση Σούμαν, μετά το 1980 έχει αρχίσει  να αυξάνε-
ται, φτάνοντας σήμερα σχεδόν τα 12 Hz.  Αυτό σημαίνει ότι, ο χρό-
νος «κυλάει πιο γρήγορα», κάνοντας την βιορυθμική ημέρα των 24 
ωρών να ισούται με 16 πραγματικές ώρες στην αίσθηση του κόσμο
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γιατί τα κύτταρα
αυτή. 

 τ

ν ζωή σε 70 εκατομμύρια ανθρώπους. Όμως το παράξε-
νο είναι ότι, αυτή η χρονική αλληλουχία τελείωνε στις 21 Δεκεμβρί-

 

και την τελική του ήττα, 700 χρόνια πριν συμβεί. Μεταξύ των χρη-

ου σώματος είναι συντονισμένα με την συχνότητα 

Ο Μακένα έφτιαξε μαθηματικά γραφήματα με το I 
Ching και το έκανε χάρτη του χρόνου. Λίγο προ-
τού πεθάνει, το 2000, παρατήρησε ένα παράξενο 
μοτίβο στα 64 εξάγραμμα του I Ching. Όταν τα 
απεικόνισε σε ένα μαθηματικό γράφημα με χρονι-
κή αλληλουχία, τότε εμφανίστηκαν διακυμαινόμε-
νοι συσχετισμοί σε 4.000 χρόνια καταγεγραμμέ-

νων γεγονότων. Τα 64 εξάγραμμα επανελήφθησαν 64 φορές στην 
διάρκεια της ιστορίας, και τα άκρα του γραφήματος αντιστοιχούσαν 
στην πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στην ανακάλυψη της Α-
μερικής και στους δύο παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα που 
στοίχισαν τη

ου 2012, όπως
παρακάτω. 

αναφέρουν οι Μάγια, τους οποίους θα συναντήσουμε 

Όσον αφορά τους μεγάλους μάντεις και τους προφή-
τες της ιστορίας, μία εξ αυτών υπήρξε η Σίβυλλα -
που σημαίνει «Ιέρεια»-, Έζησε σε μια σπηλιά τον 6ο 
π.Χ. αιώνα στην Κύμη (στην πρώτη ελληνική αποι-
κία της σύγχρονης Νάπολης της Ιταλίας). Δημόσιοι 
άνδρες, αριστοκράτες και επιφανείς Ρωμαίοι συμ-
βουλεύονταν την Σίβυλλα για τα πάντα, από πολέ-
μους μέχρι πολιτική και οικιακά ζητήματα. Πριν δώ-

σει τους χρησμούς της η Σίβυλλα έπεφτε σε έκσταση κατά την οποία 
λεγόταν ότι ο θεός Απόλλωνας έμπαινε στο σώμα της και εκείνη μι-
λούσε με αλλοιωμένη φωνή. Η Σίβυλλα έγγραφε αυτούς τους χρη-
σμούς σε φύλλα δρυός, αν όμως τα έπαιρνε ο άνεμος, δεν ανανεώνο-
νταν, κι έτσι τα μηνύματα ήταν συχνά μπερδεμένα. Μετέπειτα οι 
χρησμοί της καταγράφονταν και φυλάσσονταν στον Ναό του Δία. 
Τον 6ο π.Χ. αιώνα η Σίβυλλα προέβλεψε την άνοδο του αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου και τον κατονόμασε, οκτακόσια χρόνια πριν από την 
γέννησή του. Επίσης προέβλεψε την εισβολή του Αννίβα στην Ιταλία 
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σμών της Σίβυλλας, ήταν ένα όραμα μίας πολύ μακρινής αποκάλυ-
ψης, ότι ο κόσμος θα διαρκούσε για 9 περιόδους των 800 ετών η κα-
εμιά. Η δέκατη γενιά θα ξεκινούσε το 2000 μ.Χ. και θα ήταν η τε-

ετών η κα-
εμιά. Η δέκατη γενιά θα ξεκινούσε το 2000 μ.Χ. και θα ήταν η τε-

 ζ
 

ακαλούν να πεθάνουν. Τον Ιούλιο η μητέρα 
όλων των ηλιακ
μηχανές του ανθ

θ
λευταία επειδή θα ζούσε την ολοκληρωτική καταστροφή.  
 
Η Σίβυλλα -που σημαίνει «Ιέρεια»- έζησε σε μια σπηλιά τον 6ο π.Χ. 
αιώνα στην Κύμη (στην σύγχρονη Νάπολη της Ιταλίας). Η Σίβυλλα 
έπεφτε σε έκσταση κατά την οποία λεγόταν ότι ο θεός Απόλλωνας 
έμπαινε στο σώμα της. Η Σίβυλλα υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλής και 
έδινε τους χρησμούς της στους πιο επιφανείς της εποχής της, για όλα 
τα ζητήματα. Έγγραφε αυτούς τους χρησμούς σε φύλλα δρυός, οι 
οποίοι μετέπειτα φυλάσσονταν στον Ναό του Δία. Μεταξύ των χρη-
σμών της Σίβυλλας, ήταν ένα όραμα μίας πολύ μακρινής αποκάλυ-
ψης, ότι ο κόσμος θα διαρκούσε για 9 περιόδους των 800 
θ
λευταία επειδή θα ούσε την ολοκληρωτική καταστροφή. 

Ακολουθεί χρονικά ο φιλόσοφος Κομφούκιος, 
μετέπειτα θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος επιμε-
λήθηκε τα παλαιά κλασσικά βιβλία της κινεζικής 
σοφίας, που περιείχαν τις γνώμες και τα έργα των 
Κινέζων ηγεμόνων μεταξύ των ετών 2400 -721 
π.Χ. Η έκδοση του αυτή χαρακτηρίστηκε αργό-
τερα «Το βιβλίο των βιβλίων». Ο Κομφούκιος 
άφησε και έναν πάπυρο που είναι ελάχιστα γνω-

στός, ο οποίος περιέχει ένα πολύπλοκο σύστημα πρόβλεψης του μέλ-
λοντος. Για την χρονική περίοδο κοντά στο 2000 μ.Χ. προβλέπει πως 
μεταξύ των ανθρώπων της δύσης και της ανατολής θα διεξαχθεί ένας 
γενικός πόλεμος στον οποίο θα χρησιμοποιηθεί ένα τρομακτικό όπλο 
που θα ανατρέπει τους νόμους της φύσης. «Για τρεις μέρες τον Απρί-
λιο ο ήλιος θα χάσει το φως του ρίχνοντας τον Κόσμο στο σκοτάδι. 
Μέσα σε αυτό το μυστηριώδες σκοτάδι παράξενα πνεύματα θα περιφέ-
ρονται σπέρνοντας το κακό. Διαπεραστικές κραυγές τρόμου θα σκίζουν 
τον αέρα και πολλοί θα παρ

ών σπινθήρων θα κατακαύσει την Γη και όλες οι νέες 
ρώπου θα σταματήσουν». 
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Την ίδια εποχή εμφανίζεται ο έλληνας φιλόσοφος Ηράκλειτος, ο ο-
ποίος είχε διατυπώσει από τον 5ο π.Χ. αιώνα την ά-
ποψη ότι, ο σημερινός μας πολιτισμός θα περάσει 
από μία κρίσιμη καμπή 10.800 χρόνια μετά από την 
καταστροφή του προηγούμενου πολιτισμού, ο οποίος 
έσβησε με τον καταποντισμό της Ατλαντίδας. Αν οι 
ισχυρισμοί του Ηράκλειτου είναι σωστοί, τότε οι υ-
ποδείξεις του καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, το 

 σημείο καμπής για τον πολιτισμό μας βρίσκεται στις αρχές 
ου 21ου αιώνα  

μ

λιν υπήρξε ιστορικά

χρονικό
τ  -βάσει του συμπαντικού νόμου των εναλλαγών

ών, που ο ίδιος παρατήρησε-. 

Πολλούς αιώνες αργότερα, εμφανίζεται ένας ιστορι-
κός μάντης κακών, που έγινε γνωστός ως Μέρλιν. Ο 
κόσμος βέβαια γνωρίζει τον Μέρλιν ως σοφό μάγο 
του βασιλιά Αρθούρου -μύθος που αναβλύζει από 
την ουαλική μεσαιωνική παράδοση-. Αυτός ήταν ο 
Μέρλιν της μυθοπλασίας, γιατί ο πραγματικός Μέρ-

εκδόθηκαν το 1135 μ.Χ. σε ένα 

/ανασχηματισ

 

 πολύ πιο σκοτεινός. Έζησε στα 
 του 11ου αιώνα, και έκανε ζοφε-

κόσμου. Οι προφητείες του αυτές 
δάση ως Κέλτης σαμάνος, στα τέλη
ρές προφητείες για το τέλος του 



Α Υ Τ Ο  Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  

 

3 7  

βιβλίο με τίτλο «De Monemuta Vita Merlini» αλλά βασίστηκαν σε 
κείμενα που ανάγονταν από τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Προφήτεψε γεγονότα 
για αιώνες στο μέλλον, όπως την πρώτη αμερικανική αποικία και την 
κατονόμασε, χίλια χρόνια πριν μάθει κανείς στην Βρετανία για την 
ύπαρξη της Αμερικής. Προέβλεψε επίσης την βρετανική νίκη επί του 
Ναπολέοντα στο Βατερλό, και την φρίκη του ναζιστικού ολοκαυτώ-
ματος. Ανάμεσα στις προφητείες του Μέρλιν, ξεχωρίζουν οι δυσοίω-
νες προβλέψεις του για τον 21ο αιώνα, οι οποίες τελειώνουν λέγοντας 
ότι, οι πλανήτες θα εκτροχιαστούν από τις καθορισμένες τους πορεί-
ες και θα περάσουν

μ

έζη να.

 ανεξέλεγκτα τους αστερισμούς (υπονοώντας ότι, 
εταβληθεί η περιστροφή των μαγνητικών πόλων της 

Αργότερα εμφανίζεται ο ιατροφιλόσοφος Παρά-
κελσος που σε τον Μεσαίω   Το πραγματικό 
του όνομα ήταν Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους 

στην ουσία θα 
Γης). 

αλχημιστές, αστρολόγους, ιατρούς και 
αποκρυφιστές της εποχής του. Ο Παράκελσος ά-
φησε τις προφητείες του σε 32 εικονοκάρτες με 

μικρά επεξηγηματικά κείμενα που καλύπτουν μια χρονική περίοδο 
μέχρι το 2340 μ.Χ. Για το διάστημα 1992 έως 2016 μας παρουσιά-
ζει την εικόνα ενός ερημίτη με την διευκρίνιση ότι ο άνθρωπος θα 
πέσει από το επίπεδο της σοφίας σε πολύ χαμηλές σφαίρες χρησι-
μοποιώντας καταστροφικά την τεχνολογία με αποτέλεσμα να γίνει 
ο ίδιος υπεύθυνος για την δυστυχία και την ερήμωση που θα επέλ-
θει στην Γη. Και είναι γεγονός ότι, σήμερα η Αμερική και η Ρωσία 
διαθέτουν πάνω από 2000 πυρηνικές κεφαλές έκαστη, για να μην α-
ναφερθώ στην Κίνα, στην Γαλλία, στην Ινδία, στο Πακιστάν, στην 
Κορέα και σε άλλες χώρες. Διαθέτουμε δηλαδή τόσα πολλά πυρηνι-
κά όπλα, που θα μπορούσαμε να καταστρέψουμε ολόκληρο τον πλα-
νήτη μας, όχι μονάχα μία, αλλά σχεδόν 8 φορές! 

Σημειώσεις για τους αστρολόγους: στο ωροσκόπιο του Α΄ παγκοσμίου πολέμου 
υπάρχει    και   που δείχνει ότι η Γερμανία δεν πέτυχε διόλου τον σοβι-
νιστικό σκοπό της, έπαθε πανωλεθρία, γι’ αυτό κήρυξε αργότερα τον Β΄ παγκό-
σμιο πόλεμο, όπου δείχνει ότι το Γ΄ Ράιχ στην αρχή κατέκτησε εύκολα και ένδοξα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες  σε Μεγάλο Τρίγωνο με  και .  Επίσης 
   και   ενθουσιασμός του γερμανικού λαού, και τέλος,    και   
έπαρση του Χίτλερ που δεν σταμάτησε έγκαιρα για να παγιώσει τις κατακτήσεις 
του, ήθελε να επεκταθεί και στην Σοβιετική Ένωση!  Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος 

ικουρικά, η  στον  σε   στην 

έληξε δραματικά με τις 2 ατομικές βόμβες 
γκασάκι.  

που έπεσαν στην Χιροσίμα και στο Να-

Σημειώσεις για τους αστρολό-
γους: από την αρχή του Β΄ παγκόσμιου πολέμου μέχρι εδώ, ξεχωρίζει η ιδιαίτερη 
παρουσία του  στο ζώδιο του  και συνεπ
πρώτη περίπτωση, που έδειξε την λύπη του ιαπωνικού λαού για την απώλεια σε 
έμψυχο και άψυχο δυναμικό, και ο    στην δεύτερη περίπτωση, που έδειξε 
την ισχύ της επιθετικότητας του αντιπάλου.  

Βέβαια, εκτός από τους προαναφερόμενους μάντεις κακών, η αν-
θρώπινη ιστορία βρίθει από Κασσάνδρες που έχουν σπείρει απ’ 
άκρου εις άκρον τον τρόμο και τον πανικό, με καταστροφολογικές 
εκτιμήσεις και συντελειακές διακηρύξεις. Ας δούμε τα σημαντικό-
τερα παραδείγματα:  στα μέσα του 10ου αιώνα, πρωτοεμφανίστη-
κε μία εσχατολογική προφητεία, η οποία εξαπλώθηκε δριμύτατα 
σαν μάστιγα, σε όλα τα χριστιανικά έθνη της υφηλίου: πλήθος φα-
νατικών θρησκόληπτων σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, άρχισαν 
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να κηρύττουν σχεδόν ταυτόχρονα ότι, τα χίλια έτη που αναφέρο-

υλοπάροικους- ταξίδευαν με τις οι-
ογένειές τους προς την ανατολή, ψάλλοντας μάλιστα σε όλη την 

νται στα κείμενα της Αποκάλυψης του Ιωάννη είχαν παρέλθει, και 
ότι πλησίαζε το τέλος του κόσμου: η ανθρωπότητα θα έβλεπε τον 
Υιό του Θεού στον ουρανό να κρίνει αγνούς και αμαρτωλούς.  

 
Η Ημέρα της Κρίσης τοποθετήθηκε γεωγραφικά στην Ιερουσαλήμ 
από τους τότε «προφήτες», με συνέπεια το έτος 999 μ.Χ. τεράστιοι 
πληθυσμοί προσκυνητών να μετακινηθούν προς τα ανατολικά.  Η 
μαζική υστερία αυτής της εσχατολογικής προφητείας έγινε εμφανής 
σε κάθε γωνιά της Γης: μυριάδες άνθρωποι πουλούσαν όλα τους τα 
υπάρχοντα προτού εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Στην Ευρώπη 
σχεδόν όλα τα κτήρια άρχισαν να ερειπώνουν επειδή οι ιδιοκτήτες 
τους δεν έβρισκαν τον λόγο να τα επιδιορθώσουν, αφού πλησίαζε το 
τέλος του κόσμου. Καραβάνια αποτελούμενα από κάθε λογής αν-
θρώπων -ιππότες, πολίτες και δο
κ
διάρκεια του ταξιδιού τους και αδημονώντας κάθε στιγμή, να ανοίξει 
ο ουρανός και να εμφανιστεί ο Ιησούς Κριτής. Οι πιο τρομοκρατημέ-
νοι εξ αυτών, σε κάθε εκδήλωση φυσικού φαινομένου έβλεπαν έναν 
οιωνό για το επερχόμενο τέλος. 
 
Έκτοτε, και στα δύο μέρη του ατλαντικού, υπήρξαν στο διάβα της 
ιστορίας, άλλες, μικρότερου βεληνεκούς εσχατολογικές προβλέψεις, 
ήσσονος βέβαια σημασίας (από φανατικούς, αφελείς ή επιτήδειους). 
Σας τις παρουσιάζω με χρονολογική σειρά: στις 20 Φεβρουαρίου 
1524, σύμφωνα με τον Γερμανό Γιόχαν Στέφλερ ένας κατακλυσμός 
θα αφάνιζε τον κόσμο.  Στις 18 Οκτωβρίου 1533 ο Γερμανός μονα-
χός και μαθηματικός Μίκαελ Στίφελ είχε καταλήξει με τους υπολο-
γισμούς του στην ημερομηνία αυτή για την συντέλεια, που θα γινό-
ταν στις 8 το πρωί. Στις 19 Μαΐου 1719 ο Ελβετός μαθηματικός Ζακ 
Μπερνούλι προέβλεπε την σύγκρουση ενός κομήτη με την Γη, με 
ανυπολόγιστες καταστροφές. Στις 13 Οκτωβρίου 1736 ένας ιερέας 
και μαθηματικός ονόματι Ουίλιαμ Ουίστον προέβλεψε ότι θα πραγ-
ματοποιούνταν ο μεγάλος κατακλυσμός. Στις 05 Απριλίου 1761 ένας 
στρατιώτης, ο Ουίλιαμ Μπελ, βασιζόμενος σε δύο προηγούμενους 
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σεισμούς, αποφάνθηκε ότι μια τρίτη δόνηση που θα γινόταν εκείνη 
την ημέρα, θα κατέστρεφε όλο τον κόσμο. Στις 19 Οκτωβρίου 1814 
η Τζοάνα Σάουθκοτ προέβλεψε ότι εκείνη την ημέρα θα γεννούσε 
τον ''δεύτερο Μεσσία'' (και θα ερχόταν το τέλος του κόσμου). Στις 22 
Οκτωβρίου 1844 ο ψευδοπροφήτης Ουίλιαμ Μίλερ ανακοίνωνε ότι 
έφτασε το τέλος του κόσμου. Στις 02 Οκτωβρίου 1914 θα ήταν η 
Ημέρα της Κρίσης σύμφωνα με τον Τσαρλς Ράσελ, τον ιδρυτή των 
Μαρτύρων του Ιεχωβά. Στις 17 Δεκεμβρίου 1919 ο σεισμολόγος και 
μετεωρολόγος Αλμπέρτο Πόρτα προέβλεπε μια «μοιραία» σύνοδο 6 
πλανητών. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1945 ο αιδεσιμότατος Τσαρλς 
Λονγκ, από την Πασαντένα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι στις 17:33 
ακριβώς, η  Γη θα εξανεμιζόταν και η ανθρωπότητα θα μετατρεπόταν 
σε εκτόπλασμα. Στις 24 Μαΐου 1954, επειδή λίγες ημέρες πρωτύτερα 
είχαν εμφανιστεί ρωγμές στο Κολοσσαίο, χιλιάδες προσκυνητές πή-
γαν στον Πάπα να ζητήσουν άφεση αμαρτιών, φοβούμενοι ότι έφθα-
σε η ημέρα της κρίσεως.  Στις 23 Απριλίου 1957 ο καλιφορνέζος ιε-
ρέας Μίθραν Ασκα διακήρυττε την έναρξη του Αρμαγεδδώνα. Στις 
14 Ιουλίου 1960 ο παιδίατρος Έλιο Μπιάνκο προέβλεψε την συντέ-
λεια του κόσμου στις 13:45, εξαιτίας ενός μυστικού υπερόπλου των 
Αμερικανών. Στις 05 Φεβρουαρίου 1962 πλήθη αυτοαποκαλούμε-
νων «αστρολόγων» ανά την υφήλιο, εξαιτίας μιας σπάνιας πλανητι-
κής συνόδου (Ηλίου, Σελήνης, Ερμή, Αφροδίτης, Άρη, Δία και  Κρό-
νου) που συνέβη εκείνη την ημέρα, μέσα σε ένα στενό τόξο 16 μοι-
ρών εντός του ζωδίου του Υδροχόου, πίστεψαν ότι, θα γεννιόνταν ή 
ο Μεσσίας, ή ο Αντίχριστος! Στις 15 Ιουλίου 1967 ο «Μεσσίας» 
Τζέημς Τζόουνς ανακοίνωνε πως θα ξεσπούσε πυρηνικός πόλεμος. 
Στις 18 Νοεμβρίου 1978 ο ιερωμένος Τζιμ Τζόουνς της αίρεσης 
«Εκκλησία του Ναού των Ανθρώπων», δηλητηρίασε με κυάνιο 914 
οπαδούς του, πιστεύοντας ότι έφθασε το τέλος. Στις 29 Απριλίου 
1980 οι Λίλαντ Τζένσεν και Τσαρλς Γκέινς, ηγέτες μιας ολιγάριθμης 
αίρεσης, προέβλεψαν ότι εκείνη την ημέρα θα ξεσπούσε ο Τρίτος 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Στις 28 Οκτωβρίου 1992 ο αιδεσιμότατος Λι 
Γιανγκ Λιμ της ιεραποστολικής εκκλησίας του Τάμι στη Νότια Κο-
ρέα, ανακοίνωσε ότι τα μεσάνυχτα θα γινόταν ο Αρμαγεδδώνας. Στις 
19 Απριλίου 1993 ο Ντέιβιντ Κορές παραδόθηκε στην πυρά μαζί με 
άλλους 70 Δαβίδες, πιστεύοντας ότι έφθασε το τέλος. Στις 23 Οκτω-
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βρίου 1996 ο Ιρλανδός Τζέημς Ούσερ έλεγε ότι ήρθε η συντέλεια. 
Στις 26 Μαρτίου 1997 ο Μάρσαλ Απλγουάιτ, ιδρυτής της «Πύλης 
των Ουρανών», έθεσε τέρμα στην ζωή του μαζί με άλλα 39 μέλη της 
σέκτας, γιατί πίστευαν ότι έφθασε το τέλος. Στις 31 Μαρτίου 1998 ο 
Ταϊβανέζος Χον-Μινγκ Τσεν, ηγέτης της αίρεσης "Η Εκκλησία της 
ωτηρίας του Χριστού", μετακόμισε μαζί με εκατοντάδες πιστούς 

ά της θύμιζε την λέ-
η "Γκόντλαντ", που σημαίνει "Γη του Θεού", προβλέποντας ότι αρ-

Σ
στην πόλη Γκάρλαντ, στο Τέξας, επειδή το όνομ
ξ
γότερα, μέσα στον Αύγουστο του 1999, θα ξεσπούσε ένας θερμοπυ-
ρηνικός πόλεμος ανάμεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.   
 
Έτσι φθάνουμε αισίως, στο σωτήριο έτος 1999! 
 
Ειδικά οι προβλέψεις για το 1999 ήταν μία ευτελής προπαγάνδα, η 
οποία κατάφερε να πείσει τις ανασφαλείς μάζες ότι, κάτι το μεταφυ-
σικό θα γινόταν εκείνη την χρονιά, όπως καταστροφή της Γης από 
την οργή του Θεού και μπλοκάρισμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
που θα δημιουργούσε χάος σε παγκόσμια κλίμακα. Οι κύριοι θιασώ-
τες του 1999 ήταν, κατά πρώτον, οι παρερμηνευτές των αμφισημιών 
των αλληγορικών στίχων του Νοστράδαμου, οι οποίοι περίμεναν να 
δουν τον Αρμαγεδδώνα, την καταστροφή της Νέας Υόρκης, την επέ-
λαση ενός μουσουλμάνου αντίχριστου, και άλλα δεινά. Κατά δεύτε-
ρον, ήταν οι Ιεχωβάδες (ή αλλιώς Χιλιαστές), οι οποίοι πίστευαν και 
εξακολουθούν να πιστεύουν, ότι, 2.000 χρόνια μετά από την πρώτη 
εμφάνιση του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, θα έρθει κάποτε η Δευ-
τέρα Παρουσία. Αλλά, δεν υπήρξε κανένα απτό στοιχείο που να υπο-
δείκνυε ότι το τέλος του 1999 θα έφερνε κάτι το ξεχωριστό στην αν-
θρωπότητα. Απλούστατα, η χρονιά εκείνη παρήλθε, -με μία εντυπω-
ιακή έκλειψη Ηλίου στην Ευρώπη-, χωρίς όμως έντονα δραματικά σ
στοιχεία στην ζωή μας, όπως ήταν άλλωστε φυσικό, και έμεινε στην 
μνήμη μας ως ένα ακόμη εσχατολογικό έτος, το οποίο και μυθοποιή-
θηκε χολιγουντιανά, με την ταινία του Σβαρτσενέγκερ "Το Τέλος 
Του Κόσμου".   
 
Σε αυτή την εσχατολογική προπαγάνδα συνέβαλλε σαν «μείζων 
ολετήρας», ο μεσαιωνικός αστρολόγος, ιατρός και αλχημιστής 
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ά

55. Σημειώστε 
ότι, ο Νοστράδαμος ήταν γνώστης πολλών αρ-

.

το οποίο ονομαζόταν «Livre de l’estat et mutations 
des temps» του Ριχάρδου Ρουσώ, που είχε εκδοθεί 

 ζωής μας στον χώρο και τον 
ρόνο, μέσα στα κοινωνικά πλαίσια που μπορούμε και που μας αναλο-

δαμος, με τις αμφισημίες των αλληγορικών του 
στίχων, τις οποίες έγγραψε σε ένα άκρως δυσ-
νόητο αλλά λίαν δημοφιλές βιβλίο, με τίτλο 
«Αιώνες», που το εξέδωσε το 15

χαιοελληνικών προφητικών κειμένων καθώς και 
των προφητικών στηλών που υπήρχαν στον ιπ-
πόδρομο της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες -
όπως γράφει ο Ροβέρτος του Clari- είχαν μετα-
φερθεί προηγουμένως στην Γαλλία από τους 

  

Ιστορικοί μελετητές υποστηρίζουν ότι, τα περισσό-
τερα από τα στοιχεία των κειμένων του Νοστράδα-
μου προέρχονται από ένα άλλο, παλαιότερο βιβλίο, 

σταυροφόρους
 

στην Λυών το 1550. Αλλά και αυτό το βιβλίο εμπε-
ριείχε στοιχεία από ένα ακόμα παλαιότερο βιβλίο, 
του μεγαλοτέκτονα Αλεσάντρο Καλιόστρο, με τίτ-
λο Mirabilis Liber (το βιβλίο των θαυμάτων), το 

οποίο είχε εκδοθεί το 1522 στα λατινικά και αναφέρονταν σε παλαιο-
τέρους, σαν τον Μέρλιν. 
 
Εύλογα λοιπόν αγαπητοί αναγνώστες, θα αναρωτηθείτε, γιατί υπήρ-
ξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν τόσες πολλές προφητείες που 
δεν επαληθεύτηκαν ποτέ.  Η απάντηση εδώ είναι εξαιρετικά απλή, σε 
τέτοιο μάλιστα βαθμό που αποστομώνει τις απανταχού «Κασσάν-
δρες». Γιατί αυτοί οι μελλοντολόγοι σκέπτονται μονομερώς και πα-
ραβλέπουν τον εξής θεμελιώδη αστρολογικό κανόνα: το μέλλον είναι 
ρευστό και απρόβλεπτο, επειδή διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την 
ελεύθερη βούληση που διαθέτουμε ως νοήμονα όντα, έτσι ώστε να αυ-
τοδιαχειριζόμαστε την κάθε στιγμή της
χ
γούν στον φυσικό μας κόσμο. Υπό αυτή την αστρολογική συνθήκη, το 
μέλλον ασφαλώς και δύναται να ειπωθεί, αλλά μόνο μέσω της πρό-
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γνωσης, και τίποτε άλλου. Γιατί η αστρολογική πρόγνωση εμπεριέχει 
ρηση των ιστορικά επαναλαμβανόμενων πλα-την στατιστική παρατή
οι οποίοι υποδεικνύουν παρόμοιου τύπου τά-νητικών συσχετισμών, 

σεις και συμπεριφορές στο μέλλον. 

Όταν ο κομήτης Χάλεϊ πλησίασε την Γη σε 
απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων, στις 18 

 

Μαΐου 1910, οι άνθρωποι τότε πίστεψαν ότι 
η ουρά του θα κάψει ολόκληρο τον κόσμο, 

ς 
ορβηγίας εγκαινίασε αεροστεγείς αποθήκες 100 χιλιάδων σπόρων 

β
έ
ε
 
ιν

αλλά και πάλι, οι καταστροφολογικές προ-
βλέψεις διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Τι θα γί-
νει λοιπόν στο πολυσυζητημένο έτος 2012; 

Το βέβαιο είναι ότι, εκατομμύρια κόσμου ανά την υφήλιο, περιμέ-
νουν εκών άκων να ζήσουν τις χειρότερες εσχατολογικές προφητείες 
όλων των εποχών. 
 
Γι’ αυτό τον λόγο, στις 27 Φεβρουαρίου 2008 ο πρωθυπουργός τη
Ν
όλων των φυτώ
ταστάσεις που 
λο, στο παγωμ
Οι εγκαταστάσ
στε να μείνουν
που θα συνέβα
 

ν της Γης, οι οποίοι φιλοξενούνται σε ψυκτικές εγκα-
ρίσκονται 1000 χιλιόμετρα έξω από τον Βόρειο Πό-
νο νησί Σπίσπεργκεν του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ. 
ις αυτές είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο, ώ-
ανέπαφες και αναλλοίωτες επί αιώνες, σε περίπτωση 
ε μία καταστροφή της Γης από οποιαδήποτε αιτία. 

Το 1976 ο αρχαιολόγος Ζαχαρίας Σίτσιν δημοσίευ-
σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο 10ος Πλανήτης» στο οποίο 
περιέγραψε έναν επιστημονικά άγνωστο πλανήτη 
του ηλιακού μας συστήματος. Του έδωσε μάλιστα το 
παράξενο όνομα «Νιμπίρου», που σημαίνει «ο πλα-
νήτης της μετάβασης». Δανείστηκε το όνομα αυτό 
από τον αρχαίο πολιτισμό των Σουμέριων, οι οποίοι 

αποκαλούσαν έτσι έναν υποθετικό πλανήτη του ηλιακού μας συστή-
ματος και θεωρούσαν πως κάνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον 
Ήλιο σε διάρκεια 3.600 ετών.  Ο πλανήτης αυτός έχει διαφορετικές 
ονομασίες από λαό σε λαό: για τους Βαβυλώνιους και τους Μεσοπο-
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τάμιους λεγόταν «Μαρντούκ», δηλαδή «το μεγάλο άστρο των ουρα-
νών», ή «ο βασιλιάς των ουρανών». Για τους αρχαίους Έλληνες ονο-
μαζόταν «Νέμεσις». Οι Αιγύπτιοι και οι αρχαίοι Εβραίοι τον σχεδία-
αν σαν ένα δίσκο με φτερά, γιατί τον φαντάζονταν να περιστρέφεται 

 του Ωρίωνα. Στις 30/12/1983 η 
φημερίδα «Washington Post» έγραψε ότι, εντοπίστηκε ο προαναφε-

μ
ρ
α

θα
. 
μ

 

ν 
στο παιχνίδι ακόμα και τους αργούς 

ζ
με ελλειπτική κίνηση. Οι μετέπειτα προφήτες τον αποκάλεσαν «Κόκ-
κινο πλανήτη», ή «Ερκόλομπους» ή Απόλλωνα, ή Φοίνικα, ή «Σταυ-
ρό του Πεπρωμένου», γιατί συνδέθηκε με την έννοια του μοιραίου. 
Σύμφωνα με τον Σίτσιν, η περιοδική άφιξη αυτού του πλανήτη είναι 
καταγεγραμμένη σε πολλές παραδόσεις, όπως αυτής των Ινδιάνων 
Χόπι, των Σουμέριων, καθώς και των κειμένων της Βίβλου.  
 
Ας δούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα: τον Ιανουάριο 1981 μία έκ-
θεση των αστρονόμων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ ανέφερε 
ότι, η τροχιά του Πλούτωνα παρουσίαζε βαρυτικές ανωμαλίες. Υπέ-
θεσαν ότι υπάρχει ακόμα ένας πλανήτης μέσα στο ηλιακό μας σύ-
στημα, πολύ μακρύτερα από τον Πλούτωνα, γι’ αυτό δεν φαινόταν. 
Έτσι τον ονόμασαν «πλανήτη Χ», δηλαδή άγνωστο. Το 1983 ο δο-
ρυφόρος IRAS εντόπισε με υπέρυθρες ακτίνες αυτόν τον πλανήτη Χ, 
ο οποίος βρισκόταν στον αστερισμό
ε

εγάλος σχεδόν όσο ο Δίας, και τον ο-
θρο ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται πίσω 
τός μεταξύ των ετών 2012 -2036.  Τι 

 αφανιστούμε ως είδος εξαιτίας αυτού 
Τα σενάρια αυτά ανήκουν στην νοό-
ου.  

Συνεπικουρικά διαδίδεται ότι, το 
2012 θα γίνει μία δήθεν «ολέθρια» 
αστρονομική ευθυγράμμιση της Γης 
με τον Ήλιο και την Αφροδίτη, στην 
οποία λέγεται ότι θα συμμετάσχουν 
από κοντά ο Ερμής, ο Άρης, ο Δίας 
και ο Κρόνος, ενώ κάποιοι βάζου

ρόμενος πλανήτης, που είναι 
νόμασε Νιμπίρου. Στο ίδιο ά
από τον Ήλιο, και θα γίνει ορ

 συμβεί λοιπόν το 2012; Θα
του πλανήτη; Ασφαλώς ΟΧΙ
σφαιρα ενός υπερβατικού κόσ

πλανήτες: Ουρανό, Ποσειδώνα και 
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Πλούτωνα, μέσα σε ένα ευρύτερο ουράνιο φάσμα.  Αλλά, μέσα σε 
αυτό το τεράστιο ουράνιο φάσμα δεν υπάρχει πρακτική εφαρμογή 
για αστρολογική πρόγνωση, λόγω της μεγάλης απόκλισης των πλα-
νητών. Το μόνο επιστημονικά σίγουρο είναι ότι, το 2012 θα έχουμε την 
μεγαλύτερη αύξηση των ηλιακών κηλίδων στα τελευταία 50 χρόνια.   

 
Όσον αφορά τους Μάγια, υπήρξαν κλειστός, 
μυστηριώδης, προκολομβιανός λαός, που ήκ-
μασε στην Κεντρική Αμερική από το 1800 
π.Χ. έως το 1450 μ.Χ.  Οι Μάγια, όπως και οι 
πρόγονοί τους, οι Ολμέκοι, αλλά και οι απόγο-

νοί τους, οι Αζτέκοι, χρησιμοποιούσαν ένα εικοσαδικό σύστημα για 
την μέτρηση του χρόνου, σε αντίθεση με το εξαδικό σύστημα που 
χρησιμοποιούμε εμείς. Ήταν τόσο εξελιγμένοι στα μαθηματικά και 
στην αστρονομία, που είχαν κάνει πλήρη χαρτογράφηση των ά-
στρων. Οι Μάγια είχαν 17 ημερολόγια όπως το κοσμικό, το γαλαξια-
κό, της Αφροδίτης, του Σείριου, των Πλειάδων, κ.α. Όλα αυτά τα η-
μερολόγια των Μάγια ήταν κυκλικά και λειτουργούσαν αλληλοσυ-
σχετικά. Οι Μάγια είχαν καταφέρει να υπολογίσουν με απόλυτη α-
κρίβεια το ηλιακό έτος σε 365,242 ημέρες, το σεληνιακό έτος σε 
354,57 ημέρες, αλλά και το έτος της Αφροδίτης σε 224,7 ημέρες. Το 
ημερολόγιο τους θεωρείται το ακριβέστερο στην ανθρώπινη ιστορία, 
ο μοναδικό που έχει απόκλιση μόνο 1 ημέρα ανά 6000 χρόνια, και τ
παραμένει το μόνο γνωστό ημερολόγιο που βασίζεται σε γαλαξια-
κούς κύκλους. Δημιούργησαν αυτό το τέλειο αστρολογικό ημερολό-
γιο για να καταγράψουν την περιφορά του ηλιακού μας συστήματος 
γύρω από την άλω που βλέπουμε να προβάλλει μέσα από μία κεντρι-
κή αστερόφωτη ράβδο στα έγκατα του Γαλαξία μας (σ.σ. την άλω 
μπορούμε να την δούμε να αστροβολεί, όταν είμαστε μακριά από τα 
φώτα της πόλης και ο νυχτερινός ουρανός είναι καθαρός, χωρίς σύν-
νεφα στον ορίζοντα).  
 
Οι Μάγια πίστευαν ότι, ο πλανήτης Αφροδίτη αναδύθηκε από τα πέ-
ρατα της θάλασσας, δηλαδή εμφανίστηκε για πρώτη φορά επάνω από 
τον γήινο ορίζοντα, την αυτή της 31ης Αυγούστου 3114 π.Χ. και προ-
έβλεπαν ότι, η ζωή επάνω στη Γη θα διαρκούσε 1.366.560 ημέρες, 
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δηλαδή 20 περιόδους των 187 ετών, ήτοι 3.740 χρόνια. Βλέπουμε 
λοιπόν ότι οι Μάγια υπολόγιζαν το πέρασμα του χρόνου σε κύκλους, 
γιατί τον αντιλαμβάνονταν σαν τα γρανάζια ενός ρολογιού, στα ο-
ποία οι θεϊκές, οι φυσικές και οι ανθρώπινες δυνάμεις έπρεπε να βρί-
σκονται σε αέναη ισορροπία και αρμονία. Σύμφωνα με τον Κώδικα 
ης Δρέσδης που αποκρυπτογράφησε το 1880 ο Έρνεστ Φόστερμαν, 

υ
 
εκ
ν
ρ

τ
οι Μάγια χρησιμοποιούσαν κ
χρόνια, τον «μεγάκυκλο» που
γούστου 3114 π.Χ έως 21 Δ
κλο» που διαρκεί 26.000 χρό
Μάγια το μετρούσαν σε 5 πε
εξηγήσω ευθύς αμέσως). Έτσι
GMT συμπίπτουν (κλείνουν) 
λένε οι σύγχρονοι μελετητές.   
 

ρίως τον «μικρόκυκλο» που διαρκεί 52 
διαρκεί 5.125 χρόνια (από τις 31 Αυ-
εμβρίου 2012 μ.Χ), και τον «γιγάκυ-
ια (δηλαδή το Μέγα Έτος, μόνο που οι 
ιόδους από 5.125 χρόνια, όπως θα σας 
, στις 21 Δεκεμβρίου 2012 ώρα 11:13 
ταυτόχρονα και οι τρεις αυτοί κύκλοι, 

Όσον αφορά τον γιγάκυκλο, το 1961 
ανακαλύφθηκε μέσω δορυφόρου η 
«ζώνη φωτονίων» η οποία προέρχεται 
από τον αστερισμό των Πλειάδων. 
Είναι το ουράνιο σημείο που θεωρεί-
ται ότι βρίσκεται στην κατεύθυνση 
του κέντρου του Γαλαξία μας, ανα-
φέρει ο Γερμανός συγγραφέας Πωλ 
Όττο Χέις. Το δε σμήνος των Πλειά-
δων που απέχει γύρω στα 325 έτη 
φωτός από εμάς, είναι ένα γκρουπ 
άστρων του οποίου μέρος είναι και ο 

Ήλιος μας -καθώς επίσης και άλλοι Ήλιοι, ο καθένας με το δικό του 
πλανητικό σύστημα-. Ο κεντρικός Ήλιος των Πλειάδων ονομάζεται 
Αλκυόνη. «Ο Ήλιος μας κάνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από την 
Αλκυόνη σε περίπου 26.000 χρόνια. Έχουμε αρχίσει, θεωρητικά 
από το 2000, να μπαίνουμε μέσα σε αυτή την ζώνη φωτονίων και 
θα είμαστε εντελώς μέσα της το 2012». Αυτός ο κοσμικός σταυρός 
που σχηματίζεται από την διατομή του Γαλαξία μας με το σημείο της 
εκλειπτικής, βρίσκεται στον άξονα του αστερισμού του Οφιούχου, 
και οι Μάγια τον έλεγαν “Κοσμικό Δέντρο” ή “Ιερό Δέντρο” ή “Δέ-
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ντρο της Ζωής” ή “Μεγάλη Μητέρα”. Γιατί ο κορμός αυτού του δέ-
τρου είναι ο Γαλαξίας μας και το κεντρικό κλαδί του είναι το επίπε-

τ
μ
λ
γ η ό
 

ν εξωτερική μορφή, είναι αποτέλεσμα ηλεκτρομαγνητικών 
αλμοδονήσεων, του συνόλου των κυττάρων του σώματός του. Κατά 

ν
δο της εκλειπτικής, μέχρι το τέλος 
Μάγια ολοκληρώνεται στις 21 Δεκε
εκείνο το χειμερινό ηλιοστάσιο, ο Ή
βώς με το κέντρο του Γαλαξία μας, 
26.000 χρόνια, και, κατά το μάλλον
βλωση /αλλοίωση του τρισδιάστατου
Χοσέ Αργκέλες, καθηγητής ιστορίας
νεπιστημίου του Σικάγο. 
 

ου 2012. Το δε ημερολόγιο των 
βρίου 2012, πιθανότατα γιατί, σε 
ιος μας θα ευθυγραμμιστεί ακρι-
ια πρώτ φορά μετά απ  περίπου 
ή ήττων, θα σημειωθεί μια στρέ-
 χωροχρόνου, ισχυρίζεται ο Δρ. 
, τέχνης και αισθητικής του πα-

Με αφορμή την ευθυγράμμιση 
του ηλιακού μας συστήματος 
με το κέντρο του Γαλαξία μας, 
πολλά μεταφυσικά κέντρα, 
σχολές, σωματεία, εταιρείες 
και οργανισμοί, υποστηρίζουν 
ότι, το ανθρώπινο σώμα είναι 
αραιοδομημένο αφού αφού 
σχεδόν τα 5 τρισεκατομμύρια 
κύτταρα από τα οποία αποτε-
λείται, απέχουν μεταξύ τους 
τεράστιες αποστάσεις, όσες 
απέχουν και τα άστρα του Γα-
λαξία μας, γι’ αυτό ο υλικός 
άνθρωπος είναι ουσιαστικά μία 

τρισδιάστατη ολογραφία ή ένα αιθερικό είδωλο, και αυτό που βλέ-
πουμε σα
π
συνέπεια, καθώς ευθυγραμμιζόμαστε με τα φωτόνια της γαλαξιακής 
πηγής της ζωής, λένε ότι η θέση του χειμερινού ηλιοστασίου στις 
21/12/2012 θα ανοίξει την πύλη σε ανώτερους συνειδησιακούς κό-
σμους, με την ενεργοποίηση της υπόφυσης του εγκεφάλου, και αυτό 
θα έχει σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση του κέντρου βιοενέργειας, 
από την υλική στην πνευματική διάσταση του ανθρώπου. Αλλά, η 
ανέλιξη του καθενός θα είναι σε συνάρτηση με την δυνατότητα προ-



Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Β Ρ Ο Ν Τ Α Κ Η Σ  

 

4 8  

σαρμογής του στα νέα δεδομένα.  
 
Σήμερα κυκλοφορούν παγκοσμίως γύρω στα 10.000 συγγράμματα 
που αναφέρονται στο τέλος του κόσμου το 2012. Η Σάντρα Νόμπελ, 
διευθύντρια του Ιδρύματος για την «Προαγωγή των Κεντροαμερικα-
νικών Σπουδών» του Κρίσταλ Ρίβερ (ΗΠΑ), εξηγεί: ''για τους αρ-
χαίους Μάγια, η άφιξη στο τέλος του κύκλου αντιπροσώπευε μία 
μεγάλη μυητική γιορτή''. Αυτή η μεγάλη γιορτή θα γίνει σε όλους 
τους ιερούς τόπους, σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπως και στην 
χώρα μας: στην Ακρόπολη των Αθηνών, στους Δελφούς, στα ιερά 
του Ολύμπου, της Δήλου, της Δωδώνης, και σε πάρα πολλά άλλα 
μέρη. Βιώνουμε κατά συνέπεια μία κορύφωση των παγκοσμίων εξε-
λίξεων, και 

ύ
π
β
ύ
ν
σ

ψε ότι 

ήδη έχουν ξεκινήσει οικουμενικές προσπάθειες από 
ς ανθρώπους, με μία σειρά πολιτιστικών παρεμβάσεων 
τικών εκπομπών, συνεδρίων, μαθημάτων, συμποσίων, 
ιβλίων, κ.α. παρουσιάσεων, που στοχεύουν στην συνει-
πνιση του κόσμου. Γιατί λένε ότι στην εποχή του Υδρο-
θήκες φωτισμού θα πολλαπλασιαστούν σε ένταση και 
ι ώστε να μεταστοιχειώσουν τον ανθρώπινο οργανισμό 

και το πνεύμα του σε ανώτερες συνειδησιακές καταστάσεις, οι οποίες 
θα ποικίλλουν, ανάλογα με το ψυχικό επίπεδο του καθενός. 

Πάμε τώρα στον προηγούμενο αιώνα, στην Αμερική, 
όπου έζησε ο Έντγκαρ Κέϋση, ο οποίος χαρακτηρί-
στηκε ως ο «κοιμώμενος προφήτης». Λέγεται ότι μια 
μέρα ενώ διάβαζε για το σχολείο του, ανακάλυ

πνευματικο
μέσω τηλεο
διαλέξεων, 
δησιακή αφ
χόου οι συ
ποιότητα, έτ

αν κοιμόταν επάνω σε ένα βιβλίο, θα μπορούσε να μά-
θει το περιεχόμενό του λέξη προς λέξη. Αυτή η εμπει-
ρία του, καθώς και μια μεταγενέστερη στην οποία του 
παρουσιάστηκε ένα αγγελικό πλάσμα, λέγεται ότι ση-

μάδεψαν την αρχή του ψυχικού του προσανατολισμού. Μολονότι ο 
Κέϋση έπαυσε τις σπουδές του στην 8η τάξη του Δημοτικού, όταν 
ξάπλωνε αναπαυτικά και ένιωθε χαλαρωμένος, κάποιος βοηθός του 
έδινε ορισμένες υποβολές, και όταν ο Κέϋση έπεφτε σε βαθιά ύπνω-
ση, έδινε απαντήσεις επί παντός επιστητού, με ελαφρώς αλλοιωμένη 
χροιά φωνής.  
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Με τον καιρό, ο Κέϋση δημ
Διαφώτισης» (A.R.E.) και το
δόθηκε στην μεταφυσική βιβλ
τερο όγκο τέτοιων πληροφορι
λαμβάνει πάνω από 30.000 τ
κάθε θέμα που μπορεί να φαν
ο Κέϋση προέβλεπε πως στις 
συχνοί σεισμοί στην Μεσόγειο

ιο
 
ι
ώ
ό
τ
α

ινιάζουν τον αίθριο ουρανό με γα-

αι κό-

Έτσι, παρακάμπτοντας τα
σφυγή στην καθαρή ενέργ

ύργησε τον «Σύνδεσμο Έρευνας και 
ψυχικό του υλικό που καταγράφηκε, 
οθήκη, η οποία αποτελεί τον μεγαλύ-
ν που σωρεύτηκαν ποτέ, επειδή περι-
μους οι οποίοι καλύπτουν ουσιαστικά 
αστεί κανείς. Αξίζει να σημειώσω ότι, 
ρχές του 21ου αιώνα θα εμφανιστούν 

 και ενεργοποίηση του ηφαιστείου της 
Αίτνας, ως πρόδρομα σημάδια αλλαγής της μετατόπισης των γήινων 
πόλων, κάτι που δεν έγινε. 

Ένα άλλο, εξίσου σημαντικό στοι-
χείο του καιρού μας, είναι οι συχνοί 
αεροψεκασμοί με πυκνές άσπρες 
γραμμές, οι οποίες βλέπουμε να σκο-
τε
λακτώδη χημικά νέφη. Η ιστορία αυ-
τή ξεκίνησε από το 1998 όταν έγινε 
ένα Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αφο-

ρούσε τις πλανητικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εκεί διαπί-
στωσαν ότι, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της Γης ανεβαίνουν πάνω 
από 1 βαθμό Κελσίου ανά αιώνα. Καθώς οι ομιλητές πρότειναν μια 
πλανητική ηλιοασπίδα, εκείνη την χρονιά, ηλιακές καταιγίδες, ξηρα-
ίες και πλημμύρες, θανάτωσαν 50.000 ανθρώπους συνολικά κσ
στισαν στις ασφαλιστικές εταιρείες 92 δις δολάρια (3 φορές το ετή-
σιο κόστος του πολέμου του Βιετνάμ).  
 
Είναι γνωστό ότι, οι ασφαλιστικές εταιρείες, όντας μεγαλύτερες από 
τις πετρελαϊκές, ακόμα και από τις βιομηχανίες όπλων, χειρίζονται 
περισσότερα χρήματα από κυρίαρχα κράτη και αποτελούν μία από 
τις μεγαλύτερες πηγές επενδυτικού κεφαλαίου. Λόγω των καταστρο-
φών, αυξημένων κατά 1500% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαε-
τία, αυτό το παντοδύναμο λόμπι πίεσε την Οτάβα, την Ουάσιγκτον 
αι το Λονδίνο να μειώσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.   κ

 
 πιθανά οικονομικά οφέλη από την προ-
εια, το Ίδρυμα Λίβερμορ υπολόγισε ότι, η 
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μείωση των ορυκτών καυσίμων κατά 20% σε σχέση με το 1990, θα 
κόστιζε στην οικονομία των Η.Π.Α. 100 δις δολάρια τον χρόνο.  Γι‘ 
αυτό, μία εναλλακτική μελέτη έδειξε ότι, αν χρησιμοποιηθούν 700 
τετρακινητήρια jet tanker τύπου KC-135 για αεροψεκασμό προς δη-
μιουργία ηλιοασπίδας, θα μπορούσαν να αποτρέψουν το 1% της η-
λιακής ακτινοβολίας (ποσότητα υπεραρκετή για να εξουδετερωθεί το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου), με ετήσιο κόστος μόνο 1 δις δολάρια. 
 

Η μελέτη σκοπιμότητας από το Ίδρυμα 
Λίβερμορ αναφέρει ότι, αναπτύχθηκε ο 
κλάδος της γεωμηχανικής βιομηχανίας, 
προχωρώντας σε συστηματικούς αεροψε-
κασμούς, σε όλες τις πυκνοκατοικημένες 
περιοχές του κόσμου, με λευκά αεροσκά-
φη, χωρίς διακριτικά στοιχεία στην άτρα-
κτο. Τα αεροσκάφη αυτά κάνουν επιβλα-

βείς αεροψεκασμούς χωρίς την συγκατάθεση της κοινής γνώμης, με 
οξείδια του αλουμινίου και με άλλα ανακλαστικά μεταλλικά σωματί-
δια, όπως βάριο και πολυμερή (ινίδια πυριτίου), τα οποία απελευθε-
ρώνονται κατά χιλιάδες τόνους σε όλους τους ουρανούς του πολιτι-
σμένου κόσμου, με σκοπό την ανάκλαση αρκετού από το εισερχόμε-
ο ηλιακό φως, καθυστερώντας έτσι την πλανητική υπερθέρμανση. 

 ηλιακού ανέμου! 

Για να το εξηγήσω 
του στο ότι, η πύριν

ν
Και κανένα κράτος δεν μπορεί να παραδεχτεί επίσημα ότι γίνονται 
οι αεροψεκασμοί, γιατί θα έχει κυρώσεις από τον ΟΗΕ, εφόσον από 
το 1977 υπάρχει ψήφισμα για την απαγόρευση πειραμάτων ελέγχου 
του κλίματος. Αλλά ο φόβος και ο τρόμος των ειδικών είναι ότι, 
στην 3η χιλιετία που εισήλθαμε και φτάσαμε αισίως τα 6,7 δισεκα-
τομμύρια πληθυσμού, προκαλούμε με τους βιομηχανικούς μας ρύ-
πους το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
υπεισέρχονται στην ατμόσφαιρά μας οι βλαβερές υπεριώδεις ακτινο-
βολίες του Ηλίου, και καθώς το φίλτρο του όζοντος ολοένα μειώνε-
ται, κινδυνεύουμε να απολέσουμε ολοκληρωτικά την ατμόσφαιρά 
μας, εξαιτίας του
 

καλύτερα, ο ηλιακός άνεμος οφείλει την ύπαρξή 
η κορώνα του Ηλίου, λόγω της μεγάλης της θερ-
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μοκρασίας, εκτονώνεται.  Έτσι, ποσότητες σωματιδίων ύλης από τον 
Ήλιο, εκρέουν προς το διάστημα. Ο ηλιακός άνεμος καθώς φτάνει 
στην Γη, συγκρούεται με τα μόρια της ατμόσφαιράς μας και διασπά-
ται σε ηλεκτρόνια, μεσόνια, ποζιτρόνια κ.α. Αλλά, όσο λιγότερο φίλ-
τρο όζοντος συναντά, τόσο εντονότερα εισέρχεται προς το έδαφος 
και επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας. Και από την άλ-
λη μεριά, το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι υπεύθυνο για την συ-
γκράτηση της πυκνότητας της ατμόσφαιρας του αέρα που διαθέτει ο 
πλανήτης μας.   
 

Βλέπετε λοιπόν ότι, στην αλυσίδα της λειτουρ-
γίας του Σύμπαντος, η εκδήλωση ενός φαινομέ-
νου είναι ευθέως αλληλένδετη με άλλα. Αυτό 
σημαίνει πως, εάν αφήσουμε ανεξέλεγκτο το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, -που εμείς οι ίδιοι 
δημιουργήσαμε, με την ρυπογόνο βιομηχανική 
μας ανάπτυξη-, τότε θα εξαλειφθεί το εναπομέ-
νων φίλτρο του όζοντος, με συνέπεια να χάσου-
με πλήρως και με ταχύτατους ρυθμούς την γήινη 
ατμόσφαιρά μας. Σύμφωνα με επιστημονικές 
εκτιμήσεις, ο πλανήτης μας, από γαλάζιος και 

φιλόξενος για ζωή, θα μετατρέπονταν έτσι σε έναν εντελώς ακατοί-
κητο, με ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και χωρίς το πολύτι-
μο οξυγόνο για τα έμβια όντα, όπως ακριβώς συνέβη κάποτε με τον 
πλανήτη Άρη. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης των ειδικών, και 
γι’ αυτό συναινούν σιωπηλά με την αναγκαιότητα των αεροψεκα-
σμών, ως έσχατο μέτρο, μέχρι να αποκτήσουν τα έθνη των αναπτυγ-
μένων χωρών περιβαντολλογική συνείδηση. 
 

Στην αστροσοφία, οι κινήσεις των γιγάντιων πλανητών, του Δία και 
του Κρόνου, συμβάλουν στην κλόνιση του άξονα της Γης, και είναι οι 
κατεξοχήν υπεύθυνοι για τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές που συμβαί-
νουν στον πλανήτη μας, κάθε περίπου 100.000 χρόνια, με ζέστη ή με 
παγετώνες. Αλλά στις μέρες μας, ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός υ-
πεύθυνος της κλιματικής αλλαγής. Γιατί η μέση θερμοκρασία των 
τελευταίων 15 ετών είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη στα χρονι-
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κά, από την NASA. Το αρκτικό παγετωνικό κάλυμμα έχει λειώσει 
κατά 40% τα τελευταία 40 χρόνια, και ο όγκος του συρρικνώνεται 
χρόνο με τον χρόνο, τείνοντας να εξαφανιστεί μέχρι το 2030, ανα-
κοίνωσε το 2004 το Κέντρο Πάγου και Χιονιού των ΗΠΑ. Ήδη 
στους πόλους έχουν ανοίξει τα βορειοδυτικά περάσματα των πάγων 
που συνδέουν τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία. Οι πάγοι έχουν 
υποχωρήσει τόσο, ώστε για πρώτη φορά στα χρονικά είναι σχεδόν 
φικτή η ναυσιπλοΐα μεταξύ των δύο ωκεανών! Το πιο ανησυχητι-

α Αφρική, η 
σία, η Λατινική Αμερική και η περιοχή της Αρκτικής. 

ε
κό σύμφωνα με τους ειδικούς είναι το να λειώσουν οι πάγοι της Γροι-
λανδίας, οι οποίοι περιέχουν το 20% του γλυκού νερού όλου του 
πλανήτη μας, γιατί τότε η στάθμη της θάλασσας θα ανέβαινε κατά 7 
μέτρα. Και όσο η θάλασσα ανεβαίνει, το αλάτι εισχωρεί στον υδρο-
φόρο ορίζοντα κάνοντας το πόσιμο νερό ακατάλληλο. Επίσης όσο 
θερμαίνονται τα νερά των ωκεανών, αυξάνεται η ένταση και η διάρ-
κεια των κυκλώνων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου 
Ανθρωπιστικού Φόρουμ, η άνοδος της θερμοκρασίας εξαιτίας της 
ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής προκαλεί περίπου 300.000 θα-
νάτους ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα κυριότερα αίτια είναι η 
σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ο υποσιτισμός, η δυσεντε-
ρία και η ελονοσία που συνδέονται με τις κλιματικές συνθήκες. Οι 
χώρες που θεωρούνται πιο ευάλωτες είναι η Υποσαχάρι
Α
 
Ως το 2030 το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής αναμένε-
ται να εκτιναχθεί στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, και αν 
δεν παρθούν άμεσα μέτρα, λένε οι ειδικοί, θα δημιουργηθούν τουλά-
χιστον 200 εκατομμύρια κλιματικών προσφύγων μέχρι το 2050, δε-
δομένου ότι το 70% του πληθυσμού ζει παράκτια και 11 μεγαλουπό-
λεις έχουν κτιστεί σε ακτογραμμές ή σε εκβολές ποταμών. Οι δε υ-
δροβιότοποι καταλαμβάνουν το 6% της επιφάνειας του πλανήτη μας, 
ενώ τα 3/4 των περιοχών αλιείας έχουν εξαντληθεί και όλα τα είδη 
των ιχθύων απειλούνται με εξαφάνιση. Στο περιοδικό Επιστήμη το 
2006, 14 ακαδημαϊκοί προειδοποίησαν ότι, η συρρίκνωση της βιο-
ποικιλότητας εξαιτίας της υπεραλίευσης αποτελεί προπομπό μίας 
«παγκόσμιας κατάρρευσης», στο βαθμό που ως το 2048 τα περισσό-
τερα είδη που σήμερα αλιεύονται, δεν θα υπάρχουν πια. 
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Η γεωγραφία του κλίματος έχει μεταβληθεί. Σε πολλές περιοχές εμ-
φανίζεται ξηρασία. Σε όλη την Γη, 1 στα 10 ποτάμια μετατρέπονται 
σε ρυάκια, για πολλούς μήνες τον χρόνο. Και δεν είναι μόνο αυτό: η 
θάλασσα της Αράλης στην Κεντρική Ασία ήταν κάποτε η τέταρτη 
εγαλύτερη εσωτερική θάλασσα του κόσμου. Πριν από μισό αιώνα 

 στις εκπομπές διοξειδίου του 
νθρακα, με στόχο να μειωθούν έως 40% μέχρι το 2020 που αναμέ-

80% το 2050 που αναμένεται να γίνει
Οι μεγαλύτεροι ρυπαντές είναι σήμερ
Αφρική, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ινδονη ο
ναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νότιο
τό, στις 09 Ιουλίου 2009 το Φόρου
συμφώνησε ότι, στις βιομηχανικές χ

μ
άρχισε να υποχωρεί, όταν υλοποιήθηκε η εκτροπή των ποταμών που 
την τροφοδοτούν, προκειμένου να αρδευτούν οι σοβιετικές βαμβα-
κοκαλλιέργειες. Πριν από δύο δεκαετίες, αυτός ο τεράστιος όγκος 
νερού χωρίστηκε σε δύο γεωγραφικές ζώνες, μεταξύ του Καζακστάν 
και του Ουζμπεκιστάν.  Μέσα στην τριετία 2006-2009 ένας γεωσκο-
πικός δορυφόρος έδειξε ότι, το νερό που περιείχε συρρικνώθηκε ση-
μαντικά, και αν δεν παρθούν δραστικά μέτρα, κατά πάσα πιθανότητα 
θα έχει στερέψει εντελώς μέχρι το 2020. Επίσης η έλλειψη νερού θα 
χειροτερεύσει την ποιότητα ζωής 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, μέ-
χρι το 2025. Η Ινδία κινδυνεύει να είναι η χώρα που θα υποφέρει πε-
ρισσότερο από έλλειψη νερού, μετά το 2060. Γιατί το τελευταίο ήμι-
συ του αιώνα, διανοίχτηκαν 21 εκατομμύρια πηγάδια εκεί. Στην Δυ-
τική Ινδία το 1/3 των πηγαδιών έχουν πλέον στερέψει και οι υπόγειοι 
υδροφορείς έχουν αποξηρανθεί. 
 
Μέχρι το 2050, το 1 στα 4 θηλαστικά, το 1 στα 8 πτηνά και το 1 στα 
3 αμφίβια απειλούνται με εξαφάνιση, λόγω της κλιματικής αλλαγής: 
τα ζωικά είδη εξαφανίζονται 1000 φορές ταχύτερα από τον φυσικό 
τους ρυθμό. Γι’ αυτό, τον Μάιο 2009 συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο 
20 νομπελίστες επιστήμονες, σε συμπόσιο για την κλιματική αλλαγή 
του πλανήτη μας. Ομόφωνα τόνισαν την ανάγκη ενός προϋπολογι-
σμού ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων
ά
νεται να γίνει παγκόσμια μέτρηση, και ακόμη περισσότερο, μέχρι 

 η επόμενη παγκόσμια μέτρηση. 
α η Κίνα, η Αμερική, η Νότιος 
σία, η Ρωσία, η Ιαπωνία,  Κα-
ς Κορέα και το Μεξικό. Γι’ αυ-
μ των Μεγάλων Οικονομιών, 
ώρες η μείωση των εκπομπών 
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αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να φτάσει το 80% μέχρι το 2050, ού-
τως ώστε η μέση παγκόσμια θερμοκρασία από το 1900, να μην ανέλ-
θει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου, μέχρι το 2050. Πάντως από το 
2020 και μετά, θα θεσπιστούν ετήσιες αποζημιώσεις από τις ανε-
πτυγμένες χώρες προς τις τρίτες, για την περιβαλλοντική καταστρο-
φή που αντιμετωπίζουν με πλημμύρες, ξηρασίες κλπ, εξαιτίας της 
ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. 
 
Ένα άλλο γεγονός είναι ότι, από το 1950 ο παγκόσμιος πληθυσμός 
της Γης έχει τριπλασιαστεί, και μέχρι το 2060 θα φτάσει τα 9 δισεκα-
τομμύρια. Γιατί κάθε μέρα γεννιούνται 144 χιλιάδες άνθρωποι, και 
κάθε εβδομάδα πάνω από 1.000.000 άνθρωποι διογκώνουν τον πλη-
θυσμό των μεγαλουπόλεων σε όλο τον κόσμο (το φαινόμενο της α-
στυφιλίας), ενώ οι μεγαλύτερες εκτάσεις Γης μένουν σχεδόν εγκατα-
ελειμμένες. Και όσο αναπτύσσεται η ανθρωπότητα, τόσο διψά για λ
ενέργεια. Ο γεωστρατηγικός χάρτης των ενεργειακών πηγών που θα 
χρησιμοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, φαίνεται αστρολογικά ότι θα 
μετακινηθεί από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προς τις 
Βόρειες χώρες. Στο εγγύς μέλλον θα χρησιμοποιηθούν τα κοιτάσμα-
τα φυσικού αερίου που βρίσκονται τώρα ανεκμετάλλευτα στην Αλά-
σκα και στην ευρύτερη περιοχή της Αρκτικής, εντός των ορίων των 
υφαλοκρηπίδων Ρωσίας, ΗΠΑ, Καναδά, αλλά και Δανίας και Νορ-
βηγίας. Παράλληλα η έρημος Σαχάρα θα μετατραπεί σε μία κολοσ-

σιαία ηλιακή γεννήτρια παρα-
γωγής τεράστιων ποσοτήτων 
ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί 
στην Σαχάρα η διάρκεια της 
ηλιοφάνειας φτάνει τις 4800 
ώρες τον χρόνο!  
 
Γι’ αυτό τον λόγο, κοινοπρα-
ξία 12 μεγάλων εταιρειών, κυ-
ρίως από τη Γερμανία, υπέ-
γραψαν στις 13 Ιουλίου 2009 
την συμφωνία Ντεσερτέκ με 
την οποία θα ξεκινήσουν ένα 
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φιλόδοξο σχέδιο 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή γι-
γάντιων θερμοηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Σαχάρα και στην 
Μέση Ανατολή, οι οποίες θα εκμεταλλεύονται την άφθονη ηλιακή 
ενέργεια που υπάρχει εκεί, κι έτσι θα καλύπτουν το 15% των ανα-
γκών της Ευρώπης σε ηλεκτρική ενέργεια, μέχρι το 2050 (τότε ο Ου-
ρανός και ο Ποσειδώνας θα βρεθούν στο περιήλιό τους). Συγκεκρι-
ένα, το σχέδιο της Βιομηχανικής Πρωτοβουλίας Ντεσερτέκ θα κα-

π
τ
α ν Ευ-

στο σχέδιο Ντεσερτέκ προσέφεραν εταιρείες από την 

π
 

, 

ς    σε   
 

παγκοσμιοποίησης, οτιδήποτε συμβαίνει επηρεάζει 
ολόκληρο τον πλανήτη μας, βάσει του “domino ef-
fect”. Χωρίς την παραμικρή πρόθεση να απαξιώσω 

μ
λύψει συνολική έκταση 9.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Βό-
ρειο Αφρική και στην Μέση Ανατολή. Οι εγκαταστάσεις συλλογής 
της ηλιακής ενέργειας θα καταλαμβάνουν 2.500 τετραγωνικά χιλιό-

όλοιπα θα αντιστοιχούν στο προηγμένο δίκτυο δια-
ο 80% αυτής της παραγόμενης ενέργειας θα τροφο-
ραγωγής, ενώ το υπόλοιπο θα διανέμεται στη

μετρα, ενώ τα υ
νομής. Περίπου 
δοτεί τις χώρες π
ρώπη. Στήριξη 
Αλγερία και την
Ιορδανίας.  Την 
εκτίμησε ότι «το
θέσεις εργασίας

 Ισπανία και αξιωματούχοι της Αιγύπτου και της 
ρωτοβουλία χαιρέτισε επίσης η Γκρήν Πής, η οποία 
σχέδιο Ντεσερτέκ θα δημιουργήσει 2 εκατομμύρια 
θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

θα στηρίξει τις οικονομίες της Βορείου Αφρικής και θα περιορίσει το 
κύμα μετανάστευσης». Παράλληλα, στο άλλο άκρο του ατλαντικού, 
τον Αύγουστο 2009 η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, σκο-
πεύει να επενδύσει 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια στα ηλεκτροκίνητα 
οχήματα και το σχέδιο αυτό θα καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής 
τους: από τις μπαταρίες μέχρι τους κινητήρες. 
 
Σημειώσεις για τους αστρολόγους: ο    η μετάδοση της ηλιακής ενέργειας, 
σε πολλαπλό Υδάτινο Τριγωνισμό με    δείχνει ότι το σχέδιο Ντεσερτέκ θα 
πετύχει τον στόχο της ηλεκτροπαραγωγής και διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος, 

και δια θαλασσίων αγωγών μεταφοράς ηλεκτρισμού σε μα-
κρινές χώρες    στον , καθώς επίσης το σχέδιο αυτό 
θα έχει μακρόχρονα οφέλη για όλου

Για να συντομολογήσω, στην εποχή μας, λόγω της 
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μελέτες ειδικών, διαπιστώνω ότι, μόνο και μόνο η ανησυχία του ση-
μερινού κόσμου για τις φημολογούμενες συμφορές, είναι λόγος υπε-
ραρκετός για να έφερνε στα πρόθυρα της κατάρρευσης το διεθνές οι-
κονομικό σύστημα. Γιατί, από την εποχή της Βαβυλώνας που ανακα-
λύφθηκε το χρήμα ως συναλλακτικό μέσο, με την συμβολή των Ιλ-
λουμινάτων έχει μετατραπεί σήμερα σε πρωταγωνιστή της ζωής μας: 
ο ίδιος ο άνθρωπος μετατράπηκε σε εμπόρευμα εφόσον οι υπηρεσίες 
του δέχτηκε να αποτιμούνται σε χρήμα, όπως κάθε αυθυπόστατο και 
ενσώματο αντικείμενο που αποτιμάται σε χρήμα. Η ζωή μας επομέ-
νως έγινε ένα απέραντο χρηματιστήριο ανθρώπων, ένα χρηματιστή-
ριο «εμπορευμάτων» δηλαδή, εφόσον τοποθετηθήκαμε στα ράφια 
της Γης και πουλάμε τις ιδέες μας, τις ελπίδες μας, τα οράματά μας 
και τις προσδοκίες μας, και ζητάμε αγοραστές!  

οπό παρά σαν μέσο.  Έχουμε φθάσει 
άλιστα σε σημείο να πιστεύουμε ότι «ο χρόνος είναι χρήμα», ενώ 

 
Όλα τα δώσαμε αντιπαροχή στον χρόνο. Στο τίποτα δηλαδή. Γιατί ο 
χρόνος δεν υπάρχει.  Και τα αποτιμήσαμε με την αξία του χρήματος. 
Που υπάρχει! Έτσι, το χρήμα σήμερα, δεν μετρά μόνο την ανταλλα-
κτική αξία των αγαθών και των υπηρεσιών, αλλά έγινε και η γενε-
σιουργός αιτία της μεταβολής των συναισθημάτων μας. Με δυο λό-
για, έγινε ρυθμιστής της ψυχικής μας διάθεσης, γιατί το χρησιμο-
ποιούμε περισσότερο σαν σκ
μ
στην ουσία ο χρόνος είναι ζωή: η δική μας η ζωή, την οποία αναλώ-
νουμε στην καθημερινή πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, ενώ το ι-
σοζύγιο του καθενός σε κάθε στιγμή θα έπρεπε να ήταν ισοσκελι-
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σμένο από την ζωή, μολαταύτα βλέπουμε παντού να επικρατεί ο α-
τομισμός και η ιδιοτέλεια, σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις και σε ό-
λους τους ανθρώπους!   
 
Σημειώσεις για του αστρολόγους: στο δολάριο ξεχωρίζει το stellium στον  
που σχηματίζει ΤΑΦ Τετράγωνο με ,  το οποίο δείχνει ότι η αναγραφόμενη 
αξία του δεν έχει πραγματικό αντίκρισμα στις μέρες μας. Στο ευρώ υπάρχουν δύο 
ΤΑΦ Τετράγωνα:  με ,  και  με ,  που δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί 
δυσαρεστήθηκαν από την διαφορά ισοτιμίας σε σχέση με τα πρώην τοπικά τους 
ομίσματα, και επίσης περιόρισαν την αγοραστική τους τάση στις καθημερινές 

Γι’ αυτό θα δείτε ότι, θα επιχειρή-

νική κάλυψη σε Η.Π.Α., Καναδά 
και Μεξικό. Θα είναι δηλαδή κάτι 
ανάλογο με το ευρώ, το οποίο α-

σταδιακά τα τοπικά νομίσματα των ευρωπαϊκών χωρών. 
Αργότερα θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική και άλλα γκρουπ κρα-

ν
εμπορικές τους μικροσυναλλαγές. 
 
 Στην εποχή μας, μόνο ο αέρας που αναπνέουμε είναι αφορολόγητος. 
Και όπως διαπιστώνουμε, η αλόγιστη αύξηση των κρατικών δαπα-
νών, ο υπερδανεισμός χωρίς αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και η 
αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων και των πληθωριστικών πιέ-
σεων με μεθόδους μείωσης των εισοδημάτων, καθήλωσης μισθών 
και συντάξεων και υπερφορολόγησης των πολιτών, μόνο χειροτέ-
ρευση της ποιότητας της ζωής και ανεργία μπορούν να προκαλέσουν 
σε μια κοινωνία. Και ειδικά σε μη παραγωγικές χώρες, οι οποίες δεν 
έχουν εξαγωγές προϊόντων. Έτσι προωθούνται από οικονομολόγους 
και δημοσιονόμους νέοι τρόποι κάλυψης του εξωτερικού χρέους, 
που, λόγου χάρη, αυτή την στιγμή η αμερικανική υπερδύναμη οφεί-
λει 11 τρισεκατομμύρια δολάρια!  
 

ντικαθιστά 

σουν μέσα στα επόμενα χρόνια να 
δημιουργήσουν ένα νέο νόμισμα, 
το επονομαζόμενο αμέρο, το οποίο 
θα αντικαταστήσει το σημερινό 
δολάριο, και θα έχει παναμερικα-
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τών, μέχρι που θα οδηγηθούν σταδιακά στο λεγόμενο «πλαστικό 
χρήμα», δηλαδή σε ένα μικροτσίπ σαν πιστωτική κάρτα, με το οποίο 
θα γίνονται όλες οι συναλλαγές, παντού στον κόσμο (μετά το 2060).  
 
Αλλά, παρατηρούμε ότι, σε χρονικές περιόδους ύφεσης, σαν του 

οαμερικανικών Εθνών, στην οποία συμμετέχουν αλ-
αβητικά οι εξής: Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Γου-

ιάνα, Ισημερινός, 
ρινάμ και Χιλή.  Π
γικά, πέρα από φα
 
Σημειώσεις για τους
που δείχνει την εξασφ

2009, όπου κυριαρχούν οι παρατεταμένες αντιθέσεις μεταξύ του 
Κρόνου και του Ουρανού, οι λαοί αδυνατούν να καλύψουν τις βιο-
ποριστικές τους ανάγκες, οπότε βρίσκουν πρόσφορο έδαφος η απα-
ξίωση της ανθρώπινης υπόστασης και κατ’ επέκταση η εγκληματικό-
τητα. Κοντολογίς, στην σημερινή μας εποχή, βλέπουμε ο άνθρωπος 
να φθάνει στο ζενίθ της τεχνολογικής προόδου και στο ναδίρ της ψυ-
χικής κατάπτωσης. Όμως κάθε δράση βλέπουμε να προκαλεί μία αλ-
ληλοσυμπληρούμενη αντίδραση, εξαιτίας των αντινομικών σχέσεων. 
Γι’ αυτό, 12 χώρες (πρώην προτεκτοράτα των ΗΠΑ), δημιούργησαν 
την Ένωση Νοτι
φ

Κολομβία, Ουραγουάη, Παραγουάη, Περού, Σου-
ρέπει λοιπόν να αναλύονται τα θέματα γνωσιολο-
ταλιστικές δοξασίες. 

 αστρολόγους: στην Παγκόσμια Τράπεζα υπάρχει    
άλιση πακτωλού χρημάτων στα αποθεματικά της, αλλά ο  

  δείχνει ότι μπορεί να μην γίνεται ακέραια διαχείριση κι έτσι η χρηματική 
βοήθεια ίσως να μην καταλήγει αυτούσια στους τελικούς αποδέκτες.  Το δε πολ-
λαπλό Τετράγωνο ,  με ,  δείχνει ότι ενδέχεται να στέλνει επιλεκτικά την 
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αρωγή της σε όχι αμέσου προτεραιότητας χώρες. Όσον αφορά το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο, δεσπόζει το εξαιρετικά μεγάλο stellium στον , που δείχνει την 
προθυμία του να βοηθά τις αδύναμες οικονομίες, όχι με το αζημίωτο, αλλά ο  
  δείχνει ότι μπορεί να νουθετείται από πολιτικά παρασκήνια. 
 
Από ψυχολογικής πλευράς, επειδή ζούμε καθημερινά πολυποίκιλες 
αντιξοότητες, -που συνήθως το άδικο θριαμβεύει-, και επειδή βρι-
κόμαστε συχνά αντιμέτωποι με δυνάμεις που μας υπερβαίνουν, το 

 άλλη μεριά, υπάρχουν επιτήδειοι που βρίσκονται σε οι-
ονομικά, πολιτικά ή θρησκευτικά κλιμάκια εξουσίας, οι οποίοι εκ-

 

σ
υποσυνείδητό μας εστιάζεται σε μια επιθυμία κοινωνικής αλλαγής, 
δηλαδή σε μία διέξοδο «Θεϊκής Αποκάλυψης». Και όταν τα βάσανά 
μας γίνονται περισσότερα από όσα μπορούμε να αντέξουμε, προτι-
μούμε να τα μοιραζόμαστε με όλο και περισσότερους ομοιοπαθείς. 
Γι αυτό οι θεωρίες για ένα δήθεν επερχόμενο τέλος του κόσμου έ-
χουν και πάντα θα έχουν μεγάλη απήχηση στις λαϊκές μάζες, σε όλη 
την οικουμένη.  
 

Επιπροσθέτως, από την μια μεριά υπάρχουν αρ-
κετοί ευκολόπιστοι που υποσυνείδητα τείνουν 
στην αυτοεπιβεβαίωση της προφητείας, με το να 
αφήνουν τον εαυτό τους να επηρεάζεται διαρκώς 
από καταστροφολογική σκέψη και να μην κάνουν 
τίποτα για να προλάβουν μια επικείμενη κατα-
στροφή, περιμένοντας έτσι το αναπόφευκτο τέ-

λος. Από την
κ
μεταλλεύονται κατά το δοκούν αυτή την μαζική πλάνη περί κατα-
στροφολογίας, προσπαθώντας από καιρού εις καιρόν να υλοποιήσουν 
μέρος της «Αποκάλυψης» (μέχρι τον βαθμό που μπορούν), γιατί είναι 
ιστορικά αποδεδειγμένο από τα πανάρχαια χρόνια, ότι, ο κάθε τρο-
μοκρατημένος λαός χειραγωγείται πολύ πιο εύκολα και γίνεται πολύ 
πιο πειθήνιος στα σχέδια μίας ολιγαρχίας.  
 

Στις μέρες μας, οι πιο μοντέρνες προφητείες 
αναδύονται από ένα σύγχρονο μαντείο, που ο-
νομάζεται «Δε Γεμπ Μποτ Πρότζεκτ». Είναι 
ένα λογισμικό πρόγραμμα του διαδικτύου. 
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Πρωτοδημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ως λογισμικό 
οικονομικών προβλέψεων με την συνδρομή του επιχειρηματικού 
συμβούλου Τζωρτζ Γιούρ, βασισμένο στο σκεπτικό ότι, όταν κά-
ποιος επιλέγει να αγοράσει μια μετοχή, υποσυνείδητα κάνει μία πρό-
βλεψη για την μελλοντική της πορεία. Έτσι χρησιμοποιούσε ανεξάρ-
τητα μικροπρογράμματα «αράχνες» ή «πράκτορες» και «χτένιζε» το 
διαδίκτυο για ενδείξεις οικονομικών μεταβολών.  
 
Οι προγραμματιστές που το κατασκεύασαν στηρίχτηκαν στην ιδέα 
ότι, τεράστιες ανιχνεύσεις δυαδικής γλώσσας μηχανής θα αποκάλυ-
πταν μια απευθείας σύνδεση με το συλλογικό ασυνείδητο των χρη-
στών του διαδικτύου, και συνεπώς, μια ματιά στο μέλλον!  Έκτοτε το 
πρόγραμμα προσπαθεί να διαβάσει την υποσυνείδητη διάθεση του 
κόσμου κάνοντας μαζικές σαρώσεις γλώσσας με λέξεις -κλειδιά, σε 
εκατοντάδες χιλιάδες ιστότοπους. Οι κατασκευαστές του ισχυρίζο-
ται ότι, τα αποτελέσματα του υπήρξαν εντυπωσιακά, γιατί, εκτός 
από τις οικον
πιθέσεις με ά
ανατολική ακ
2004 και τσο
Κατρίνα το 2
πρόγραμμα α
γιατί η τεχνολ

ν
ομικές διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια, προέβλεψε ε-
νθρακα στην Ουάσιγκτον το 2001, μπλακ άουτ στην 
τή των Η.Π.Α. το 2003, σεισμούς τον Αύγουστο του 
υνάμι τον Δεκέμβριο του 2004, μέχρι και τον τυφώνα 
005 (πολύ πριν συμβούν τα γεγονότα).  Σύμφωνα με το 
υτό, η σειρά των καταστροφών κλιμακώνεται το 2012 
ογία που χρησιμοποιεί εμπλέκεται με τις προϋπάρχουσες 

προφητείες. 
 
Στο ίδιο μήκο

 ένα πολύπλοκο αλγόριθμο για υπολογιστές, που έχει 
ην δυνατότητα να αναλύει κοινωνικές αντιδράσεις -βάσει της επι-

ς κύματος βρίσκεται ο Δρ. Μπρους Μπουένο Ντε Με-
σκίτα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Νέας Υόρκης, ο οποίος 
δημιούργησε
τ
στήμης της συμπεριφοράς-, και να προβλέπει σύνθετα γεγονότα, σε 
αδρές γραμμές. Ο καιρός γαρ εγγύς λοιπόν; Μήπως πρέπει να ανη-
συχούμε;  Ρητά και κατηγορηματικά ΟΧΙ, μολονότι κορυφώνεται 
σταδιακά μία πυραμιδοειδής κρίση αξιών.  Σαφώς υπάρχουν και θα 
υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα στον πλανήτη μας: για παρά-
δειγμα, τον Ιούλιο 2001 στη Νότια Ινδία έπεσε κατακόκκινη βροχή 
σαν αίμα, τρομοκρατώντας τους γηγενείς. Το περίεργο αυτό φαινό-
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μενο συνεχίστηκε για 2 μήνες. Επίσης στις 02 Ιουλίου 2006 η Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία κατέγραψε 70.000 κεραυνούς σε όλη την 
ελληνική επικράτεια, μέσα σε μια μέρα! Τον δε Σεπτέμβριο 2009 εμ-
φανίστηκε θύελλα πυκνής κόκκινης σκόνης που κάλυψε σχεδόν όλη 
την Αυστραλία. Και σύμφωνα με επιστημονική έρευνα του Πανεπι-
στημίου της Πενσυλβάνια που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο 2009, τα 
τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι τυφώνες στον ατλαντικό ωκεανό. 
αφώς λοιπόν υπάρχουν και θα υπάρχουν ακραίες φυσικές κατα-Σ

στροφές όπως τυφώνες, τσουνάμι, οικολογική επιβάρυνση, ενεργεια-
κές και οικονομικές κρίσεις, αλλαγές θεσμών, ιμπεριαλιστικές πρα-
κτικές, κοινωνικές αναταραχές, συρράξεις και γεωπολιτικές ανακα-
τατάξεις στον παγκόσμιο χάρτη, διότι ζούμε εντός μίας Αστρομετα-
βατικής Εποχής, στην οποία ολοκληρώνεται η βιωματική μας πο-
ρεία από τον αστερισμό των Ιχθύων και οδεύουμε προοδευτικά 
στον αστερισμό του Υδροχόου. 
 

Μιλώντας αλληγορικά, βρισκόμαστε σε ένα διαστημι-
κό ταξίδι: το αστρόπλοιό μας, το οποίο ονομάζουμε 
«πλανήτη Γη», έχει μεν ήδη ξεκινήσει, αλλά θα διαρ-
κέσει μερικούς αιώνες ώσπου να φθάσει στον προορι-
σμό του, που δεν είναι άλλος από τον αστερισμό του 
Υδροχόου.  Κάποτε, οι μακρινοί μας απόγονοι θα βε-
βαιωθούν ότι έφθασαν πλέον εκεί, όταν θα κοιτούν τον 

ροέκταση της Εαριουράνιο θόλο και η π νής τους Ιση-
μερίας (στις 21 Μαρτίου) θα τέμνει νοητά τον αστερι-
σμό του Υδροχόου.  

μή, ζούμε και θα ζούμε εντός της Αστρομεταβατικής
ναφέραμε.    
 
Στην αστρομεταβατική εποχή που 
νισότητες, όχι μόνο σε επίπεδο μετ
ων, αλλά και σε επίπεδο μεταξύ κ
έχει εξαντληθεί και κάθε χρόνο 130
σών εξαφανίζονται, σύμφωνα με τ
μων και Γεωργίας των Ηνωμένων Ε
γαλύτερο δάσος του κόσμου, ο Αμα

Αλλά μέχρι να έρθει εκείνη η στιγ-
 Εποχής που προα-

ζούμε, κυριαρχούν κραυγαλέες α-
αξύ κοινωνικοοικονομικών τάξε-
ρατών: το 40% της αρόσιμης Γης 
.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δα-
ον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφί-
θνών, (έκθεση του 2008).  Το με-
ζόνιος, θα έχει μειωθεί κατά 20% 
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μέχρι το 2050, λόγω μαζικής αποψίλωσης. Το ίδιο συμβαίνει στα δά-
ση της Αϊτής και της Μαδαγασκάρης. Οι δε άνθρωποι που υποσιτί-
ζονται σε όλο τον κόσμο, ξεπέρασαν το 2009 το ιστορικό όριο του 
ενός δισεκατομμυρίου, ανακοίνωσε τώρα ο εν λόγω Οργανισμός, ενώ 
την ίδια στιγμή, πάνω από το 50% των δημητριακών που διακινού-
νται σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές και 
βιοκαύσιμα!  
 
Στην Αστρομεταβατική Εποχή μας, οι κραυγαλέες ανισότητες έχουν 
ως εξής: π.χ. η Νιγηρία είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα πετρελαί-
υ την Νότια Αφρική, αλλά το 75% του πληθυσμού της ζει κάτω από 

ν φτωχών σε τρόφιμα. Τα θύματα του υποσιτισμού υπολογί-
ονται σήμερα σε 642 εκατομμύρια στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, 

265 εκατομμύρια στην υ
Λατινική Αμερική και τη
Ανατολή και την Βόρεια

ο
το όριο της φτώχιας. Και οι μισοί φτωχοί του κόσμου ζουν σε πλου-
τοπαραγωγικές χώρες! «Η σιωπηλή κρίσης της πείνας αποτελεί σο-
βαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη και την ασφάλεια» δήλωσε 
στην Ρώμη ο γενικός διευθυντής του εν λόγω Οργανισμού, Ζακ 
Ντιούφ. «Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην παγκόσμια οικονομική 
κρίση, η οποία το 2008 προκάλεσε ελάττωση των εισοδημάτων και 
απώλειες θέσεων εργασίας, μειώνοντας την πρόσβαση και την ποσό-
τητα τω
ζ

ποσαχάρια Αφρική, 53 εκατομμύρια στην 
ν Καραϊβική, 42 εκατομμύρια στην Μέση 
 Αφρική και σε 15 εκατομμύρια στις ανα-

πτυγμένες χώρες». 
 
Και ξέρετε γιατί συμβαίνουν όλα 
αυτά; Διότι ο μισός πλούτος της 
Γης συσσωρεύεται στα χέρια του 
2% του πλουσιότερου πληθυ-
σμού. Και το 20% του παγκό-
σμιου πληθυσμού καταναλώνει 
το 80% των φυσικών πόρων του 
πλανήτη μας (πόρισμα περιβαλ-
λοντικού προγράμματος Ηνωμέ-
νων Εθνών, 2007).  Έχουμε φτά-
σει στο πιο έσχατο σημείο.  Γι’ 
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αυτό, καθώς πλησιάζει το πλήρωμα του χρόνου, παρατηρούμε ότι, 
αρκετές θρησκείες, παραδόσεις, προφητείες και προβλέψεις, συγκλί-
νουν στον ερχομό μίας μεγάλης, παγκόσμιας αλλαγής, σε όλες τις 
κατεστημένες δομές. Μέσα από ετούτο το πρίσμα βλέπουμε ότι, με 
την πάροδο των αιώνων, η «προσδοκία» αυτή έχει περάσει στο συλ-
λογικό ασυνείδητο όλων των φυλών της ανθρωπότητας και την 
πραγματώνουμε καθημερινά, ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί, ανά-
λογα με την στάση που κρατάμε απέναντι στα μελλοντικά γεγονότα, 
α οποία ως ένα βαθμό τα διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιοι, με τις πρά-

 της Α
 τη

των Γ
 μέτρ τ

Ιππότες» Α
 του εκινήσει 

 4 σημεία του ορίζοντα και καλπά-
με τα 
έτσι τα 

 τελικ
συναντηθούν

αρακτη
είμαστε ρεαλιστές: το 2008 ο Οργανισ
νεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ανα

τ
ξεις μας. 
 
Βέβαια κάθε τάση έχει πάντα και μια αμφίρροπη δύναμη, γιατί προ-
καλεί μία αντινομική σχέση -το τελευταίο ήμισυ του αιώνα, ο όγκος 
του διεθνούς εμπορίου έχει αυξηθεί κατά 20 φορές-: γι αυτό, ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου υποστηρίζει την αειφόρο διαχείριση, 
με στόχο να μετριάσει τις ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
την καταστροφή του περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να προκαλέ-
σουν οι παγκόσμιες δυνάμεις του εμπορίου, εάν αφεθούν ανεξέλε-
γκτες. 
 

Όσοι δέχονται τις εξ αποκαλύψεως αλή-
θειες των Γραφών, πιστεύουν στα προλε-

ποκάλυψης, όχι τόσο στις αλ-
ς έννοιες. Γιατί πολλοί μελε-
ραφών θεωρούν ότι, η αντί-
ηση έχει αρχίσει και οι έσσε-
 που αναφέρονται στην πο-
Ιωάννη έχουν ήδη ξ

γόμενα
ληγορικές
τητές 
στροφη
ρις «
κάλυψη
από τα
ζουν 
ντας 
χρι την

που χ

άλογά τους, πολλαπλασιάζο-
δεινά της ανθρωπότητας, μέ-
ή τους αναμέτρηση, όταν θα 
 -όπως λέγεται-, στο μέρος 
ρίζεται ως «Αρμαγεδδών». Ας 
μός για την Οικονομική Συ-
κοίνωσε ότι,  οι κυβερνήσεις 
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ξοδεύουν 12 φορές περισσότερα χρήματα σε εξοπλιστικά προγράμ-
ματα, από ότι σε βοήθεια στις υπανάπτυκτες χώρες. Γι’ αυτό, ο επό-
ενος πόλεμος, όποτε κι αν συμβεί μετά το 2060, θα γίνει με υπερυ-

διεθνείς συμβάσεις όπως την Συνθήκη της Γε-
εύης, αλλά και τους κανόνες εμπλοκής, κι έτσι θα νιώθουν ένοχα 

Σημειώσεις για τους αστρολό-

μ
ψηλή τεχνολογία, με συστήματα Μπέβατρον και Χάρπ, με ολόσωμες 
στολές στρατιωτών που θα τους μετατρέπουν σε «αόρατους» στο 
κοινό μάτι, με όπλα νετρονίων, με ζωντανές δορυφορικές εικόνες υ-
περύθρων από τα πεδία διεξαγωγής των μαχών και με «χειρουργικά» 
χτυπήματα ακριβείας των στόχων του αντιπάλου.  
 
Κάθε εξελιγμένο όπλο του μέλλοντος θα ταυτοποιείται ηλεκτρονικά 
με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του στρατιώτη που θα το χειρίζε-
ται, και μόνο από τον ίδιο θα ενεργοποιείται. Επίσης το αμερικανικό 
Κογκρέσο έχει θέσει ως στόχο, το 1/3 των επιθετικών αεροσκαφών 
να είναι μη επανδρωμένο έως το 2010 και το 1/3 των επίγειων οχη-
μάτων μάχης να είναι μη επανδρωμένα ως το 2015.  Δεδομένου ότι 
τα ρομπότ ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στα πεδία των μαχών σή-
μερα, το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών όταν υπάρχουν παράπλευρες 
απώλειες αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.  Γι’ αυτό «τα ρομπότ 
του πολέμου σύντομα θα γνωρίζουν από μόνα τους την διεθνή πολε-
μική νομοθεσία, τις 
ν
εάν βλάπτουν αθώους πολίτες, ελπίζουν μηχανικοί και προγραμματι-

στές που εργάζονται για λο-
γαριασμό του αμερικανικού 
Πενταγώνου», αναφέρει ο 
Ρόναλντ Άρκιν του Ινστι-
τούτου Τεχνολογίας της 
Τζόρτζια των ΗΠΑ. 
 

γους: στο ωροσκόπιο του ΝΑΤΟ 
υπάρχει δυνατό stellium στον  
που δείχνει τον μιλιταριστικό του 
χαρακτήρα.  Και βρίσκεται σε  
 οπότε παρασύρεται συχνά και 
εύκολα και δρα υπέρ της επιβολής 
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της εξουσίας των ιθυνόντων, χωρίς την δέουσα βαρύτητα στις πιο αδύναμες φω-
νές των ψηφισμάτων    στους  
 
Από τις 14 Ιουλίου 2015 και μετά, θα μάθουμε περισσότερα στοιχεία 
για τον Πλούτωνα και νέες πληροφορίες για την ζώνη Κούιπερ 
Μπέλτ, η οποία βρίσκεται στην μεθόριο του ηλιακού μας συστήμα-
τος. Αστρολογικά όμως, οι διελεύσεις των αργών πλανητών στα ζώ-
δια του σταθερού σταυρού, δείχνουν το μέλλον της διακυβέρνησης 
λίγο γκρίζο από το 2018 με την είσοδο του Ουρανού στο ζώδιο του 
αύρου, κάπως σκοτεινό από το 2020 με την είσοδο του Κρόνου (και 

ς μετέπειτα ονομάστηκε 
ποφις (που σημαίνει «καταστροφέας»). Από μετρήσεις που έκαναν 

Τ
του Δία) στο ζώδιο του Υδροχόου, και αρκετά μελανό από τις 11 
Μαΐου 2023 με την είσοδο του Πλούτωνα στο ζώδιο του Υδροχόου 
(στο αντιδιαμετρικό σημείο που ήταν το 1939). Γιατί ειδικά εκείνη 
την χρονική περίοδο δεν αποκλείεται να ξαναγίνει στην Γηραιά Ή-
πειρο μια βίαιη αναδιάταξη του παγκόσμιου πλούτου με επιβολή της 
εξουσίας από τις τότε υπερδυνάμεις, και ανακατανομή των πλουτο-
παραγωγικών πηγών στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Αλλά, από 
το 2025 που ο Ποσειδώνας εισέρχεται στο ζώδιο του Κριού, αναμέ-
νεται να πάρουν διαφορετική τροπή τα γεγονότα, εις όφελος των λα-
ών της οικουμένης.  
 
Τον Ιούνιο 2004 ανακαλύφθηκε από αστεροσκοπείο των ΗΠΑ ένας 
μετεωρίτης διαμέτρου 320 μέτρων ο οποίο
Ά
οι αστρονόμοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, θα πλησιάσει την Γη 
σε ύψος 35 χιλιομέτρων στις 23 Απριλίου 2029 και θα γίνει ορατός 
από την Ευρώπη, σαν ένα λαμπρό αστέρι. Αλλά η επόμενη προσέγ-
γισή του, το 2036, θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη, λένε τώρα οι 
επιστήμονες με βάση τα σημερινά στοιχεία που διαθέτουν. 
 
Επιπλέον, στις 21 Σεπτεμβρίου 2000 οι αστρονόμοι ανακάλυψαν με 
το τηλεσκόπιο της Χαβάης, τον αστεροειδή 2000SG344, ο οποίος, 
-λένε οι ειδικοί-, ότι, ενδέχεται να συγκρουστεί με τη Γη στις 21 
Σεπτεμβρίου 2030. Το βέβαιο πάντως είναι ότι, το 2030 θα συμβεί 
μία ολική ηλιακή έκλειψη, που θα γίνει την 1η Ιουνίου, η οποία θα 
επηρεάσει ολόκληρη την Ελλάδα, με μέγιστο ανάπτυγμα σκιάς 
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στην Αττική. Επόμενος σταθμός στα γεγονότα ενδέχεται να είναι το 
2032, όπου στις αρχές του Ιουνίου, αναμένεται να γίνει αστρολογικά 
μία μεγάλη σύνοδος 6 πλανητών στο ζώδιο των Διδύμων: του Ουρα-
νού, του Κρόνου, του Άρη, της Αφροδίτης, του Ήλιου και της Σελή-
νης. Επίσης τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς ο Κρόνος θα φτάσει στο 
περιήλιό του και θα γίνει ορατός, ένδειξη ότι η ανθρωπότητα θα έρ-
θει προ των ευθυνών της. Τέλος, στις 26 Μαΐου 2005 το JPL υπολό-
γισε ότι, ο κομήτης Καταλίνα θα ήταν κάπως πιθανό να έρθει προς 
την Γη στις 11 Ιουνίου 2085. 
 
Κοντολογίς, το μέλλον μοιάζει να διαγράφεται ζοφερό από το 2016, 
σε όσους πιστεύουν σε αλλοτρίωση της οικουμενικής συνείδησης 
και ιδίως σε κινδυνολογίες, όπως: εμφάνιση ηφαιστειακής δρα-
στηριότητας, σεισμοί, τυφώνες, τσουνάμι, καταβυθίσεις, βαρυτι-
κές πτώσεις μετεώρων, πυρκαγιές, αεροπορικά δυστυχήματα, οι-
κονομικές κρίσεις, απεργίες, πορείες, διαμαρτυρίες, στάσεις, α-
ναρχικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπές, ληστείες, απαγωγές, 
αυτοχειρίες, δολοφονίες, ένοπλες συρράξεις, πραξικοπήματα, πυ-
ρηνικό ατύχημα, πυρκαγιές στα δάση, επιδείνωση της μόλυνσης 
του περιβάλλοντος, εξάπλωση των ναρκωτικών, καταστροφικό ιό 
τα υπολογιστικά συστήματα, διακοπές στην ηλεκτροδότηση με-σ
γαλουπόλεων, ιογενείς λοιμώξεις στον ανθρώπινο υπερπληθυσμό, 
μέχρι και εισβολή εξωγήινων δυνάμεων.  
 
Δεν μοιάζουν υπερβολικά ούτε παράλογα όλα αυτά, γιατί τα περισ-
σότερα έχουν συμβεί κατά καιρούς στην ιστορία, και ουδείς σοβαρός 
ερευνητής δύναται να τα αποκλείσει ως ένα βαθμό, στο εγγύς μέλ-
λον. Για παράδειγμα, την στιγμή που ολοκληρώνω την παρούσα μο-
νογραφία, ο ιός Η1Ν1 σαρώνει την υφήλιο. Και μία σύρραξη μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης μοιάζει αναπόφευκτη, από το 2016 και μετά, 
αν δεν επικρατήσει η σύνεση. Επίσης έρευνες δείχνουν ότι, μέχρι το 
2040 τα κρούσματα από την νόσο Αλτσχάιμερ θα έχουν δεκαπλα-
σιαστεί παγκοσμίως, και η ασθένεια του καρκίνου θα έχει εξαπλωθεί 
στις επόμενες δεκαετίες. Και δεν μπορώ να ανάγω στην νοόσφαιρα 
το ενδεχόμενο ηφαιστειακής δράσεως από το 2012 μέχρι το 2036 
στην ευρύτερη λεκάνη της μεσογείου, με κατακρημνίσεις, σεισμούς, 
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τσουνάμι, ναυάγια, ούτε μπορώ να αποκλείσω την πιθανότητα από το 
2030 μέχρι το 2062 να συγκρουστεί ένας μετεωρίτης -κομητικής ή 
αστεροειδούς φύσεως- με την Γη, θραύσματα του οποίου θα κατέπε-
φταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, σαν φλεγόμενη διαστημική αρμάδα, κα-
ταστρέφοντας μεγάλες εκτάσεις. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 
’80 οι επιστήμονες συνειδητοποιούν ότι, η Γη είναι ένας εν δυνάμει 
στόχος, όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους πλανήτες του ηλιακού 
μας συστήματος, κυρίως με τον Δία, ο οποίος λειτουργεί σαν μία τερά-
στια «διαστημική σκούπα», που έλκει και σαρώνει τα περισσότερα ου-
ράνια σώματα που εισέρχονται από το διάστημα προς τα εμάς, εάν βε-
βαίως έχουν αποκτήσει έκκεντρη τροχιά (ασταθή πορεία). Ακόμα και ο 
φυσικός μας δορυφόρος, η Σελήνη, έχει 3000 κρατήρες από συγκρού-
σεις με ανάλογα ουράνια σώματα! Γι’ αυτό, οι επιστήμονες έχουν δη-
μιουργήσει την κλίμακα μέτρησης επικινδυνότητας Τορίνο και ανα-
πτύσσουν το διεθνές πρόγραμμα «Πόλεμος των Άστρων» με την κα-
τάλληλη τεχνολογία για την αποσόβηση μίας τέτοιας ουράνιας απειλής. 
Για παράδειγμα, μελλοντική χρήση γιγάντιων κατόπτρων που θα επι-
λέουν στο διάστημα, θα μπορούσαν με την βοήθεια των ακτίνων του π
ηλίου (ή με ακτίνες λέιζερ) να ατμοποιήσουν κομμάτια ενός αστεροει-
δή, εάν θα είναι σίγουρο ότι κατευθύνεται προς την Γη. 
 
Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, τείνουν να θεσμοθετη-
θούν από τις κυβερνήσεις ισχυρότερα μέτρα αστυνόμευσης, κοινωνι-
κού ελέγχου και πολιτικής προστασίας, και οι ανάλογες υπηρεσίες θα 
απορροφήσουν πάμπολλες θέσεις εργασίας στους αντίστοιχους το-
μείς, μέσα στα επόμενα χρόνια. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ο ευ-
ρωστρατός. Επιπλέον, θα απαγορευτούν ή θα περιθωριοποιηθούν το 
κάπνισμα, αργότερα το αλκοόλ, μετά ο καφές, τα μπαχαρικά, τα αλ-
λαντικά και τα αλίπαστα, και στο τέλος τα σοκολατοειδή και όλα τα 
φυσικά ζαχαρωτά (μετά το 2060). Η κατανάλωση της κόκα κόλα θα 
παραχωρήσει σταδιακά την θέση της σε άλλα αναψυκτικά με βιταμί-
νες, πράσινο τσάι, αλόη, τζίνσενγκ, γκουαράνα κλπ. Στο μέλλον θα 
καταργηθεί το κυνήγι και το ψάρεμα, και για την διατροφή τα ψαρι-
κά θα προέρχονται από ιχθυοτροφεία, τα κοτόπουλα από πτηνοτρο-
φεία, τα χοιρινά και τα βοοειδή από εγκεκριμένα εκτροφεία. Επίσης 
θα θεσπιστεί «πράσινη βίβλος» για κοινή αγροτική πολιτική, με στό-
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χο ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, σε αντιδιαστολή με τις τρίτες χώ-
ρες, στις οποίες οι ιθαγενείς θα σιτίζονται κατά κόρον με γενετικά 
τροποποιημένα (μεταλλαγμένα) ή με αμφιβόλου ποιότητας διατροφι-
κά προϊόντα. Και όλα αυτά θα συμβούν επειδή υπάρχει ο Διατροφι-
κός Κώδικας Codex Alimentarius, η σημερινή λειτουργία του οποί-
ου στηρίζεται σε μία σύμπραξη ανάμεσα στον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας και στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Γεωρ-
γίας, αλλά ελέγχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου! Η 
ιστορία του  Κώδικα αυτού έχει ως εξής: ξεκίνησε το 1893, όταν οι 
επικεφαλής της Αυστρο-Ουγγρικής αυτοκρατορίας αποφάσισαν ότι, 
ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύνολο συγκεκριμένων οδη-
γιών (με το όνομα Codex Alimentarius), βάσει των οποίων τα δικα-
στήρια θα έκριναν τις υποθέσεις που σχετίζονταν με ζητήματα δια-
τροφής. Ο Κώδικας αυτός εφαρμόστηκε με επιτυχία έως την πτώση 
της αυτοκρατορίας το 1918, και αποφασίστηκε η επανεισαγωγή του 
το 1962, σε μία συνεδρίαση του ΟΗΕ, προκειμένου να προστατευθεί 
ξανά η υγεία των καταναλωτών.  
 
Αλλά από το 2002 όπου μεγάλες ξένες βιομηχανίες επέλεξαν να στη-
ίξουν τον Διατροφικό Κώδικα, χρησιμοποιείται με την κάλυψη πο-

α-
ιστώντας αυτομάτως παράνομη την κατοχή, παραγωγή και εμπορία 

ρ
λυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε τομείς τόσο των 
φαρμάκων, όσο και των αγροτικών και χημικών προϊόντων, προω-
θώντας έτσι την αύξηση των κερδών τους μέσω υλοποίησης των κα-
πιταλιστικών τους σχεδίων για έναν μελλοντικό έλεγχο του παγκό-
σμιου υπερπληθυσμού. Βλέπετε ότι, όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε 
μία ρεαλιστική εικόνα, η οποία είναι πολύ δυναμική και συνάμα αρ-
κετά ευμετάβλητη, κατά τις προσεχείς δεκαετίες. Πως θα γίνει αυτό; 
Απλούστατα, ο εν λόγω Κώδικας δρα υπό την αιγίδα του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου, έχοντας την λογική ναπολεόντιων νό-
μων -αντί δηλαδή για την συνήθη πρακτική κατά την οποία αναγρά-
φονται τα διατροφικά στοιχεία και οι ουσίες που απαγορεύονται, ο 
Κώδικας αναγράφει μόνο τα διατροφικά είδη που επιτρέπονται, κ
θ
οποιουδήποτε διατροφικού είδους και στοιχείου δεν περιλαμβάνεται 
σε αυτόν. Για παράδειγμα, ορισμένες από τις ρυθμίσεις του Διατρο-
φικού Κώδικα που προτείνεται να τεθούν σταδιακά σε ισχύ από την 
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1η Ιανουαρίου 2010, περιλαμβάνουν -ιδίως για τις μελλοντικές εξα-
γωγές προς τρίτες χώρες-, τα εξής: 1) να απαγορευτεί η χρήση βιτα-
ινών, μεταλλικών αλάτων (ιχνοστοιχείων) και φυσικών βοτάνων για 

 μαζικοποιηθούν τα ήθη και τα έθιμα για να 
λλοτριωθούν οι ιστορικές συνειδήσεις, ειδικά στους αυτόχθονες λα-

 πυραμιδική υπερκυβέρνηση πλανηταρχίας (κά-
ι σαν το μυθιστόρημα του Τζώρτζ Όργουελ: 1984). Το σίγουρο κα-

μ
την πρόληψη ή «αντιμετώπιση» οποιασδήποτε πάθησης, 2) κάθε εί-
δος τροφής (ακόμα και τα οργανικά /βιολογικά προϊόντα) να υπο-
βάλλεται σε επεξεργασία με ακτινοβολία, προκειμένου να απομα-
κρυνθούν όλα τα ύποπτα «τοξικά» στοιχεία, στο όνομα της δημόσιας 
ασφάλειας, 3) να καταστεί υποχρεωτική η χρήση αυξητικών ορμο-
νών και αντιβιοτικών σε όλα τα είδη ζώων, πτηνών, πουλερικών και 
ψαριών, καθώς και προϊόντων και υποπροϊόντων όλων αυτών που 
προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Εδώ πιστεύω ότι γίνεται 
πια ξεκάθαρο το πώς λειτουργούν οι ανισότητες: από το 2010 και με-
τά, τα περισσότερα φρούτα, λαχανικά και δημητριακά που θα κυ-
κλοφορούν στις ελίτ κοινωνίες των αναπτυγμένων χωρών, θα τείνουν 
να είναι με κλιματική πιστοποίηση, ολικής αλέσεως και οργανικής 
καλλιέργειας (χωρίς πρόσθετα, χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμα-
κα). Και οι τροφές τους θα γίνουν σταδιακά βιολογικές και πεντανό-
στιμες, με πλούσια γεύση αλλά με ελάχιστα λιπαρά, που δεν θα πα-
χαίνουν!  
 
Υπάρχουν αστρολόγοι που ενδόμυχα πιστεύουν ότι, στην εποχή του 
Υδροχόου, τείνουν να
α
ούς. Έτσι ώστε, να εργάζεται όλος ο κόσμος για ένα παγκόσμιο οικο-
νομικό σύστημα, να συναλλάσσονται όλοι με το ίδιο νόμισμα, να 
φορούν τα ίδια ρούχα, να ακούν τις ίδιες μουσικές, να τρώνε τα ίδια 
φαγητά, να πιστεύουν στην ίδια θρησκεία και στην ίδια σημαία, να 
ψάλλουν τους ίδιους ύμνους, να μιλούν παντού την ίδια γλώσσα και 
να υπακούουν σε μία
τ
τά την αστροσοφία είναι ότι, όσο θα μπαίνουμε στην Εποχή του Υ-
δροχόου, τόσο θα πολλαπλασιάζονται και οι ανθρώπινοι κλώνοι.   
 
Σημειώσεις για τους αστρολόγους: στον χάρτη της πρώτης επίσημα επιτυχημέ-
νης γέννησης κλωνοποιημένου όντος, είναι χαρακτηριστικό το ΤΑΦ Τετράγωνο 
στα μεταβλητά ζώδια, με κορυφή τον  στον  και συμμετοχή  στους  και  
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 στην . Επρόκειτο αναμφίβολα για επιτυχημένο, πρωτοποριακό επιστημονικό 
τόλμημα    στον , σε   
 
Επίσης στην βιολογία, οι επεμβάσεις στον γενετικό κώδικα των αν-
θρώπων με επιλεκτικές αλλαγές στα γονίδια, θα έχουν ως στόχο να 
δημιουργηθεί μια μελλοντική γενιά από αρίστους μαθηματικούς, φυ-
σικούς, αθλητές, κοκ. Δηλαδή μια ελίτ κατά παραγγελία! Αυτό θα εί-
ναι ευθεία παρέμβαση στον σχεδιασμό της φύσης και στην ελεύθερη 
επιλογή των ειδών, και ουσιαστικά θα καταργηθεί έτσι ο άνθρωπος, 
όπως τον ξέρουμε σήμερα. Γιατί αν αλλοιωθεί η αλυσίδα του DNA 
με τις επεμβάσεις στα γονίδια, τότε δεν θα υπάρχει ο άνθρωπος, θα 
ισοτιμηθεί. Σκεφτείτε, αν δημιουργηθούν έτσι ποδοσφαιριστές, αυτό 
θα σημαίνει ότι, παρεμβαίνοντας στο είδος, θα εμποδίζονται π.χ. από 
1000 ανθρώπους που θα ασχολούνταν με την μπάλα, να έβγαιναν 20 
ξαιρετικοί. Γιατί δεν θα εμφανίζεται πια το ταλέντο, κι έτσι η ομάδα ε
θα λειτουργεί ομοιόμορφα, όχι με βάση τον προσανατολισμό να ξε-
χωρίσει στα γήπεδα. Μόνο θεατές θα χρειάζονται, που θα τους επι-
βάλλουν τα θεάματα (κάτι σαν το μυθιστόρημα του Άλντους Χάξλεϊ 
«Θαυμαστός Νέος Κόσμος», στο οποίο, κάθε ομάδα ανθρώπων δη-
μιουργείται με συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά, ώστε να γίνει το 
μέλος που η κοινωνία -του Υδροχόου- χρειάζεται, χωρίς να απειληθεί 
η σταθερότητά της).  
 
Παράλληλα βλέπουμε ότι, προς την εποχή του Υδροχόου, ήδη μεθο-
δεύεται η ισχυροποίηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου 
σε σχέση με τα τοπικά κοινοβούλια των ευρωπαϊκών κρατών, και 
ταυτόχρονα καθιερώνονται παγκόσμιες ημέρες, π.χ. για την γιορτή 
της πρωτοχρονιάς, του Αγίου Βαλεντίνου, της πρωτομαγιάς, και πά-
ρα πολλές άλλες.  
 
Ο «μεγάλος αδελφός» του Όργουελ είναι ήδη εδώ, και ονομάζεται 
Έσελον. Το δίκτυο Έσελον δημιουργήθηκε το 1947 από τις ΗΠΑ σε 
συνεργασία με την Αγγλία, τον Καναδά, την Νέα Ζηλανδία και την 
Αυστραλία. Από το 2000 που αναβαθμίστηκε τεχνολογικά, συνεχίζει 
να λειτουργεί μέχρι σήμερα, με τους ίδιους, αγγλόφωνους εταίρους. 
Μόνο στην Αγγλία υπάρχουν σήμερα 4,2 εκατομμύρια κάμερες που 
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παρακολουθούν τις κινήσεις των πολιτών στους δημόσιους χώρους. 
Το Έσελον αποτελεί στις μέρες μας ένα αυτοματοποιημένο δίκτυο 
παγκόσμιας ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των ειδών των ε-
πικοινωνιών μας (σταθερών, κινητών, δορυφορικών, φωνητικών, τη-
λεοπτικών, ραδιοφωνικών, φαξ, ίντερνετ, κλπ), καθώς επίσης συλλο-
γής και ανάλυσης πληροφοριών σε στρατηγικό επίπεδο. Και σε λίγο 
θα αναπτυχθούν τρισδιάστατες κάμερες με σύστημα αναγνώρισης 
στοχοθεσίας κινούμενων προσώπων. Έτσι ο ρόλος της αστυνομίας 
το εγγύς μέλλον θα είναι να ελέγχει τα κέντρα υποδομής πληροφο-

τις συνειδήσεις μας; Σύμφωνα με έναν πρώην πρά-
τορα της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας MI6, τον Δρ. Τζων Κό-

σ
ριών αυτών των πόλεων. Γιατί στις υπερσύγχρονες μεγαλουπόλεις 
του μέλλοντος, τρισεκατομμύρια μικροτσιπάκια θα συνδέουν σιδη-
ροδρομικούς, αστυνομικούς, νοσοκομειακούς, πυροσβεστικούς 
σταθμούς, κλπ. Γι’ αυτό μετά το 2060 οι τρομοκρατικές επιθέσεις θα 
εστιάζονται σε ψηφιακά δίκτυα και σε πληροφοριακά δεδομένα. 
 
Παράλληλα με το Έσελον αναπτύσσεται η ψυχοτρονική τεχνολογία 
τύπου Τέσλα για τον έλεγχο των λαϊκών μαζών κα για τον διαχειρι-
σμό τους από απόσταση, βάσει ηλεκτρομαγνητικών γεννητριών που 
εκπέμπουν χαμηλές συχνότητες στο φάσμα που λειτουργεί ο ανθρώ-
πινος εγκέφαλος, από 0.1 Hz μέχρι 60 Hz περίπου. Εύλογα λοιπόν θα 
αναρωτηθείτε: ποιος θα μπορούσε να παρεμβαίνει στις ζωές μας και 
να διαμορφώνει 
κ
λεμαν, υπάρχουν οι «εκλεκτοί» που απαρτίζουν την Επιτροπή των 
300, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται «Ολύμπιοι» (μην τους συγχέετε με 
τους Έψιλον). Οι Ολύμπιοι αποτελούν την οργάνωση που σε μεγάλο 
βαθμό προκαθορίζει τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλα τα 
κοινωνικοπολιτικά θέματα των σημερινών κρατών. Και παίζουν ρόλο 
διαμορφωτή και συντονιστή της ενεργειακής σκακιέρας στο διεθνές 
γίγνεσθαι. Η σύντομη ιστορία της Επιτροπής των 300 έχει ως εξής: 
ιδρύθηκε με εντολή της Βασίλισσας της Αγγλίας, το 1729, από την 
μαύρη αριστοκρατία της Ευρώπης, με σκοπό να εξετάζει τα διεθνή 
προβλήματα τραπεζικών εργασιών και εμπορίου, αλλά και για να υ-
ποστηρίξει το εμπόριο οπίου. Στους αιώνες που ακολούθησαν, η Επι-
τροπή των 300 γιγαντώθηκε και σήμερα βρίσκεται στην κορυφή της 
πυραμίδας των παγκοσμιοποιητών ή νεοταξίτων, από την οποία δια-
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κλαδώνονται με κατιούσα σειρά: το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέ-
σεων, η Τριμερής Επιτροπή, η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ,  Μασονικές 
Στοές και πλήθος άλλων μυστικών οργανώσεων, εσωτεριστικών ταγ-
μάτων και οργανισμών, αλλά και παρακλαδιών όλων αυτών, που ό-
λοι μαζί έχουν έναν κοινό, απαρέγκλιτο στόχο: να προάγουν τα σχέ-
δια της Επιτροπής των 300, ως την Νέα Τάξη Πραγμάτων. «Χωρίς 
αμφιβολία, πρόκειται για μια κολοσσιαία συνομωσία», ισχυρίζεται ο 
Δρ. Κόλεμαν. 
 
Κατ’ αυτόν, η Επιτροπή των 300 αποτελείται σήμερα από τον εβραϊ-
κό όμιλο Ρότσφιλντ, από Σιωνιστές, από εξέχουσα μέλη του Βατικα-
νού, από δημοφιλείς πολιτικούς ανά τον κόσμο, από 290 οργανώσεις 
(κρυφές και φανερές), από 125 τραπεζικούς ομίλους και από 340 με-
γιστάνες, οι οποίοι κυριολεκτικά κρατούν τις τύχες του κόσμου στα 
χέρια τους. Σε τακτά διαστήματα η Επιτροπή των 300 κρυφοσυνε-
δριάζει και λειτουργεί με τον κανόνα «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». 
Συνοψίζοντας, η Επιτροπή των 300 είναι κατά τον Δρ. Κόλεμαν μία 
ομάδα που δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα, βρίσκεται υπεράνω νομοθε-
σιών όλων των χωρών του σύγχρονου κόσμου και ελέγχει κάθε πτυ-
ή της πολιτικής, της θρησκείας, του εμπορίου της βιομηχανίας, της 

Σήμερα η Επιτροπή των 300 επιβά
συσχετίζεται με την εξουσία: είτε 
ξουσία, είτε είναι η ίδια εξουσία. Κ
και οικοδομεί νομενκλατούρα. Πρ
νισμό με τον οποίο κλείνει σταδια
Έπειτα ασκεί διαμερισματοποίηση
νοπωλιακές πρακτικές σε βάρος τ
ξιολόγηση των παραγόμενων προϊ
λοντάς τα με την τιμή που θέλει σ
νέχεια συρρικνώνει τα συνδικαλισ ιβάλει ελα-
στικά ωράρια εργασίας, συρρίκνωση αποδοχών, κλπ. Επιπροσθέτως, 
όλα τα φαινόμενα καταστροφολογ
ας θεωρούνται μορφές τρόμου εις

χ
τεχνολογίας, των τραπεζών, των χρηματιστηρίων, των πετρελαϊκών 
εταιρειών, κλπ.  
 

λλει την δύναμη ως αγαθό, η οποία 
για λογαριασμό της ασκείται η ε-
αι στην αγορά δημιουργεί καρτέλ 
οκαλεί έτσι έναν αθέμιτο ανταγω-
κά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
 της γνώσης στην εργασία, και μο-
ης ποιότητας, καταργώντας την α-
όντων και υπηρεσιών και επιβάλ-
το καταναλωτικό κοινό. Στην συ-
τικά δικαιώματα και επ

ίας και θρησκευτικής εσχατολογί-
 βάρος της ανθρωπότητας, που εί-
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ναι κατασκευασμένες και κατευθυνόμενες από μυστικές υπηρεσίες 
των 300, στις οποίες υπάρχει ειδικό τμήμα «Παραγωγής και διαχεί-
ρισης φόβου και χειραγώγησης των μαζών», έτσι ώστε όλοι ενδόμυ-
χα να αγωνιούν ψυχολογικά, να είναι ευάλωτοι στην παγκοσμιοποίη-
ση και να αναζητούν κάποιον σωτήρα, ο οποίος δεν αποκλείεται να 
εμφανιστεί υποδυόμενος αυτόν τον ρόλο, ίσως με θεαματικά τρικ με 
την βοήθεια δορυφόρων, οι οποίοι με ακτίνες λέιζερ θα προβάλουν 
στον ουρανό το ολογραφικό σύστημα που ονομάζεται «μπλε περίπο-
λος» (το θεωρώ πιθανό στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο της 21ης Δεκεμβρίου 
2020, τότε που ο Δίας και ο Κρόνος θα συναντηθούν στο ζώδιο του 
Υδροχόου). Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τον Δρ. Κόλεμαν, «η Επιτρο-
πή των 300 είναι παντοδύναμη και απαρτίζει ένα απόλυτα ελεγκτικό 
όργανο, το οποίο επιβλέπει και συντονίζει τις δραστηριότητες των 
προαναφερόμενων λεσχών και οργανισμών, σε όλη την οικουμένη. Ο 
βαθμός διείσδυσης, ελέγχου και χειραγώγησης της βούλησης των λαών 
από την Επιτροπή των 300, είναι απερίγραπτος. Ομοίως είναι και η 
ικανότητά τους να λειτουργούν παρασκηνιακά σαν μία αόρατη αρχή, 
διατηρώντας επί αιώνες την μυστικότητά τους στις πλατιές μάζες», λέει 
ο Δρ. Κόλεμαν. 
 
Την άποψη αυτή παρέθεσα για καθαρά πλουραλιστικούς λόγους, επειδή 
φαίνεται να συνάδει με τις τάσεις της νέας Εποχής του Υδροχόου. Αλλά 
για το εάν υπάρχει όντως η Επιτροπή αυτή και εάν λειτουργεί έτσι α-

κριβώς όπως την περιγράφει ο Δρ. 
Κόλεμαν στο βιβλίο του «Η Επι-
τροπή των 300», ή αν είναι απο-
κύημα της συνωμοσιολογικής του 
θεωρίας, το αφήνω στην ικανότη-
τα κρίσεως κάθε αναγνώστη. Το 
σίγουρο είναι ότι, μια μέρα των 
ημερών, θα εμπνεύσει τους σενα-
ριογράφους σε κάποια χολιγου-
ντιανή υπερπαραγωγή. 
 
Για να συντομολογήσω, μολονότι 
δεν αποκλείονται τα προπεριγρα-
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φόμενα σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου, δεν υπάρχουν απτοί λόγοι για 
να θορυβείστε αγαπητοί αναγνώστες, γιατί δεν πρόκειται να ανοίξει 
τώρα ούτε το κουτί της Πανδώρας ούτε ο ασκός του Αιόλου. ΔΕΝ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΟΛΑ 
ΑΥΤΑ ΜΑΖΙ. Στον αντίποδα όλων των παραπάνω, η αστρολογία 
δείχνει ότι θα αναπτυχθούν σταδιακά νέες τεχνολογίες που θα κά-
ουν την γήινη ζωή πολύ πιο ευχερή. Για παράδειγμα, με την εξέλιξη 

ύνουν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 160 δισεκα-
ομμύρια ευρώ ετησίως (μόνο το 2008 καταγράφηκαν στους Ευρω-

ν
της γενετικής μηχανικής τα επόμενα χρόνια, θα παραχθούν απορρυ-
παντικά και καύσιμα με τις κατάλληλες τροποποιήσεις στο γονιδίω-
μα ορισμένων βακτηρίων και μικροβίων. Επίσης θα εμφανιστούν νέ-
ες τεχνολογίες, όπως «πλαστικό» χρήμα και υβριδικά μέσα μεταφο-
ράς. Σήμερα κυκλοφορούν στους δρόμους 900 εκατομμύρια οχήμα-
τα. Στο άμεσο μέλλον τα οχήματα θα εξοπλιστούν ηλεκτρονικά με 
σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος, και ιδίως με τεχνολογία αυτο-
μάτου κλήσεως βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος, όπου θα μεταδί-
δονται στον σταθμό πρώτων βοηθειών τα δεδομένα από τους αισθη-
τήρες ταχύτητας πρόσκρουσης και από τους αερόσακους, δίνοντας 
έτσι μία πρώτη εικόνα για την σοβαρότητα του τροχαίου. Αυτό καθί-
σταται εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι τα τροχαία ατυχήματα 
επιβαρ
τ
παϊκούς δρόμους 1,2 εκατομμύρια δυστυχήματα, με 39.000 νεκρούς 
και με πάνω από 1,7 εκατομμύρια τραυματίες)! Στο μέλλον τα 

οχήματα θα εξοπλιστούν με ηλε-
κτρικούς κινητήρες, αργότερα με 
σύστημα ασφαλούς οδήγησης, και 
(μετά το 2060) θα γίνουν αθόρυβα 
με σύστημα μαγνητικής προώθη-
σης και με αυτόματη πλοήγηση, 
που θα ίπτανται τροχιακά στις λε-
ωφόρους των ουρανών.  
 
Σημειώσεις για τους αστρολόγους: υ-
πήρχε η ιδιαίτερη θέση του  στους  
ένδειξη αλλαγής της πορείας της Εποχής 
των Ιχθύων, γιατί σε   στην  μια 
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πανάρχαια ενέργεια της φύσης, ο ηλεκτρισμός, άρχισε να τίθεται στην υπηρεσία 
της ανθρωπότητας ( ,  ). Η όψη    δείχνει ότι τα μεγάλα πετρελαϊκά 
συμφέροντα καθυστέρησαν μέχρι σήμερα, να βρει εφαρμογές ο ηλεκτρισμός ακό-
μη και στα οχήματα. Ο δε    δείχνει ότι ο ηλεκτρισμός χρησιμοποιήθηκε και 
με καταστροφικό τρόπο, π.χ. στα ηλεκτροφόρα περιφράγματα, στα ηλεκτροσόκ 
και στην ηλεκτρική καρέκλα.  
 
Στους ευφυείς δρόμους του μέλλοντος, τα οχήματα θα επιταχύνουν 

πίσης θα κατασκευαστούν ενεργειακά τζάμια με πολικότητα αόρα-

νάλωση, και πολλά άλλα. Για πα
OLED, που χρησιμοποιούνται ήδ
και τηλεοράσεων, αξιοποιούνται
οποία στο εγγύς μέλλον θα μπορ αλύψουν τους τοίχους και 
τα ταβάνια των εσωτερικών χώρων των κτηρίων, σαν «φωτολεπί-
δες», ανεξαρτήτου αποστάσεως. 
αγώγιμα πολυμερή υλικά, που π
εκπέμπουν ομοιόμορφα το φως α
ένα και μόνο σημείο όπως οι λαμ
ρά. Έτσι τα OLED θα φέρουν τη
φου ηλιακού φωτός στους κλειστ
συνδυαστούν με διάφορες αποχρ

ενώ οι επιβάτες θα χαλαρώνουν. Θα δημιουργηθούν τρένα, τούνελ 
και ασανσέρ μαγνητικής αιώρησης, και τα πλοία θα ταξιδεύουν χω-
ρίς κλυδωνισμούς, κάτω από την επιφάνεια του νερού. Θα κατα-
σκευαστούν οικολογικές κατοικίες με βιοκλιματικές προδιαγραφές 
και ενεργειακή πιστοποίηση. Αργότερα οι κατοικίες θα έχουν ελαφρά 
αυξημένη ατμοσφαιρική πίεση ώστε να μην μπαίνει η σκόνη, και ο 
εσωτερικός αυτός αέρας θα ιονίζεται αρνητικά, για την καταπολέμη-
ση των μικροβίων. Τέλος τα σπίτια θα κατασκευάζονται σε κωνικό 
σχήμα για να μην προσβάλλονται από κυκλώνες, ενώ στις πυκνοκα-
τοικημένες περιοχές θα δημιουργηθούν πολυεπίπεδα κτήρια με πλατ-
φόρμες προσγείωσης /απογείωσης οχημάτων και μικρών αεροσκα-
φών.  
 
Ε
της και ορατής θέασης, ηλιακοί φωτοσωλήνες με φωτοκύτταρα και 
φωτοδιόδους για εσωτερικό φωτισμό κτηρίων χωρίς ηλεκτρική κατα-

ράδειγμα, οι οργανικές φωτοδίοδοι 
η στις οθόνες κινητών τηλεφώνων 

 τώρα και σε φωτιστικά πάνελ, τα 
ούν να κ

Γιατί τα OLED είναι συσκευές από 
αρουσιάζουν το πλεονέκτημα ότι, 
πό όλη την επιφάνειά τους, αντί από 
πτήρες που κυκλοφορούν στην αγο-
ν άνεση του άπλετου και ομοιόμορ-
ούς χώρους. Επιπλέον, τα OLED θα 
ώσεις, με μετασχηματιστή χαμηλής 
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κατανάλωσης ρεύματος και με ειδικό ροοστάτη για αυξομείωση της 
έντασης του φωτός τους. Παράλληλα θα δημιουργηθούν εύκαμπτες 
επιφάνειες φωτισμού σαν τα OLED, ποικίλων χρωμάτων και σχεδί-
ων, όπως σε φλας αυτοκινήτων που θα ακολουθούν τις καμπύλες των 
προφυλακτήρων, ημιδιαφανείς διαφημιστικές πινακίδες που θα τυλί-
γουν ολόκληρα κτήρια και λεωφορεία, ακόμα και ιατρικές συσκευές 
απεικόνισης που θα τυλίγονται γύρω από τον ασθενή σαν κουβέρτα! 
 
Επιπλέον θα δημιουργηθούν ψηφιακές διακοσμητικές κορνίζες γρα-
φείου εναλλασσόμενων εικόνων και βίντεο. Σήμερα κυκλοφορούν 
ιλοτικά στην Ευρώπη «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα καρπού και τε-

βελτιώνεται. 
 

π
χνολογίας 4G (στο μέλλον θα κυκλοφορήσουν και σε γυαλιά οράσε-
ως). Επίσης θα κατασκευαστούν θερμικά και αντιβακτηριδιακά ρού-
χα και παπούτσια με τρόπους εναλλαγής χρωμάτων και σχεδίων. Ει-
δικά τα παπούτσια θα αποκτήσουν σύστημα προώθησης πέλματος 
και τα ρούχα θα έχουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες και μικροτσίπ που 
θα μετρούν τις σωματικές σας λειτουργίες και θα υπολογίζουν τις 
συντεταγμένες σας για το που βρισκόσαστε ανά πάσα στιγμή. Τα έ-
ξυπνα αυτά ρούχα θα παίρνουν ενέργεια από την θερμότητα του σώ-
ματός σας και από τις κινήσεις σας, και θα αποστέλλουν τα στοιχεία 
σας στο πλησιέστερο κέντρο παρακολούθησης υγείας. 
 
Σημειώσεις για τους αστρολόγους: στον χάρτη επιτυχούς λειτουργίας του πρώ-
του υπολογιστή υπάρχει το χαρακτηριστικό stellium στον  και σε πολλαπλό Τρι-

γωνισμό με  Επίσης υπάρχει η πολύ 
καλή θέση του  στους  που δείχνει ό-
τι, η τεχνητή νοημοσύνη του ολοένα θα 

Σε παλαιότερες εποχές, για να βά-
λει κανείς τηλέφωνο χρειαζόταν 
πολιτικό μέσον. Σήμερα όλοι έ-
χουμε από 2 ή 3 τηλέφωνα, και τα 
περισσότερα εξ αυτών, δεν τα χρη-
σιμοποιούμε.  Στο εγγύς μέλλον θα 
υπάρξει επέκταση των ασύρματων 
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ευρυζωνικών δικτύων, εκμηδένιση του τηλεπικοινωνιακού κόστους 
αι σχεδόν δωρεάν πλοήγηση με παγκόσμια δορυφορική κάλυψη. 

 και με αναδιπλούμενες οθόνες αφής με 
λεκτρονική φωταύγεια, (αργότερα ολογραφικές), ακόμα μικρότεροι, 

λογιστή και με το ίντερ-
ετ, σε επταπλάσιες ταχύτητες από τις σημερινές, με τέλεια ποιότητα 

κ
Όλα τα βιβλία θα ψηφιοποιηθούν και θα μετατραπούν σε ηλεκτρονι-
κά βιβλία (e-books), και όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου θα ενσωμα-
τωθούν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πληροφορικής. Επίσης θα φτιαχτεί 
ψηφιακή διαδραστική τηλεόραση με ολογραφική οθόνη, υπολογιστές 
με βιομετρικές δυνατότητες
η
ακόμα ταχύτεροι, ακόμα ευφυέστεροι (μέχρι και με εγκέφαλο από 
βιολογικούς οργανισμούς)!   
 
Στις επόμενες δεκαετίες θα αναπτυχθεί ένα νέο δίκτυο ανταλλαγής 
πληροφοριών μέσω λέιζερ ως απόγονος του σημερινού ίντερνετ. Και 
θα είναι απόλυτα ασφαλές, επειδή σε αντίθεση με τα σημερινά ρα-
διοκύματα, οι παρεμβολές στα λέιζερ είναι αδύνατες λόγω της υπε-
ρυψηλής πυκνότητας που έχουν στο οπτικό σήμα τους. Έτσι οι οπτι-
κές ίνες μέχρι το 2018, θα εισχωρήσουν σταδιακά σε όλα τα νοικο-
κυριά του κόσμου, καθώς και στην ελληνική επικράτεια, όχι μόνο 
στις μεγαλουπόλεις και στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, αλλά και 
στις ευρύτερες νομαρχιακές περιφέρειες, έως την παραμεθόριο. Ο 
οπτικές ίνες θα συνδέσουν κάθε σπίτι ασύρματα και με ασφάλεια, με 
το τηλέφωνο, με την τηλεόραση, με τον υπο
ν
σήματος, χωρίς παρεμβολές σε εικόνα και ήχο. Στο μέλλον τις πλη-
ροφορίες που διαθέτετε δεν θα τις αποθηκεύετε πια σε cd ούτε σε 
blue ray dvd, αλλά σε ολογραφικά κρύσταλλα που στην αρχή θα εί-
ναι τετράγωνα και αργότερα θα γίνουν πολυγωνικά, και θα διαβάζο-
νται μόνο από ακτίνες λέιζερ.  
 
Αργότερα που θα βρεθεί ο Ποσειδώνας στους Ιχθείς και ο Ουρανός 
στον Κριό, θα επινοηθούν συσκευές που θα αναγνωρίζουν τις σκε-
πτομορφές, και μέσα στα επόμενα χρόνια θα ανακαλυφθεί ένα νέο 
διηλεκτρικό υλικό, μαλακό και εύκαμπτο, πιο ελαφρύ και πιο ρευστό 
από την πλαστελίνη, με το οποίο θα μπορείτε ακουμπώντας την πα-
λάμη σας επάνω του και κάνοντας μία πολύ συγκεκριμένη σκέψη, να 
βλέπετε από το ενεργειακό αποτύπωμα του χεριού σας ποια θα είναι 
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η μελλοντική έκβαση. 
 
Στις μεγαλουπόλεις των ανεπτυγμένων χωρών, το ψυγείο θα γεμίζει 
μόνο του από τρόφιμα της αρεσκείας του κατόχου του, επικοινωνώ-
ντας απευθείας με τα καταστήματα διατροφής, και ένα online super-

arket θα βρίσκεται όλο το 24ωρο στην διάθεση του καταναλωτικού 

και θα υπάρξουν καινούργιες ιατρι
σεων, κυρίως προληπτικής διάγνω
χρόνια θα κατασκευαστεί  μια νέ
νειών ολόκληρου του σώματος, με
ψης. Η βιογενής λάμψη εκπέμπετα
νισμούς (μην την συγχέετε με την 
του φάσματος, αλλά είναι 1000 φ  φως που 
μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο μάτι. Πρόκειται για ένα παρα-
προϊόν βιοχημικών μεταβολικών α
χουν οι ελεύθερες ρίζες του οξυγό
διότητες της μελαμίνης του δέρμα
σκευή και με άλλες παρόμοιες τεχν
εκ των προτέρων το επίπεδο της υγ

Μόνο στην Ευρώπη, υπάρχουν σή
νουν στην λίστα αναμονής για μ
μέλλον θα δημιουργηθεί ιατρικός
ιστών: νέα θεραπεία αναδόμησης
γίας. Θα παραχθούν βλαστοκύττα
κα για εκατοντάδες παθήσεις, συμ
ζωής και στην μακροβιότητα τω
ασφαλιστική εταιρεία στον κόσμ
πελάτες της, μόνο αφού κάνουν 
προδιαθέσεις τους για προβλήματ
θανές ασθένειες στο μέλλον. Επί
θηση της τύφλωσης, μαζί με άλλε
ιατρικές τεχνολογικές μεθόδους. 

m
κοινού γι’ αυτό τον σκοπό. 
 
Επίσης θα αναπτυχθεί η νανοτεχνολογία, θα εξελιχθεί η τηλεϊατρική 

κές συσκευές για μια σειρά εξετά-
σης. Για παράδειγμα, τα επόμενα 
α συσκευή διάγνωσης των ασθε-
 την μέτρηση της βιογενούς λάμ-
ι από όλους τους ζωντανούς οργα-
αύρα). Βρίσκεται στο ορατό τμήμα 
ορές μικρότερη από το

ντιδράσεων, στις οποίες συμμετέ-
νου καθώς και οι φθορίζουσες ι-
τος. Με αυτή την διαγνωστική συ-
ολογικές επινοήσεις, θα γνωρίζετε 
είας σας. 

 
μερα 40.000 ασθενείς που περιμέ-
εταμόσχευση οργάνων. Αλλά στο 
 κλάδος οργανικής μηχανικής των 
 οργάνων μέσω της νευροτεχνολο-
ρα, τεχνητά όργανα και βιοφάρμα-
βάλλοντας έτσι στην ποιότητα της 
ν ασθενών (μέχρι το 2060). Κάθε 
ο θα συνάπτει συμβόλαια με τους 
εξέταση DNA που θα δείχνει τις 
α υγείας και τις τάσεις τους για πι-
σης θα εξαλειφθεί σταδιακά η πά-
ς 1060 σοβαρές ασθένειες, με νέες 
Τέλος, σε περίπτωση ατυχήματος, 
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θα γίνεται κρυονική μεταφορά των ασθενών με «αναστρέψιμο θάνα-
το» στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Από την άλλη μεριά όμως, εκα-
τομμύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο προβλέπεται ότι θα υποφέρουν 
από εκφυλιστικές ασθένειες, καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη και 
αρκίνο, εξαιτίας κακής διατροφής και έλλειψης φυσικής άσκησης. 

, 

πρόγραμμα 
αυτό χρησιμοποιεί αλγόριθμους 

κ
 
Σημειώσεις για τους αστρολόγους: στο ωροσκόπιο του ΣΕΡΝ ξεχωρίζει το stel-
lium στον  που δείχνει ότι ο λόγος της ύπαρξής του είναι να διεισδύσει στα α-

να ερευνήσει και τα μικρότερα σωματίδια, 
να αποκρυπτογραφήσει την λειτουργία 
τους, μέχρι τα όρια της αντιύλης και 
αντιβαρύτητας! Είναι το πιο εξελιγμένο 
επιστημονικό δημιούργημα   , αλ-
λά, με τον πολλαπλό Τετραγωνισμό  
ποτέ δεν θα δώσει σαφείς απαντήσεις 
σε κοσμολογικά ερωτήματα. 
 
Το 2009 προέβαλε ένας νέος ι-
στότοπος στο διαδίκτυο, ονόματι 
Χούνς (που σημαίνει διαίσθηση). 
Η έδρα του βρίσκεται στην Νέα 
Υόρκη και δημιουργήθηκε από 
την Κατερίνα Φλέικ σε συνερ-
γασία με μία ομάδα αποφοίτων 
του Τεχνολογικού Ινστιτούτου 
Μασαχουσέτης. Το 

πόκρυφα σημεία της δομής της ύλης

μηχανικής μάθησης προκειμένου 
να βοηθά τους χρήστες του δια-
δικτύου να παίρνουν αποφάσεις 
για σχεδόν οποιοδήποτε θέμα, 
από την διακοπή μιας σχέσης μέ-
χρι την επιλογή ενός αυτοκινήτου 
ή ενός επαγγέλματος. Η υπηρεσία 
Χούνς λειτουργεί ως εξής: υπο-
βάλλει τους χρήστες σε διαδοχι-
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κές ερωτήσεις για να τους προσφέρει τελικά την καλύτερη δυνατή 
συμβουλή: «Σε δέκα ή και λιγότερες ερωτήσεις, το Χούνς θα σας προ-
σφέρει μία εξαιρετική λύση στο πρόβλημα, στην ανησυχία ή στο δίλημ-
ά σας, σε εκατοντάδες θέματα», ισχυρίζεται η εν λόγω ανάρτηση 

λ
μ
τ
τ
δ
ν
μ
ν
τ
ε
ρ
γ

 μάτριξ. 
 

ρα και βρίσκουμε όποια πιθανή 
και απίθανη πληροφορία θέλουμε ανά 

μ
στον δικτυακό τόπο!  
 
Γεγονός πάντως είναι ότι, οι α
χρησιμοποιεί σήμερα το πρόγρα
πείρα με τις ανάγκες και τα γούσ

γόριθμοι μηχανικής μάθησης που 
μα αυτό, πρέπει να αποκτήσουν 
α των ανθρώπων, προκειμένου να 
ελειοποιηθούν στις συμβουλές που 
ίνουν. «Το Χούνς είναι σχεδιασμέ-
ο έτσι, ώστε κάθε φορά που χρησι-
οποιείται, να μαθαίνει κάτι και-
ούργιο. Αυτό σημαίνει ότι, η ευφυΐα 
ου Χούνς ολοένα και βελτιώνεται», 
ξηγούν οι δημιουργοί του. «Μπο-
εί να μην είναι ακόμα υπέροχο, 
ιατί πρέπει να συνεισφέρει πάρα 
πολύς κόσμος πριν μάθει αρκετά για 
οτιδήποτε, θα είναι όμως υπέροχο 
αργότερα», διατείνονται. Το Χούνς 
μοιάζει σήμερα σαν ένα μωρό που 
βγήκε από τα σπάργανα, αλλά δεν 
αποκλείεται σε μερικά χρόνια να 
έχει μετατραπεί σε γίγαντα τεχνη-
τής νοημοσύνης, ή σε πρόδρομο 
των μηχανών τύπου

Σημειώσεις για τους αστρολόγους: ο 
όρος της λειτουργίας του διαδικτύου κα-
θιερώθηκε με  στον  σε   δεν γνω-
ρίζει σύνο

πάσα στιγμή, με την ταχύτητα του φωτός. 
Αλλά    και   είναι γεμάτο ιούς 
και κακόβουλα προγράμματα που προ-
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σπαθούν να οικειοποιηθούν προσωπικά στοιχεία, πνευματικά δικαιώματα, τρα-
πεζικούς λογαριασμούς κλπ. ενώ δεν λείπει η μαύρη διαφήμιση η προπαγάνδα και 
η πορνογραφία, παρά τις συνεχείς προσπάθειες που γίνονται για το αντίθετο  
στον  σε   
 

Όσον αφορά την διασκέδαση, στο 
μέλλον ο κλασσικός κινηματο-
γράφος θα παραχωρήσει μεγάλο 
μερίδιο στο visual reality και θα 
επικρατήσει το 3D home cinema 

δας μέσα στα επόμενα χρόνια). 
Μετά το 2018 θα επικρατήσει η 

 την εκμετάλλευση άλλων ειδών ενέρ-
 π.χ. το παγωμένο ένυδρο μεθάνιο, το οποίο βρίσκε-

ημειώσεις για τους αστρολόγους: παρατηρούμε  στους  και μεγάλο stellium 

με video on demand (οι ξενικές 
αυτές λέξεις μπορεί να φαίνονται 
σήμερα άγνωστες στο πλατύ κοι-
νό, πλην όμως, θα γίνουν της μό-

εικονική πραγματικότητα και τα 
ολογραφήματά σας θα σας συνο-
δεύουν παντού. Παράλληλα θα 

εφαρμοστούν πολιτικές για
γειας, όπως είναι
ται άφθονο στους βυθούς των ωκεανών. Γιατί τα πλούσια αποθέματά 
του, που υπολογίζονται από τους ειδικούς σε εκατομμύρια τόνους, 
φαντάζουν ικανά να αντισταθμίσουν την έλλειψη πετρελαϊκών δια-
θεσίμων, που αστρολογικά θα συμβεί μέχρι το 2036, όπου και ολο-
κληρώνεται η παρατεταμένη όψη εξαγωνισμού των αργών πλανητών: 
του Ποσειδώνα (που συσχετίζεται με το πετρέλαιο), και του Πλού-
τωνα (που συσχετίζεται με τα υπόγεια κοιτάσματα).  
 
Σ
στον 8ο οίκο= η κερδοφορία του «μαύρου χρυσού» έχει αποδώσει τα μέγιστα σε 
τουλάχιστον 6 μεγάλες «αδελφές» εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται και διακι-
νούν εκατομμύρια τόνους πετρελαίου ημερησίως. 
 
Τον Ιούλιο 2009 ο Έμιλ Τζέικομπς, αντιπρόεδρος έρευνας και ανά-
πτυξης της γιγαντιαίας πετρελαϊκής βιομηχανίας Exxon Mobil, ανέ-
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φερε στους Times της Νέας Υόρκης ότι, οι εναλλακτικές πηγές καυ-
σίμων κίνησης αποδίδουν σήμερα ως εξής: η καλλιέργεια φυκιών 
αποδίδει πάνω από 1890 λίτρα καυσίμου ανά στρέμμα ανά χρόνο, 
συγκριτικά με 660 λίτρα που αποδίδουν οι καλλιέργειες φοινικόδε-
ντρων, 425 λίτρα οι καλλιέργειες ζαχαροκάλαμου και περίπου 237 
λίτρα οι καλλιέργειες καλαμποκιού. Γι’ αυτό η Exxon Mobil ξεκινά 
ένα φιλόδοξο δεκαετές πρόγραμμα ύψους 600 εκατομμυρίων δολα-
ίων, για την βιομηχανική παραγωγή καλλιέργειας φυκιών, ως πρώτη 

λεί η αντικειμενική ευθύνη των φορέων πυρη-

ρ
ύλη για καύσιμα κίνησης. 
 
 
Σημειώσεις για τους αστρολόγους:στο ωροσκόπιο του Οργανισμού Διακίνησης 
Πετρελαίου (ΟΠΕΚ) υπάρχουν δύο ανησυχητικά ΤΑΦ Τετράγωνα:    με κο-
ρυφή  που δείχνει ότι εξαντλούνται τα φυσικά αποθέματά του, και    με 
κορυφή  που δείχνει ότι όσο προχωρά ο καιρός, θα γίνεται δυσεύρετο και ακρι-
ότερο. β

 
Η δε πυρηνική ενέργεια που παράγεται σήμερα καλύπτει τις ανάγκες 
του 1/3 της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Μήπως όμως θυμάστε το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνο-
μπίλ πριν από 2 δεκαετίες;  
 
Σημειώσεις για τους αστρολόγους: επρόκειτο για ατύχημα    από αβλεψία. 
Η πυρηνική καταστροφή  στον    εξάπλωσε την ραδιενέργεια στις όμορες 
χώρες. Αυτό φαίνεται και από τον ASC    γιατί ξεπέρασε τα εθνικά σύνορα 
και έλαβε διεθνείς διαστάσεις. Υπήρξε αναμφισβήτητα οικονομική καταστροφή 
της ευρύτερης περιοχής και των κατοίκων της  στον    σε ανθρώπινες ζω-
ές, στην γεωργία, στην κτηνοτροφία, και γενικά σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Ό-
μως η τότε κραταιά Σοβιετική Ένωση    δεν εξαναγκάστηκε να προβεί σε 
σοβαρές αποζημιώσεις. 
 
Με την κύρωση ενός πρωτοκόλλου το 2004 στο Παρίσι, υπάρχει σή-
μερα αποτελεσματικότερη διασφάλιση κρατών και πολιτών σε περί-
πτωση μελλοντικού πυρηνικού ατυχήματος. Κεντρικό σημείο της 
ύμβασης αυτής αποτεΣ

νικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήματος. Γιατί το πρωτό-
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κολλο του Παρισιού απλοποιεί την έννοια του πυρηνικού ατυχήμα-
τος και διευρύνει τις έννοιες της πυρηνικής εγκατάστασης και της 
ζημίας (η οποία πλέον περιλαμβάνει και την οικονομική ζημία) 
και ορίζονται επίσης προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον. Παράλ-
ληλα διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης και σε ζημιές 
από μη συμβαλλόμενα κράτη, επεκτείνεται ο χρόνος παραγραφής 
στα 30 χρόνια και αυξάνεται το ανώτατο χρηματικό ποσό της ευθύ-
νης. 

 
Μέχρι το 2
ταϊκή, θερμ
το 20% τη
νωση.  Επί

υ επίγειου τηλεσκοπί-

019 οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας (αιολική, φωτοβολ-
οηλεκτρική, φυσικό αέριο και υδρογόνο), θα καλύψουν 
ς συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Έ-
σης θα εφαρμοστούν πολιτικές για την προοδευτική επέ-

κταση των εναλλακτικών και πιο οικολογικών πηγών ενέργειας, ό-
πως παλιρροϊκή, κυματική, γεωθερμική και μαγνητική (μετά από το 
2060).  
 
Όσον αφορά τις εξελίξεις για την μελέτη του Σύμπαντος, στις 25 
Ιουλίου 2009 εγκαινιάστηκε νέο επίγειο τηλεσκόπιο στην κορυφή 
ενός ανενεργού ηφαιστείου, το οποίο βρίσκεται σε ύψος 2,4 χιλιομέ-
τρων από το έδαφος, στο Λάς Πάλμας των Καναρίων Νήσων της Ι-
σπανίας.  Το νεότερο αυτό τηλεσκόπιο, κόστους 104 εκατομμυρίων 
ευρώ,  είναι το μεγαλύτερο που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, με 
κάτοπτρο 10,4 μέτρων. Πέραν αυτού, αναμένεται να έχει ολοκληρω-
εί μέχρι το 2018 η κατασκευή του μεγαλύτεροθ
ου στον κόσμο, με κάτοπτρο μήκους 30 μέτρων, το οποίο θα τοποθε-
τηθεί σε ύψος 4 χιλιομέτρων από το έδαφος, στην κορυφή ενός ανε-
νεργού ηφαιστείου στην Χαβάη. Και λίγο αργότερα, αναμένεται να 
ακολουθήσει ένα άλλο, πιο σύγχρονο τηλεσκόπιο, ευρωπαϊκής τε-
χνολογίας, με κάτοπτρο 48 μέτρων! Έτσι θα υπάρξουν περισσότερες 
πληροφορίες για το big bang, για το διάστημα, για τον πλανήτη Άρη, 
για τις μελανές οπές, για την αντιβαρύτητα, για την αντιύλη, για νέες 
χωροχρονικές διαστάσεις και ειδικά για την εξωγήινη ζωή (μετά από 
το 2025) και για τους εξώτατους πλανήτες του ηλιακού μας συστή-
ματος (μετά το 2075). 
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Σημειώσεις για τους αστρολόγους: το ωροσκόπιο λειτουργίας της NASA δείχνει 
κυβ. 9ου  σε   και   έχει πολλές διαστημικές αποστολές στο ενεργητικό 
της, και αρκετές ακόμα στο μέλλον. Η  ακμή 8ου σε   δεν λείπουν οι αποτυ-
χίες, ούτε εξασφαλίζει τα απαραίτητα κονδύλια για να κινείται με πιο γοργούς 
ρυθμούς στον 3ο σε  .  Το stellium στον 12ο δείχνει ότι κρατά πολλά μυστικά 
στο κοινό, και ειδικά τις πληροφορίες για εξωγήινη ζωή. Αλλά, το πεπρωμένο της 
NASA είναι να βοηθήσει κάποτε δραστικά την ανθρωπότητα σε ανακαλύψεις νέ-
ων πηγών ενέργειας και σε  εφαρμογές νέων τρόπων εκμετάλλευσής της (και 
πλουτισμού)   στον  και   
 

Σύμφωνα με τον Δρ. Άλαν Μπος, ο Γαλαξίας μας μπορεί 
στατιστικά να εμπεριέχει μέχρι και 100 εκατομμύρια 

, οι πλανήτες που είναι ίδιοι με την Γη, είναι πολύ πιθανόν 
α κατοικούνται από άλλες, μάλλον απλούστερες μορφές ζωής. Ο 

πορεί να έχουν 
ναπτυχθεί ανώτεροι εξωγήινοι πολιτισμοί που είναι σε θέση να 

πλανήτες ίδιους με την μάζα της Γης, αλλά και με τον ί-
διο όγκο, την ίδια σύσταση εδάφους, την ίδια ποσότητα 
ύδατος, τον ίδιο ατμοσφαιρικό αέρα, την ίδια ποσότητα 
ηλιοφάνειας, τις ίδιες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, α-

κόμη και τις ίδιες κλιματολογικές μεταβολές! Κατά την διάρκεια ο-
μιλίας του που έγινε στο Σικάγο, στο ετήσιο συνέδριο της «Αμερικα-
νικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης», ο Δρ. Μπος ση-
μείωσε ότι
ν
Δρ. Μπος πιστεύει ότι, την σημαντικότερη γνώση στο θέμα των πλα-
νητών που μπορούν να υποστηρίξουν μορφές ζωής στον Γαλαξία 
μας, θα δώσει η αποστολή με το όνομα Κέπλερ, που από τον Μάρτιο 
2009 διεξάγει η Nasa. Γιατί αυτή η αποστολή θα μπορεί να μας δείξει 
ακόμη και εικόνες τέτοιων πλανητών, στο εγγύς μέλλον.  
 
Πολλοί αστροβιολόγοι υποστηρίζουν την θεωρία της πανσπερμίας, 
που σύμφωνα με αυτήν, η ζωή στην Γη έφτασε από έναν κομήτη, 
πριν από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια, μέσα σε νανοβακτήρια, τα ο-
ποία επιβιώνουν παντού στο διάστημα. Ο Ρώσος αστρονόμος Ν. 
Καρντάστεβ λέει ότι, αν αναλογιστούμε ότι τα περισσότερα άστρα 
(Ήλιοι) στον Γαλαξία μας έχουν διπλάσια ηλικία από τον δικό μας 
Ήλιο, τότε προφανώς μπορεί να είναι πιο εξελιγμένοι και οι πλανήτες 
μέσα στα ηλιακά τους συστήματα. Και συνεπώς, μ
α
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πραγματοποιούν αστρικά ταξίδια. Έτσι θα μπορούσαν να επισκέπτο-
νται άλλα αστρικά συστήματα και πλανήτες, όπως τον δικό μας. Γι’ 
αυτό από την εποχή του τέλους του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, έχουν 
αναφερθεί 5 εκατομμύρια εμφανίσεις Ούφο παγκοσμίως. Και η μοί-
α του ανθρώπου του μέλλοντοςρ  είναι να έρθει σε επαφή με εξωγήι-

αματισμούς του μέλλοντος. 

τε επιλεκτικές αναφορές και είδατε εικόνες από τα ιστο-
ες του διαδικτύου: Britannica, 
συνοπτικά αποσπάσματα από το 

-
ν άρθρων, των εφημερί-

υπία, Καθημερινή, Ναυτεμπορική, 

συνοπτικά, τα πο-
ησα στα κάτωθι γεγονότα (τα παραθέτω 

 σύγχρο-

id 
ams, «The World of Accurate Horoscopes» της Doris Chase Doan, 

of the Western Hemisphere» του Mark Penfield και «World 
δικά The 

ll Horoscope, Mercury Hour, Today’s 
πό τις βάσεις δεδομένων των αει-

τα δεν είναι γνω-
, και σε όσα υπάρχει κα-

στημα Κώχ. 

νους πολιτισμούς, με όλες τις θετικές ή αρνητικές συνέπειες που θα 
μπορούσαν να έχουν τέτοιες συναντήσεις στην εξέλιξή του (ήδη η 
έβδομη τέχνη, μας προετοιμάζει επί δεκαετίες γι’ αυτή την πιθανότη-
τα, για το έτος 2424). Και δεδομένου ότι ο Ήλιος μας δεν έχει φτάσει 
ακόμη στο ήμισυ του κύκλου της ζωής του, ο πολιτισμός μας διαθέ-
τει τεράστια πολυτέλεια χρόνου για να πραγματοποιήσει όλους τους 
μεγαλειώδεις ορ
 
Σημείωση 1η: διαβάσα
ρικά στοιχεία που υπάρχουν στις εγκυκλοπαίδει

 και Brockhaus, Wikipedia, Live-Pedia, καθώς
βιβλίο του Γεωργίου Κ. Μελίδη: « Η Αυτού Μεγαλειότης: Το Χρήμα», (ιδιωτι-

ονομικά και δημοσιονομικά στοιχεία προκή έκδοση), Αθήνα 1995. Τα μακροοικ
έρχονται από επιλεγμένα αποσπάσματα δημοσιογραφικώ
δων: Απογευματινή, Βήμα, Έθνος, Ελευθεροτ
Τα Νέα. 
 
Σημείωση 2η: στο Β΄ κεφάλαιο του βιβλίου, σας παρουσίασα 
ρίσματα από την έρευνα που πραγματοποί
εδώ με χρονολογική σειρά, και όπου στάθηκε δυνατόν, τα μετέτρεψα στο
νο ημερολόγιο). Τα γεγονότα αυτά προέρχονται κυρίως από τα βιβλία «Predic-
tions for a New Millennium» του Noel Tyl, «Financial Astrology» του Dav

illiW
«Horoscopes 
Horoscopes» του Nick Campion.  Επίσης προέρχονται από τα περιο
World Almanac, Cosmos, Aspects, De
Astrology, Astrological Journal καθώς και α
μνήστων Edwin Steinbrecher και Lois Rodden. Σε όσα γεγονό
στές οι ώρες τους, τα εξέτασα με Ίσους Ηλιακούς Οίκους
ταγεγραμμένη η τοπική ώρα, τα ερεύνησα με το σύ
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Σημείωση 3η: Τα κατωτέρω, περίπου 260 γεγονότα, ασφαλώς και δεν είναι τα 

 
υτά εστίασα την αστρολογική μου έρευνα 

η-
ήτες: Ουρανό, Ποσειδώνα και 

επειδή ζούμε στην σημερινή εποχή: γινό-
ου, και το 
ι πρέπει να 

 
 

66, ώρα 12:00, ASC 09 Κριού 

1482 

ικη ήπειρο 18/09/1565 
8/1572 

12/1631 

 εκκλησίες στο Λονδίνο 

-

ψη κομήτη Χάλεϊ 13/03/1759 

Διδύμων 

μόνα στην καταγεγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας. Υπάρχουν μυριάδες άλλα
γεγονότα που έχουν συμβεί. Όμως σε α
ια τα πορίσματα του Β΄ κεφαλαίου.  γ

 
Σημείωση 4η: σε ωροσκόπια παλαιοτέρων αιώνων μπορούμε κάλλιστα να ερμ
νεύουμε και τους 3 νεοανακαλυφθέντες πλαν
Πλούτωνα. Αυτό δεν θεωρείται λάθος, 
μαστε δηλαδή άνθρωποι της νέας Εποχής που ανατέλλει, του Υδροχό
Σύμπαν μάς πλουτίζει συνεχώς με καινούργιες γνώσεις, τις οποίες κα
τις αξιοποιούμε.   
 

Παλαιότεροι Αιώνες 
θεμελίωση ιερού ναού Αγίας Σοφίας 24/02/532
μέγα σχίσμα εκκλησιών 16/07/1054
το κράτος της Αγγλίας δημιουργήθηκε 25/12/10
ίδρυση κράτους Ισπανίας 19/01/1479 
ο πρώτος παγκόσμιος άτλαντας τυπώθηκε 16/07/

3 ανακάλυψη Λατινικής Αμερικής 16/12/149
πρώτος αποικισμός στην αμερικάν
αιματοκύλισμα στο Παρίσι (νύχτα Αγίου Βαρθολομαίου) 24/0
ο Βεζούβιος εξερράγη σκοτώνοντας 4.000 άτομα 15/
ίδρυση πόλης Νέας Υόρκης 12/02/1654 
πυρκαγιά κατέστρεψε 13.200 κατοικίες και 87
12/09/1666, ώρα 05:26, ASC 18 Παρθένου 

 15:16, ASC 08 Αιγόκείδρυση αστεροσκοπείου Γκρήνουιτς 21/08/1675, ώρα
ρου 
 
18ος Αιώνας 
ένωση Αγγλίας –Σκωτίας 01/05/1707, ώρα 00:00, ASC 05 Αιγόκερου 
ανακάλυ
ίδρυση Τάγματος Ιλλουμινάτων, 01/05/1776 
ανεξαρτησία ΗΠΑ 04/07/1776, ώρα 02:14, ASC 07 
ίδρυση Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ΗΠΑ 09/06/1784 
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το δολάριο έγινε νόμισμα των ΗΠΑ 06/07/1785 

1, ώρα 22:30, ASC 12 Σκορπιού 
,ώρα 08:52, ASC 26 Καρκί-

 

, ώρα 12:00, ASC 07 Ζυγού 

κορπιού 

χόου 

/11/1823 

1/1828 

ναγνώριση ανεξαρτησίας Ελλάδας 03/02/1830 
σίας Μορμόνων 06/04/1830 

834 
σθόνιαν 10/08/1846 

 Τοξότη 
/1857 

ν Πενσυλβάνια των ΗΠΑ 28/08/1859 

 ΗΠΑ 12/04/1861, ώρα 04:30, ASC 27 

864 

το σύνταγμα των ΗΠΑ ισχύει από 21/06/1788 
έναρξη γαλλικής επανάστασης 14/07/1789 
ανακάλυψη πλανήτη Ουρανού 13/03/178
ίδρυση Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης 17/05/1792
νου 
θεμελίωση Λευκού Οίκου 13/10/1792
 
19ος Αιώνας 
ίδρυση κράτους Αγγλίας –Ιρλανδίας 01/01/1801
ίδρυση χρηματιστηρίου Λονδίνου 27/03/1802 
ίδρυση κράτους Σουηδίας 06/06/1809 
ίδρυση κράτους Αργεντινής 09/07/1816, ώρα 13:20, ASC 00 Τοξότη 
ανεξαρτησία Κολομβίας 07/08/1819, ώρα 12:00, ASC 17 Σ
απόσχιση Μεξικού 24/08/1821 
απόσχιση Νικαράγουας 28/09/1821 
ανεξαρτησία Βραζιλίας 07/09/1822, ώρα 16:40, ASC 28 Υδρο
το Ναύπλιο περιήλθε στην Ελλάδα 03/12/1822 
ίδρυση χρηματιστηρίου Παρισιού 15
ανεξαρτησία Βολιβίας 06/08/1825 
η Λιβαδειά περιήλθε στην Ελλάδα 05/1
αναγνώριση ανεξαρτησίας Βενεζουέλας 08/12/1829 
α
ίδρυση Εκκλη
ανεξαρτησία Βελγίου 18/11/1830 
η ελληνική εκκλησία ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη 04/08/1833 
εγκατάσταση της εξουσίας στην Αθήνα 13/12/1
ίδρυση αστροφυσικού κέντρου Σμι
ανακάλυψη πλανήτη Ποσειδώνα 23/09/1846 
ίδρυση συνομοσπονδίας Ελβετίας 12/09/1848, ώρα 10:30, ASC 00
ίδρυση χρηματιστηρίου Μελβούρνης 03/07
η πρώτη γεώτρηση πετρελαίου, έγινε στη
ώρα 16:00, ASC 13 Αιγόκερου.  
ανακοίνωση θεωρίας Δαρβίνου 24/11/1859 
εμφύλια σύρραξη Βορείων -Νοτίων στις
Ιχθύων 
όλα τα Ιόνια νησιά περιήλθαν στην Ελλάδα 21/05/1
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ίδρυση του διεθνούς Ερυθρού Σταυρού 22/08/1864 
ανεξαρτησία Καναδά 01/07/1867, ώρα 00:00, ASC 15 Κριού 

1870 
10/1874 

Α 17/11/1875 

 17/05/1876 
ών 12/10/1876  

Σκορπιού 

 
3/1889 

 10/12/1892 

λλάδα 07/04/1896 

1897 

, ώρα 00:00, ASC 07 Ζυγού 
/1901 

ο 17/12/1903 
οσπονδίας (FIFA) 21/05/1904 

05 
/1905 

ο  18/04/1906 

το αλάθητο του Πάπα ψηφίστηκε 18/07/
ίδρυση διεθνούς ταχυδρομικής ένωσης, 09/
ίδρυση Θεοσοφικής Εταιρείας ΗΠ
το πρώτο τηλεφώνημα έγινε 10/03/1876 
ίδρυση χρηματιστηρίου Άμστερνταμ
ίδρυση χρηματιστηρίου Αξιών Αθην
ανεξαρτησία Ρουμανίας 21/05/1877 
αυτονομία Βουλγαρίας 13/07/1878 
ο Τόμας Έντισον ανακάλυψε τον ηλεκτρισμό 20/10/1879 
η Θεσσαλία περιήλθε στην Ελλάδα 02/07/1881 
ανακάλυψη μικροβίου φυματίωσης 23/03/1882 
ίδρυση χρηματιστηρίου Ζυρίχης 01/04/1882 
ίδρυση δείκτη Dow Jones 03/07/1884, ώρα 16:00, ASC 28 
κατασκευή πρώτου ουρανοξύστη, στο Σικάγο 01/05/1885 
δημιουργία της coca cola 08/05/1886
εγκαίνια πύργου του Άιφελ 31/0
απόσχιση Λουξεμβούργου από τις «κάτω χώρες» 23/11/1890 
ο Χαρίλαος Τρικούπης ανακοίνωσε πτώχευση της Ελλάδας
ανακάλυψη ακτίνων Χ 08/11/1895 
αναβίωση ολυμπιακών αγώνων στην Ε
ανακάλυψη της ασπιρίνης 10/08/1897 
το πρώτο υποβρύχιο στον κόσμο, παρουσιάστηκε 16/12/
 
20ος Αιώνας 
το Μετρό του Παρισιού πρωτολειτούργησε 10/07/1900 
ίδρυση ομοσπονδίας Αυστραλίας 01/01/1901
τα βραβεία νόμπελ πρωτοδόθηκαν 10/12
ανεξαρτησία Παναμά 03/11/1903 
οι αδελφοί Right απογειώθηκαν με το πρώτο αεροπλάν
ίδρυση διεθνούς ποδοσφαιρικής ομ
εγκαίνια Μετρό Νέας Υόρκης 27/10/1904 
ίδρυση κράτους Νορβηγίας 07/06/19
η θεωρία της σχετικότητας πρωτοδημοσιεύτηκε 26/09
σεισμός και φωτιά κατέστρεψαν το Σαν Φραντζίσκ
ίδρυση Νέας Ζηλανδίας 26/09/1907 
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γιγαντιαίος μετεωρίτης κατέπεσε στην Σιβηρία 30/06/1908 

ευθέρωση Θάσου 08/10/1912 

λθαν στην Ελλάδα 17/05/1913 
ν Ελλάδα 30/05/1913 

ι τα ελληνοαλβανικά σύνορα υπογράφηκε 19/12/1913 
1914, ώρα 05:00, ASC 27 Καρκίνου 

 

ήλθαν στην Ελλάδα 27/11/1919 
20 

922 
 29/10/1923 
7 

1 Διδύμων 
στο BBC 20/09/1929 

 21/01/1930 

1/09/1939, ώρα 04:30, ASC 04 Παρθένου 
07/1943 

 

ανακήρυξη δημοκρατίας Πορτογαλίας 05/10/1910 
ίδρυση Νοτίου Αφρικής 31/10/1910, ώρα 00:00, ASC 09 Καρκίνου 
απελ
απελευθέρωση Νάουσας 17/10/1912 
απελευθέρωση Θεσσαλονίκης 26/10/1912 
απελευθέρωση Χίου 11/11/1912 
ναυμαχία του Ελλήσποντου 03/12/1912 
απελευθέρωση Ικαρίας 04/12/1912 
απελευθέρωση Λέσβου 07/12/1912 
όλη η Ήπειρος και η Μακεδονία περιή
η Κρήτη προσαρτήθηκε στη
Σέρρες, Δράμα, Καβάλα περιήλθαν στην Ελλάδα 28/07/1913 
η διώρυγα του Παναμά πρωτολειτούργησε 10/10/1913 
η συνθήκη που καθορίζε
ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε 28/07/
τα άρματα μάχης πρωτοχρησιμοποιήθηκαν 15/09/1916
πυρκαγιά κατέστρεψε την Θεσσαλονίκη 05/08/1917 
ανεξαρτησία Φιλανδίας 06/12/1917 
ανεξαρτησία Χιλής 05/04/1918 
η Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί περι
η Ξάνθη και η Θράκη περιήλθαν στην Ελλάδα 14/05/19
εφεύρεση της ινσουλίνης 29/07/1921 
καταστροφή της Σμύρνης 08/09/1922 
ίδρυση κράτους Βόρειας Ιρλανδίας 07/12/1
εγκαθίδρυση δημοκρατίας στην Τουρκία
ίδρυση Τραπέζης της Ελλάδος 06/12/192
ίδρυση κράτους Βατικανού 11/02/1929, ώρα 12:00, ASC 1
πρώτη δημόσια επίδειξη τηλεόρασης, 
ανακάλυψη πλανήτη Πλούτωνα
ίδρυση κράτους Ταϊλάνδης 24/06/1932 
ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε 0
το πείραμα της Φιλαδέλφειας πρωτοέγινε 22/
ανεξαρτησία Λιβάνου 22/11/1943
αναγνώριση αυτονομίας Κοσσυφοπεδίου 02/01/1944 
ανεξαρτησία Ισλανδίας 17/06/1944 
ίδρυση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 22/07/1944 
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η Σαμοθράκη περιήλθε στην Ελλάδα 21/09/1944 
εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε στην Αθήνα 03/12/1944 

45 
, ASC 28 Σκορπιού 
α 06/08/1945, ώρα 08:14, ASC 17 Παρθέ-

κι 09/08/1945, ώρα 11:02, ASC 23 Ζυγού 

γού 
στον κόσμο, λειτούργησε 15/02/1946 

 Φιλιππίνων 04/07/1946 

/06/1947 
όσγουελ του Νέου Μεξικού 02/07/1947, ώρα 

5/08/1947 
λλάδα 07/03/1948 

ώρα 16:00, ASC 23 Ζυγού 
 

Ε 10/12/1948 
ένου 

 08/12/1949 

 ΗΠΑ 31/01/1950 

1951 
 

1952 

ίδρυση Συνδέσμου Αραβικών Κρατών 22/03/19
ίδρυση ΟΗΕ 25/06/1945, ώρα 16:45
ατομική βόμβα έσχασε στην Χιροσίμ
νου 
ατομική βόμβα έσχασε στο Ναγκασά
ίδρυση Παγκόσμιας Τράπεζας 27/12/1945 
ίδρυση κράτους Αλβανίας 11/01/1946, ώρα 00:00, ASC 07 Ζυ
ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής 
ανεξαρτησία Ιορδανίας 25/05/1946 
εγκαθίδρυση δημοκρατίας Ιταλίας 10/06/1946 
ανεξαρτησία
ίδρυση Unicef 11/12/1946 
οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ευρώπη (σχέδιο Μάρσαλ) 05
ιπτάμενος δίσκος συνετρίβη στο Ρ
08:00, ASC 18 Λέοντα 
ίδρυση κράτους Πακιστάν 1
προσάρτηση Δωδεκανήσων στην Ε
ίδρυση Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών 30/04/1948 
ίδρυση κράτους Ισραήλ 14/05/1948,  
ίδρυση χρηματιστηρίου Φρανκφούρτης 02/08/1948
απόσχιση Νότιας Κορέας 15/08/1948 
διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΟΗ
ίδρυση ΝΑΤΟ 04/04/1949, ώρα 17:30, ASC 26 Παρθ
ανακήρυξη δημοκρατίας Ιρλανδίας 10/04/1949 
ίδρυση χρηματιστηρίου Τόκιο 16/05/1949 
ίδρυση κράτους Ουγγαρίας 18/08/1949 
η Κίνα έγινε κομμουνιστική 01/10/1949 
ο ΟΗΕ ψήφισε διεθνοποίηση της Ιερουσαλήμ
ανεξαρτησία Ινδονησίας 27/12/1949 
δημοκρατία Ινδίας 26/01/1950 
κατασκευή βόμβας υδρογόνου από
ίδρυση κράτους Ταϊβάν 01/03/1950 
η Κίνα προσάρτησε το Θιβέτ 23/05/
ανεξαρτησία Λιβύης 24/12/1951
μεταπολεμική ανασυγκρότηση Ιαπωνίας 28/04/
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το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας κυκλοφόρησε 25/03/1953 
εγκαθίδρυση δημοκρατίας στην Αίγυπτο 19/06/1953 

08/1953 
 31 /05/1954 

τησία Μαρόκου 02/03/1956 

58, ώρα 05:30, ASC 26 Καρκίνου 

τομμυρίων δολαρίων, 

έξεις μέσω δορυφόρου 13/08/1960 

60, ώρα 16:55, ASC 26 Υδροχόου 

 Καρκίνου 
/1963 

ας 08/08/1967 
12/1967 

ε 29/12/1967 

αν στο Φεγγάρι 20/07/1969 
λες 05/05/1970 

 

κατασκευή βόμβας υδρογόνου ΕΣΣΔ 05/
δημιουργία Λέσχης Μπίλντερμπεργκ
ίδρυση πυρηνικού κέντρου CERN 29/09/1954 
ανεξαρτησία Ινδοκίνας 20/12/1954 
ανεξαρτησία Αυστρίας 15/05/1955 
ανεξαρτησία Σουδάν 01/01/1956 
ανεξαρ
ίδρυση ΕΟΚ 25/03/1957, ώρα 18:30, ASC 06 Ζυγού 
ανεξαρτησία Ιράκ 14/07/19
η NASA λειτουργεί από 01/10/1958 
ίδρυση 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας 06/10/1958 
αγορά της Αλάσκας από τις ΗΠΑ έναντι 7 εκα
03/01/1959 
ίδρυση Κεντρικής Αφρικής 13/08/1960 
πρώτες τηλεφωνικές συνδιαλ
ανεξαρτησία Κύπρου 16/08/1960 
ίδρυση ΟΠΕΚ 14/09/19
ίδρυση ΟΟΣΑ 14/12/1960 
ανεξαρτησία Κουβέιτ 19/06/1961 
ανεξαρτησία Συρίας 29/09/1961, ώρα 00:00, ASC 26
ανεξαρτησία Μαλαισίας 16/09
φονικός τυφώνας στον ινδικό ωκεανό 25/12/1964 
ανεξαρτησία Σιγκαπούρης 09/08/1965 
πόλεμος ΗΠΑ στο Βιετνάμ 04/02/1966 
πόλεμος 6 ημερών στην Μέση Ανατολή 05/06/1967 
πρώτη Κινεζική δοκιμή βόμβας υδρογόνου 17/06/1967 
ίδρυση Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασί
πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς σε άνθρωπο 03/
ο όρος "μαύρη τρύπα" ανακοινώθηκ
φοιτητική εξέγερση στο Παρίσι 07/05/1968 
αστροναύτες των ΗΠΑ προσεληνώθηκ
εγκαίνια σταθμού δορυφορικών επικοινωνιών στις Θερμοπύ
ανεξαρτησία Ομάν 23/07/1970 
ανεξαρτησία Μπαχρέιν 14/08/1971
ανεξαρτησία Κατάρ 01/09/1971 
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ίδρυση Greenpeace 15/09/1971 
ανεξαρτησία Αραβικών Εμιράτων 02/12/1971 

αξία μας 

ός, 3,5 εκατομμυρίων ετών, ανακαλύφθηκε 

 και ισχύει από 

 ώρα 

 AIDS 05/06/1981 
ο 15/11/1983 

cob 15/02/1985 

κρηξη ηφαιστείου "Νεβάδο" σκότωσε 23.000 στην Κολομβία, 13/11/1985 
ύ λεωφορείου «Challenger» 28/01/1986 

 Τοξότη 

βακίας 29/07/1989 

 22:14, ASC 11 Παρθένου 

 Σκοπίων σε «Μακεδονία» 25/01/1991 
ανεξαρτησία Ουκρανίας 24/08/1991 

ο δορυφόρος «Pioneer 10» εκτοξεύτηκε προς το κέντρο του Γαλ
03/03/1972 
εξέγερση του Πολυτεχνείου 17/11/1973 
ανεξαρτησία Γρενάδας 07/02/1974 
ανακάλυψη πετρελαίου στην Θάσο 13/02/1974 
πρώτη πυρηνική δοκιμή της Ινδίας 18/05/1974 
εισβολή του «Αττίλα» στην Κύπρο 20/07/1974 
επανίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας 24/07/1974, ώρα 04:13, ASC 16 Καρ-
κίνου 
ο αρχαιότερος ανθρώπινος σκελετ
στην Αφρική, 30/11/1974 
ίδρυση εταιρείας Microsoft 04/04/1975 
το Σύνταγμα της ελληνικής μεταπολίτευσης ψηφίστηκε 07/06
11/06/1975, ώρα 00:00 ASC 10 Υδροχόου 
ίδρυση κομμουνιστικού κράτους Βιετνάμ 02/07/1976 
ανακάλυψη του πλανητοειδή Χείρωνα 01/11/1977 
πολίτευμα Ιράν 01/04/1979 
ο γενικός δείκτης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας ξεκίνησε 31/12/1980,
10:46, ASC 06 Ιχθύων 
ανακάλυψη ασθένειας
ανακήρυξη Τουρκοκυπριακής περιοχής στην Κύπρ
εμφάνιση ασθένειας Creutzfield -Ja
συνθήκη Σένγκεν 14/06/1985 
έ
καταστροφή του διαστημικο
οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Λιβύη 21/04/1986 
πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ 26/04/1986, ώρα 01:26, ASC 25
συμφωνία πυρηνικών όπλων μέσου βεληνεκούς ΗΠΑ-ΕΣΣΔ, 08/12/1987 
ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους 15/11/1988 
ανεξαρτησία Τσεχοσλο
ανεξαρτησία Πολωνίας 24/08/1989 
πτώση τείχους Βερολίνου 22/12/1989, ώρα
πόλεμος ΝΑΤΟ στο Ιράκ 17/01/1991 
αυτοανακύρηξη των
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ανεξαρτησία Σκοπίων 15/09/1991 
ανεξαρτησία Αρμενίας 23/09/1991 

ίας 15/06/1992 
λία 21/05/1993 

φαρμογή Συνθήκης Μάαστριχ 01/11/1993 
ρυση Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 15/04/1994 
Ευρωτούνελ" μεταξύ Αγγλίας -Γαλλίας, εγκαινιάστηκε 06/05/1994 
ημικά αέρια ρίχτηκαν στο Μετρό του Τόκιο 19/03/1995 
 όρος "Ίντερνετ" δόθηκε στο ομώνυμο δίκτυο πληροφορικής 24/10/1995 
 Σκόπια εντάχτηκαν με την ονομασία "Fyrom" στο συμβούλιο της Ευρώπης 

9/11/1995 
 Europol εγκρίθηκε 22/06/1996 
 ψηφιακή τηλεόραση πρωτοξεκίνησε, στην Γερμανία 27/07/1996 
 NASA ανακοίνωσε ότι υπάρχει μορφή ζωής στον Άρη 05/08/1996 
νακάλυψη πάγου στον νότιο πόλο της Σελήνης 01/12/1996 
έννηση κλωνοποιημένης προβατίνας «Ντόλι» 23/02/1997 
ρυση οικονομικής συνεργασίας Ισλαμικών χωρών 14/06/1997 
νωση Τουρκοκυπριακών εδαφών με την υπόλοιπη Τουρκία 06/08/1997 
μβόλιο κατά της σαλμονέλας ανακαλύφθηκε 08/10/1997 
ένο μαγνητικής αιώρησης πρωτολειτούργησε στην Ιαπωνία 12/12/1997 
άνω από 600.000 εκτάρια τροπικού δάσους κάηκαν στον Αμαζόνιο 
1/03/1998 
ΠΑ και Αγγλία πολέμησαν το Ιράκ 16/12/1998 
υκλοφορία ευρώ από 01/01/1999 
 ΝΑΤΟ πολέμησε την Σερβία 24/03/1999 

1ος Αιώνας (3Η Χιλιετία) 
γκαίνια του Αττικό Μετρό 28/01/2000, ώρα 13:08, ASC 07 Διδύμων 
γκαίνια Αττικής Οδού 18/03/2001, ώρα 12:15, ASC 12 Καρκίνου 
γκαίνια αεροδρομίου Σπάτων 27/03/2001, ώρα 14:00, ASC 28 Καρκίνου 
ομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους των ΗΠΑ 11/09/2001, ώρα 

8:50, ASC 15 Ζυγού 
ι ΗΠΑ πολέμησαν το Αφγανιστάν 07/10/2001 
ρυση Αφρικανικής Ένωσης 09/07/2002 

ίδρυση κράτους Ρωσίας 01/01/1992, ώρα 00:30, ASC 06 Ζυγού 
ένωση Σερβίας –Μαυροβούνιου 27/04/1992 
αναγνώριση ανεξαρτησίας Κροατίας και Σλοβεν
μετεωρίτης 3 μέτρων κατέπεσε στην Νοτιοδυτική Αυστρα
ε
ίδ
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καταστροφ α 07:53, 
SC 24 Υ

ή του διαστημικού λεωφορείου «Columbia» 01/02/2003, ώρ
δροχόου A

βιβλικό τσουνάμι στην Ινδονησία με 225.000 θύματα, στις 26/12/2004, ώρα 
07:58, ASC 23 Αιγόκερου 
ίδρυση Ένωσης Νοτιοαμερικανικών Εθνών (UNASUR) 23/05/2008 
ίδρυση Νοτιοαμερικανικού Συμβουλίου Άμυνας (SADC) 16/12/2008 
η συμφωνία Ντεσερτέκ υπεγράφη 13/07/2009  
γιγαντιαίο επίγειο τηλεσκόπιο εγκαινιάστηκε 25/07/2009 
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Κεφάλαιο Γ΄: Αυτό είναι το Μέλλον 
 
Ένα βιβλίο όπως αυτό που εξετάζει τα γεγονότα που συνέβησαν από 
το παρελθόν μέχρι σήμερα, αλλά και που πιθανολογεί τα γεγονότα 
που αναμένονται να συμβούν στο μέλλον, εκ των πραγμάτων αναφέ-
ρεται στην διάσταση του χρόνου.  Δηλαδή του περάσματος του χρό-
νου ως μέτρο της αέναης αλλαγής που συντελείται καθημερινά στο 
Σύμπαν, και που την βιώνουμε, μετρώντας την με το ρολόι και με το 
ημερολόγιο. Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος είναι μια διάσταση που 
μπορούμε να την  συνειδητοποιήσουμε μόνο όταν μετράμε την ταχύ-
τητα της αλλαγής με την οποία ρέουν, εξελίσσονται, φθείρονται και 
μετασχηματίζονται οι μορφές και οι δομές του υλικού μας κόσμου. 
 
Οι κοσμολόγοι ισχυρίζονται ότι, κατά  την στιγμή της Δημιουργίας, 
το πρωταρχικό χάος ήταν άχρονο και απεριόριστο, άναρχο και αδια-
όρφωτο. Αλλά, από την στιγμή που άρχισεμ  να μορφοποιείται, υφί-
σταται τους νόμους του χρόνου, παρουσιάζοντας μια περιοδικότητα 
των φαινομένων. Γι’ αυτό οι αρχέγονοι εορτασμοί συνδέθηκαν με 
αστρονομικές και αστρολογικές κοσμικές περιόδους, οι οποίες αντι-
προσωπεύουν μέχρι σήμερα δεδομένες αξίες στην ζωή μας, όπως εί-
ναι οι Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια. Έτσι οι γιορτές συνδέονται στε-
νά μέσω του ημερολογίου με τις κυκλικές εναλλαγές του χρόνου. 
 
Επί 3 δεκαετίες που ασχολούμαι με την έρευνα της αστρολογίας, 
μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, η αστρολογία είναι το πιο αξιόπιστο 
σύστημα πρόγνωσης που από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα, 
μας υποδεικνύει ορθότερα το μέλλον μας, έξω και πέρα από κάθε 
διαμεσότητα, οιωνοσκοπία, προφητεία ή μαντεία. Οι σύγχρονοι α-
στρολόγοι, στην πλειοψηφία τους, εξετάζουν τους πλανητικούς κύ-
κλους στο πέρασμα του χρόνου, σε σχέση με τα εγκόσμια γεγονότα, 
με λογική ανάλυση και με στατιστική επαλήθευση, λαμβάνουν υπό-
ψη τους και την ελεύθερη βούληση των όντων, και εκφράζουν τελικά 
τις απόψεις και τα συμπεράσματά τους με έννοιες, κρίσεις και συλ-
λογισμούς, αναφερόμενοι σε μια συνεπαγωγική σειρά πιθανών απο-
τελεσμάτων.  



Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Β Ρ Ο Ν Τ Α Κ Η Σ  

 

9 6  

 
Αλλά, θα διερωτηθείτε, γιατί λειτουργεί καλύτερα η αστρολογία και 
γιατί υποδεικνύει ορθότερα το μέλλον μας, μέσα από τις επονομαζό-
μενες κοσμικές τάσεις; Την απάντηση αυτή επιχείρησα να σας δώσω 
ακροθιγώς, στην εισαγωγή του παρόντος βιβλίου, με τα εξής λόγια: 
Όσο πιο πίσω στην ανθρώπινη ιστορία κοιτάζουμε, βρίσκουμε ενδεί-
ξεις προσπάθειας των ανθρώπων να αποκρυπτογραφήσουν τα μυστή-
ρια του ουρανού και της φύσης. Γιατί το θέαμα του έναστρου ουρανού 
εντυπωσίαζε τους πρωτόγονους, κάνοντάς τους να νοιώθουν ότι πράγ-
ματι, εκεί υπάρχει μία αστείρευτη πηγή γνώσης…. οι άνθρωποι εκείνοι 
είχαν παρατηρήσει ότι, καθώς η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά 
της και γύρω από τον Ήλιο, οι αστερισμοί που βλέπουμε στον ουρανό 
επαναλαμβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ίδιες κινήσεις, ακο-
λουθώντας μέρες, μήνες και εποχές….. Από τότε μέχρι σήμερα, η κα-
νονικότητα της τροχιάς των άστρων στον ουράνιο θόλο παρουσιάζει 
σταθερότητα στον κύκλο των εναλλασσόμενων εποχών του χρόνου, και 
λειτουργεί σαν ένα τεράστιο κοσμικό ρολόι που πάντοτε μας δείχνει 
τους πολυποίκιλους ρυθμούς της φύσης. 
 
Κατ’ επέκταση, αυτό το «τεράστιο κοσμικό ρολόι» που ονομάζουμε 
αστρολογία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανθρώπινη ζωή και 
με την φύση, από τότε που χρησιμοποιούμε τον ηλιο-σεληνιακό ρυθ-
μό ως ημερολόγιο, δηλαδή ως δείκτη αναφοράς των καθημερινών 
μας αναγκών και προγραμματισμών, απ’ άκρου εις άκρον στην υφή-
λιο.  Γι’ αυτό η αστρολογία υπάρχει και λειτουργεί, σε όλα τα μήκη 
αι σε όλα τα πλάτη της Γης, εφόσον είναι ο παγκόσμιος χρονομέ-

συγκεκριμένη ημερολογιακή στιγμή. Ο συσχετισμός της αστρο-
ογίας με την ζωή μας είναι δεδομένος, σαν τον αέρα που αναπνέου-

κ
τρης και χρονοδείκτης των γεγονότων που σημειοδοτούν όχι μόνο 
την ροή της ιστορίας, αλλά και τον απλό, καθημερινό βίο του καθε-
νός από εμάς. Γιατί κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται σαν έτος την 
διάρκεια περιστροφής της Γης γύρω από τον Ήλιο, αντιλαμβάνεται 
σαν μήνα την διάρκεια περιστροφής της Σελήνης γύρω από την Γη, 
και αντιλαμβάνεται σαν ημερονύχτιο την διάρκεια περιστροφής της 
Γης γύρω από τον άξονά της. Συνεπώς, όλοι οι άνθρωποι σκεπτό-
μαστε αστρολογικά, εφόσον κάθε σκέψη ή πράξη μας συμβαίνει σε 
μια 
λ
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με, γι’ αυτό σπανίως τον συνειδητοποιούμε.  
 
Θα σας βοηθήσω να τα κατανοήσετε πανεύκολα όλα αυτά, δίνοντάς 
σας τα εξής απλά παραδείγματα: 1)- όταν κάποιος λέει «είμαι 45 ε-
τών», δεν εννοεί ότι, έχει ζήσει 45 επιστροφές του Ηλίου; Γιατί η λέ-
ξη ηλικία -αρχαϊκά ήλιξ- παραφράζεται σε Ήλιος+κοία (επιστροφή). 
2)- Όταν λέμε σε κάποιον «χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου», δεν 
εννοούμε ότι, του ευχόμαστε να ζήσει -και να αποκτήσει κι άλλες 
εμπειρίες γεγονότων-, για πολλούς ακόμη ηλιακούς κύκλους; 3)-
Όταν μια γυναίκα λέει «είμαι 3 μηνών έγκυος», δεν εννοεί ότι, η ηλι-
κία του εμβρύου αντιστοιχεί σε 3 σεληνιακούς κύκλους; Υπόψη ότι, 
από την αρχαιότητα η Σελήνη ονομαζόταν Μήνη και συσχετίζονταν 
με την κυοφορία. 4)- Όταν ένας θεραπευτής λέει στον ασθενή «θα 
πρέπει να μείνεις για 3 εβδομάδες στο κρεβάτι» δεν εννοεί ότι, θα 
χρειαστεί ανάπαυση για 3 σεληνιακές φάσεις, μέχρι να αναρρώσει; 
5)- Όταν κάποιος λέει «κατά την Άνοιξη θα μετακομίσω σε άλλο 
πίτι», δεν εννοεί ότι, υπολογίζει να μετακομίσει όταν ο Ήλιος θα σ
βρίσκεται στο ζώδιο του Κριού; 6)- Όταν κάποιος λέει «στις 23 Σε-
πτεμβρίου θα πάω διακοπές στην Ρώμη» δεν εννοεί ότι, σχεδιάζει να 
κάνει ένα μακρινό ταξίδι αναψυχής όταν ο Ήλιος μπει στο ζώδιο του 
Ζυγού; 7)- Όταν κάποιος λέει «αύριο θα πάω σινεμά» δεν εννοεί ότι, 
προγραμματίζει να δει κινηματογραφικό έργο μετά από περίπου μια 
περιστροφή της Γης; 8)- Όταν κάποιος λέει «δεν μπορώ να σου μιλή-
σω τώρα, τηλεφώνησέ μου μετά από 5 λεπτά» δεν εννοεί ότι, θα είναι 
διαθέσιμος να μιλήσουν στο τηλέφωνο όταν ο Ωροσκόπος θα έχει 
προχωρήσει κατά μια μοίρα στον ουράνιο θόλο; 
 
Αγαπητοί αναγνώστες, με την βοήθεια της αστρολογίας, κάνατε μέ-
χρι τώρα ένα νοητό ταξίδι 12.000 ετών, πίσω στην ιστορία, αλλά και 
αιώνες μπροστά, στο μέλλον. Έτσι μάθατε στο προηγούμενο κεφά-
λαιο τα κατά την γνώμη μου σημαντικότερα γεγονότα που αναμέ-
νονται να συμβούν, με την μέθοδο «Political Astrology», τα οποία 
και επιβεβαιώνονται από την γενική ανάλυση του αστρολογικού 
άρτη της Νέας Χιλιετίας που εισήλθαμε, με την μέθοδο «Mun-χ

dane Astrology». Ας δούμε τώρα εν συντομία, το πως προκύπτει αυ-
τό: 
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Η ιστορία της αστρολογίας διδάσκει ότι, όλοι οι αρχαίοι λαοί λά-
τρευαν τον φωτοδότη Ήλιο με την μορφή που αντιστοιχούσε στον 
αστερισμό στον οποίο βρισκόταν κατά την Εαρινή Ισημερία, στις 21 
Μαρτίου, αναγνωρίζοντας έτσι την εποχιακή επιρροή του στα εγκό-
σμια γεγονότα.  Ήταν ο Σαμάς των Βαβυλωνίων, ο Ελ των Φοινίκων, 
ο Άμμων Ρα των Αιγυπτίων, ο Σούρυα των Ινδών, κ.α.  Κατά συνέ-
πεια, γιόρταζαν με μεγαλοπρέπεια τόσο την εαρινή Ισημερία όσο και 
το χειμερινό Ηλιοστάσιο. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο στην εαρινή Ι-
σημερία στις 21 Μαρτίου, οι Βαβυλώνιοι γιόρταζαν την Ακιτού, οι  
αιγύπτιοι την Πισάχ και οι αρχαίοι έλληνες τα Ιλάρια.  Επίσης όλοι οι 
αρχαίοι λαοί γιόρταζαν με την ίδια μεγαλοπρέπεια και το χειμερινό 
λιοστάσιο στις 22 Δεκεμβρίου, δηλαδή την γέννηση του Ηλίου -το 

Ρώμη από τον Πάπα Ιούλιο τον Α΄, τον 4ο 
.Χ. αιώνα. Αργότερα, τα Χριστούγεννα τοποθετήθηκαν σε αυτήν 

Η
σταδιακό ξαναμεγάλωμα της μέρας-, με τα Κρόνια στην αρχαία Ελ-
λάδα και με τα Σατουρνάλια στην Ρώμη. Επίκεντρο της εορτής αυτής 
ήταν η 25η Δεκεμβρίου «Dies Natalis Invicti Solis» (ημέρα γέννησης 
του ακίνητου Ήλιου).  
 
Οι δε αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν «Ουράνιες Πύλες» τα σημεία των 
Ηλιοστασίων. Αυτές οι Ουράνιες Πύλες ήταν ή «Χρυσή Πύλη» του 
Αιγόκερου από την οποία ανέβαιναν οι ψυχές στον ουρανό όταν πέ-
θαιναν οι άνθρωποι, και η «Αργυρή Πύλη» του Καρκίνου από την 
οποία κατέβαιναν οι ψυχές στην Γη, για να αναγεννηθούν με την με-
τενσάρκωση. Γι’ αυτό τον λόγο είχαν θεσπίσει λαμπρές τελετές και 
μυστήρια κατά τις ημέρες αυτές. Σήμερα στους χριστιανικούς λαούς, 
η εορτή του χειμερινού Ηλιοστασίου συμπίπτει με την γέννηση του 
Σωτήρα μας. Η καθιέρωση της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρα των Χρι-
στουγέννων έγινε στην 
μ
ακριβώς την ημερομηνία από τον εκκλησιαστικό συγγραφέα Διονύ-
σιο τον Μικρό, τον 6ο μ.Χ. αιώνα, έτσι ώστε η παγανιστική εορτή 
της γέννησης του Ηλίου να ταυτιστεί με την γέννηση του θεϊκού ι-
δρυτή της τότε νέας πίστης, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας * 
(δείτε τις σημειώσεις).  
 
Προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς από σπουδαίους ερευνητές 
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στο να εντοπίσουν την ακριβή ημερομηνία γεννήσεως του Ιησού μας, 
με βάσει την διήγηση του άστρου που έλαμψε στην Βηθλεέμ, οδήγη-
σαν σε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ο Ιούλιος 
Φίρμιχος Ματερνός το 334 μ.Χ. στο 8τομο αστρολογικό του έργο 
με τίτλο «De Matheseos Libri», λέει ότι, συνέβη στις 20 Μαρτίου και 
ανά στις 17 Απριλίου του 6 π.Χ. ενώ ο ευσεβής αστρονόμος και α-

Αυτό που γνωρίζουμε από ιστορικά στο
ρας Ιούλιος Καίσαρας κάλεσε από την 
Σωσιγένη, ο οποίος το έτος 46 π.Χ. άλ
γιο των 355 ημερών που χρησιμοποιού
λιακό ημερολόγιο των 365 ημερών, για
την ετήσια περιστροφή της Γης. Αλλά, κ
ρολόγιο παρουσιάζει αποκλίσεις στο π
Πάπας Γρηγόριος ΚΓ΄ αναγκάστηκε το  
χον «Ιουλιανό» ημερολόγιο, προσθέτον ημέρες, το οποίο 
και ονομάστηκε προς τιμή του «Γρηγοριανό» ημερολόγιο. Αυτό είναι 
το νέο, το Γρηγοριανό ημερολόγιο που μερα
οποίο, με μικρές προσθήκες, έγινε στα
κράτη, γιατί χρειάστηκε να περάσουν α α
κών αντιδράσεων μέχρι να εγκαθιδρυθε
καθιερώθηκε το 1923.  

ξ
στρολόγος Γιόχαν Κέπλερ υπολόγισε ότι το άστρο της Βηθλεέμ ή-
ταν η ορατή  παρουσία του Δία και του Κρόνου στο ζώδιο των Ιχθύ-
ων, που έλαμψε τρεις φορές στον ουρανό, στις 13 Απριλίου, 03 Ο-
κτωβρίου και 04 Δεκεμβρίου του έτους 7π.Χ. Συνεπώς, κανείς δεν 
μπορεί να πει με σίγουρα επιχειρήματα το πότε ακριβώς γεννήθηκε ο 
Χριστός μας, και συνεπώς, το πότε ακριβώς ξεκίνησε η μέτρηση του 
σημερινού ημερολογίου.  
 

ιχεία είναι ότι, ο αυτοκράτο-
Αλεξάνδρεια τον αστρονόμο 
λαξε το σεληνιακό ημερολό-
σαν εκείνη την εποχή, σε η-
τί είναι πιο ακριβές ως προς 
ι αυτό ακόμα το ηλιακό ημε-
έρασμα των αιώνων. Έτσι, ο 
 1582 να διορθώσει το υπάρ-
τας αρκετές 

 χρησιμοποιούμε σή , το 
διακά αποδεκτό σε διάφορα 
κόμη και ιώνες θρησκευτι-
ί: λόγου χάρη, στην Ελλάδα 

 
Κοντολογίς, το ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν είναι 
ακριβές ως προς την ημερομηνία γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού μας, γιατί η αφετηρία μετρήσεώς του είναι κατά γενική ο-
μολογία, καθαρά συμβολική. Επίσης το ημερολόγιο αυτό έχει υπο-
στεί και μικρορυθμίσεις στο διάβα της ιστορίας, όπως είδαμε.  Όμως 
αυτό το ημερολόγιο χρησιμοποιούμε, με βάση αυτό το ημερολόγιο 
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καθορίζουμε την ζωή μας, ρυθμίζουμε τις καθημερινές μας ανάγκες, 
προγραμματίζουμε τα ραντεβού μας, τις κινήσεις μας, ακόμα και τα 
σχέδιά μας για το μέλλον! Γι’ αυτό τον λόγο οφείλω να το αναλύσω 
εδώ με την μέθοδο «Mundane Astrology», λαμβάνοντας ως αφετηρία 
για την πρόγνωση των μελλούμενων, την συμβολική είσοδό μας στην 
τρίτη χιλιετία (01/01/2000). 
 
Ιδού ένα αξιόλογο παράδειγμα, για το πόσο έντονα σχετίζεται με την 
ζωή μας το τωρινό ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε: όλοι όσοι θυ-
μόμαστε την πρωτοχρονιά του 2000, ήταν μια λαμπρή, παγκόσμια 
γιορτή. Τα έθνη σύσσωμα υποδέχτηκαν την αλλαγή του χρόνου με 
πυροτεχνήματα, πανηγυρισμούς, χαρές, τραγούδια και εκδηλώσεις 
που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ταυτόχρονα γιορ-
άσαμε όχι μόνο την είσοδό μας στον 21ο αιώνα, αλλά και την είσοδό 

υ 
2000 έγινε όπως κάθε χρόνο, 
διαδοχικά, από το ανατολικό 
προς το δυτικό ημισφαίριο. 
Έτσι παρουσιάζω εδώ τον 
αστρολογικό χάρτη χωρίς 

τ
μας στην 3η μ.Χ. χιλιετία! Βέβαια, λόγω της περιστροφής της Γης 

γύρω από τον άξονά της, 
υπάρχει διαφορά ώρας, γι’ 
αυτό και η πρωτοχρονιά το

οικοθεσία. 
 
Σημειώσεις για τους 
αστρολόγους: η θέση του  στο 
ζώδιο του  επαναλαμβάνεται 

αστρολογική
ισχυροποιηθ



κάθε πρωτοχρονιά οπότε δεν έχει 
ερμηνευτική αξία σε ετούτη την 

 έρευνα. Όμως η όψη   δείχνει ότι η κυβερνητική εξουσία  θα 
εί σε ομοσπονδία στο μέλλον. Η    δείχνει ότι οι λαοί θα υπο-

χρεωθούν να πειθαρχήσουν σε πιο οργανωμένες δομές εξουσίας και σε πιο αυ-
στηρά κοινωνικά συστήματα. Αλλά, η ανωτέρω όψη διευκολύνεται από τις προα-
ναφερόμενες, που δείχνουν ότι τελικά θα επιβιώσουν οι λαϊκές μάζες του πλανή-
τη. Επίσης στο μέλλον, η ανθρωπότητα θα εκμεταλλευτεί πλήρως την ηλιακή ε-
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νέργεια, ακόμα και με διαστημικά κάτοπτρα την νύχτα. Η   δείχνει ότι θα 
δημιουργηθούν νέοι ενεργειακοί πόροι και νέοι και κλάδοι εργασίας, και θα δη-
μιουργηθούν καινούργιοι τρόποι πλουτισμού και προσωπικής ευχαρίστησης. Ο δε 
 ως κυβερνήτης του ζωδίου της Νέας Εποχής που εισερχόμαστε, δείχνει σε   
ότι θα επέλθει μια οριστική ρήξη με παλιές κατεστημένες δομές και με ξεπερα-
μένες αξίες, όπως επίσης δεν θα αξιοποιηθούν στο έπακρο ούτε με ιλιγγιώδη τα-
χύτητα οι νέες δυνατότητες του ανθρώπ
φαρμοσμένους τομείς έρευνας, επιστήμης
στρατιωτικό κλάδο, όπως δείχνει ο  στ
θα εγκρίνονται πρώτα από στρατιωτικές
στον 3 γενιές πίσω ως προς τις δυνατότη
εφαρμογή για την βελτίωση της ποιότητα
ντος.  Ο χάρτης αυτός ισχύει μέχρι την τ
παρόν ημερολόγιο. 
 
Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρού
ανάγκη να θέσω ένα ερώτημα προς
τώρα τόσο συνειδητοποιημένοι, ώσ
λείο της σοφίας που εμπεριέχεται σ

Υδωρ 

σ
ου και τα καινούργια επιτεύγματα σε ε-
 και τεχνολογίας, με μόνη εξαίρεση τον 
ον  σε   γιατί οι νέες ανακαλύψεις 
 επιτροπές και θα βρίσκονται τουλάχι-
τές τους, και μόνο έτσι θα δίνονται προς 
ς της ζωής των ανθρώπων του μέλλο-
επόμενη χιλιε ία ή μέχρι να αλλάξει το 

σης μονογραφίας, αισθάνομαι την 
 όλους τους στοχαστές: είμαστε -
τε να μας αποκαλυφθεί το μεγα-
το αρκτικόλεξο του Υδροχόου; 

Δοξασμένο 
Ραίνει 
Οικουμένη 
Χορηγός 
Ορόσημο 
Ουράνιας 
Σωτηρίας 

Σύμφωνα με την αστροσοφία, η κατανόηση και η ερμη-
νεία του αρτικόλεξου του Υδροχόου βρίσκεται στον απο-
συμβολισμό του ιδεογράμματός του. Όσοι μπορούμε να 
εμβαθύνουμε σε αυτή την αρχή, αντιλαμβανόμαστε εφε-

κτικά ότι, ζούμε σε μία Αστρομεταβατική Εποχή που κυριαρχεί η 
κυματική ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρομαγνητικών παλμοδονήσεων, 
οι οποίες δημιουργούν επιτάχυνση του χωροχρόνου με αποτέλεσμα 
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να τρέχουμε με ολοένα μεγαλύτερες ταχύτητες στους ρυθμούς της 
ζωής μας και να φτάνουμε έτσι (ανεπίσημα), στο κατώφλι του Υδρο-
χόου. Και δεν ακούγεται υπερβολή αν έλεγα ότι, μετά το 2060 θα 
μπορείτε να ταξιδεύετε σε χρονοτούνελ, σχεδόν με την ταχύτητα του 
φωτός. Γιατί ο χρόνος σαν έννοια δεν υπάρχει, αλλά αποτελεί απει-
ροδιαστατική έκφραση του χώρου, λένε οι επιστήμονες.  
 

Σημειώσεις για αστρολόγους: το πα-

οφείλεται στο γεγονός ότι, ο Ήλιος 
ιέρχεται από το ζώδιο αυτό προς τα τέλη του χειμώνα, κατά την ε-

νεπιστήμιο του Σικάγο σε συνεργασία 
με το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, 
προσπάθησαν να αποδείξουν την θεω-
ρία των ενοποιημένων πεδίων του 
Αϊνστάιν. Εγκατέστησαν κρυφά σε ένα 
αντιτορπιλικό ηλεκτρογεννήτριες υψη-
λών συχνοτήτων, οι οποίες μπορούσαν 
έτσι να δημιουργήσουν ισχυρό ηλε-
κτρομαγνητικό πεδίο, τέτοιο ώστε να 
μετατρέψει όλο το σκάφος σε αόρατο 
από τα ραντάρ. Όταν άρχισε για πρώτη 
φορά το πείραμα, στις 22/07/1943, το 
πλοίο εντός ολίγων δευτερολέπτων πε-

ριεβλήθη από μία αχνοπράσινη άλω, εξαφανίστηκε, εθεάθη πολλά ναυτικά μίλια 
μακρύτερα, και επανήλθε στην αρχική του θέση όταν έσβησαν τις ηλεκτρογεννή-
τριες. 
 
Η υδάτινη εικόνα του Υδροχόου 
δ
ποχή των βροχών. Κάποιοι πεσιμιστές αστρολόγοι που «παίρνουν 
κατά γράμμα» τον συμβολισμό αυτής της εικόνας, θεωρούν ότι, στο 
απώτερο μέλλον θα εξαναγκαστείτε να επιβιώσετε σε θολωτές υπο-
θαλάσσιες πόλεις με ελεγχόμενο κλίμα, εξαιτίας της μόλυνσης του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από δήθεν δηλητηριώδη νέφη και όξι-
νη βροχή, ως αποτέλεσμα ενός πιθανού βιολογικού ή χημικού πολέ-
μου που θα έχει προηγηθεί! Η μόνη περίπτωση που υπάρχει να υλο-
ποιηθούν το πιο εφιαλτικά σενάρια, θα είναι η ευρεία έλλειψη καθα-
ρού πόσιμου νερού, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από την 
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στιγμή που ο πρώτος αστροναύτης θα πατήσει το πόδι του στον Άρη. 
Το λέω αυτό γιατί, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ το 2006, πάνω 
από 5.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω μολυσμένου νερού, 
αι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό 

λλά, για όσους γνωρίζουν αστροσοφία, ο Υδροχόος είναι ζώδιο του 

κ
νερό! (αλλά το καθησυχαστικό είναι ότι, ο άνθρωπος χρειάζεται πολύ 
μεγάλο βαθμό συντήρησης για να ζήσει στο διάστημα και τα σημερι-
νά τεχνολογικά μέσα είναι πολύ δαπανηρά. Ως εκ τούτου, τα κονδύ-
λια που χρειάζονται για το εγχείρημα της κατάκτησης του Άρη, θα 
καθυστερήσουν). 
 

Σήμερα, ο μισός πληθυσμός της Γης ασχο-
λείται με την γεωργία. Και η γεωργία απορ-
ροφά το 70% της παγκόσμιας κατανάλωσης 
νερού. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: στην 
Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία, μόνο οι 
αρδευτικές ανάγκες των αγροτικών καλλιερ-
γειών αυξήθηκαν κατά 65%. Κατά την προ-
σωπική μου άποψη, το καθαρό πόσιμο νερό 
θα γίνεται ολοένα πιο δυσεύρετο και ακριβό-

τερο στο εγγύς μέλλον, και τα κράτη θα υποχρεωθούν να εφαρμό-
σουν τεχνολογικές μεθόδους φιλτραρίσματος και αφαλάτωσης του 
υδάτων, για ευρεία καταναλωτική χρήση. Παράλληλα θα δημιουργη-
θεί χάρτα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και θα υπάρξει παγκό-
σμια κινητοποίηση για την εξασφάλιση της βιοποικιλότητας και την 
προστασία των βιότοπων, σε ζωϊκά είδη που τείνουν προς εξαφάνι-
ση. Τέλος, τα σπίτια του μέλλοντος θα έχουν δύο ξεχωριστές παρο-
χές ύδατος: μία για αποκλειστικά πόσιμη χρήση και μία άλλη για γε-
νική χρήση, με ελαφρώς επιχρωματισμένο νερό. 
 
Α
αέρα, όχι του νερού. Επομένως, η λέξη «ύδωρ» είναι αμφίσημη και 
δεν πρέπει να την μεταφράζουμε σε νερό, αλλά σε φορά ηλεκτρομα-
γνητικών ρευστών ή ροϊκών κυμάτων, τα οποία αναπαρίστανται με 
μία κεκλιμένη «υδρία», από όπου εκρέουν, με κατεύθυνση από τον 
ουρανό προς την Γη.  Κατά συνέπεια, όλη η σημερινή τεχνολογία 
που απολαμβάνετε στην καθημερινή σας ζωή μέσω της παγκόσμιας 
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υπερκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ραδιοσυχνοτήτων και μι-
κροκυμάτων -κομπιούτερ, κινητά, τηλεοράσεις και πλήθος άλλων 
συσκευών-, αν το καλοσκεφτείτε, θα τα βίωναν όσοι θα γεννηθούν 
έπειτα από περίπου 3 αιώνες, εάν βεβαίως δεν συνέβαιναν τα παρα-
πάνω. 
 
Φυσικά για τους σκεπτικιστές αυτά μοιάζουν εικασίες.  Και επειδή 
εξακολουθούν να αναρωτιούνται πότε θα υπάρξει ένα απτό στοιχείο -
πέρα των αστρονομικών παρατηρήσεων- που να δείχνει ότι φθάνου-
με στο κατώφλι του Υδροχόου, τους προτείνω, εφόσον δεν θα τους 
αρκεί να ρίξουν μια ιστορική ματιά στο πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος 
ας από την εποχή του Τόμας Έντισον μέχρι του Μπιλ Γκέιτς, τότε μ
ας δουν την εξεικόνιση που προβάλλει στον αρχαιοελληνικό μύθο 
του ομώνυμου Ζωδίου: την αρπαγή του Γανυμήδη από τον Δία. Κατά 
την αστροσοφία, η αλληγορική αυτή σκηνή δείχνει ότι, η ανθρωπό-
τητα θα εισέλθει επίσημα στον Υδροχόο όταν θα είναι σε θέση να 
χρησιμοποιοεί συσκευές μοριακής κλωνοποίησης και τηλεμεταφοράς 
πλάσματος με ολογραφική απεικόνιση (κάτι που θα θυμίζει τις ταινί-
ες matrix), και ετούτο μπορεί να μην είναι υπόθεση του απώτερου 
μέλλοντος. Γιατί ο Υδροχόος είναι ο καθρέπτης του Λέοντα, ή αλ-
λιώς, ο δεύτερος Ήλιος, ή απογευματινός Ήλιος, ή τεχνητός Ήλιος, 
και πως ο Λέοντας συμβολίζει στην αστροσοφία την φυσική γέννη-
ση, έτσι ο Υδροχόος που βρίσκεται απέναντι, συμβολίζει την τεχνητή 
γέννηση (κλωνοποιημένα όντα, βιονικά ρομπότ, κλπ). Δεν πρόκειται 
για οιωνοσκοπία, προφητεία ή μαντεία, αλλά για λογική συμπερα-
σματολογία, η οποία απορρέει συνεπαγωγικά, και από την ορθή α-
ξιολόγηση του συμβόλου του Υδροχόου: δύο πανομοιότυπες διακε-
κομμένες γραμμές  οι οποίες υποδηλώνουν πως, ότι συμβαίνει 
στον ουρανό, έχει απόλυτη συνάφεια με τα γήινα φαινόμενα και 
συμβάντα: «Όπως πάνω, έτσι και κάτω», γράφει άλλωστε η σμαρα-
γδένια επιγραφή του Ερμή του Τρισμέγιστου. 
 
Το ζώδιο του Υδροχόου χαρακτηρίζεται για την εφευρετικότητά του, 
γι’ αυτό, οι επερχόμενες ανακαλύψεις κορυφαίων επιστημόνων, θα 
αλλάξουν τον κόσμο! Σήμερα βρισκόμαστε στο κατώφλι μίας νέας, 
τεράστιας επανάστασης, που αναμένεται να γίνει στον τομέα της ε-
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νέργειας που όλοι χρησιμοποιούμε. Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές αρ-
γού πετρελαίου είναι κατά σειρά η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, και 
τα αποθέματα του «μαύρου χρυσού» τείνουν να εξαλειφθούν, εφόσον 
ξοδεύουμε καθημερινά 30 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου για τις 
αγκόσμιες καταναλωτικές μας ανάγκες. Σύμφωνα με υπολογισμούς 

ην αστρολογία, το ζώδιο του Λέοντα βρίσκεται στο αντιδια-
ετρικό σημείο του ζωδίου του Υδροχόου, και επομένως, λόγω πολι-

γρήγορα να περιμένετε μία επαναστα
που θα κάνει εύκολη και πρακτική τη
γειας σε παγκόσμια κλίμακα. Γιατί η 
κή, ασφαλής και απεριόριστη: κάθε 
δισεκατομμύρια φορές περισσότερη ε
ανθρωπότητα μέσα σε ένα χρόνο! Δεν
θούν οι κατάλληλοι τρόποι που θα ε
βούληση την δωρεάν ηλιακή ενέργεια
καθημερινής σας ζωής. Το σχέδιο Ν
σαν αυτό, θα βελτιωθούν στην πορεία
τον καιρό θα λάβουν παγκόσμιες διασ
τάσεις της Νέας Εποχής. Αυτή θα είν
του ανθρώπου της 3ης χιλιετίας, και θα
αστροσοφία. Για παράδειγμα, μετά το

π
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 2005, η παγκόσμια ζήτηση 
πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί συνολικά κατά 80% μέχρι το έ-
τος 2030.  «Αν επαληθευτεί η εκτίμηση αυτή, τότε το "ράλι" της τι-
μής του μαύρου χρυσού δεν αποκλείεται να λάμβανε τα χαρακτηρι-
στικά μίας δομικής κρίσης που θα μπορούσε να επιφέρει μακροπρό-
θεσμα σημαντικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, εάν στο με-
ταξύ δεν ληφθούν οι κατάλληλες μέριμνες για την ανάπτυξη εναλλα-
κτικών μορφών ενέργειας».  
 
Αλλά, η ανθρωπότητα κάνει βήματα προόδου που κινητοποιούν συ-
νεχώς νέες δυνάμεις και μάλιστα με μικρότερη ρύπανση, εφόσον κά-
θε νέα ιστορική μετάβαση βλέπουμε να οδηγεί σε πιο καθαρή ενέρ-
γεια. Στ
μ
κότητας, θα εμφανίσει και αυτό τις ιδιότητές του, σε κάποιο βαθμό. 
Και επειδή ο Λέοντας συσχετίζεται με τον Ήλιο, θα πρέπει αργά ή 

τική επιστημονική ανακάλυψη 
ν αξιοποίηση της ηλιακής ενέρ-
ηλιακή ενέργεια είναι οικολογι-
δευτερόλεπτο ο Ήλιος παράγει 
νέργεια από όση ξοδεύει όλη η 
 μένει λοιπόν, παρά να επινοη-
πιτρέψουν να αξιοποιείτε κατά 
 σε όλες τις δραστηριότητες της 
τεσερτέκ, ή άλλα, παράλληλα 
 της ανάπτυξής τους, κι έτσι με 
τάσεις, επειδή συνάδουν με τις 
αι ίσως η μεγαλύτερη εφεύρεση 
 συμβεί οπωσδήποτε, κατά την 
 2060 τα αεροσκάφη θα πετούν 

αθόρυβα, χωρίς αναταράξεις, και θα κινούνται με ηλιακή ενέργεια, 
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σε ύψος 20 χιλιομέτρων επάνω από το έδαφος. Και φυσικά, μέχρι να 
γίνει πράξη αυτή η μεγάλη αξιοποίηση στον τομέα της παγκόσμιας 
κατανάλωσης ενέργειας, θα περάσετε μέσα από συνδυασμούς χρή-
σης και εφαρμογής πολλών και διαφορετικών μορφών, όπως: ηλια-
ής (όπως την ξέρετε σήμερα), αιολικής, υδρογονικής, πυρηνικής, 

ημειώσεις για τους αστρολόγους: από τον χάρτη της προσελήνωσης βλέπουμε 

κ
κ.α. 
 
Σήμερα λέμε ότι «καίει ο Ήλιος» γιατί έχει ανοίξει η τρύπα του όζο-
ντος.  Σας επαναλαμβάνω ότι, στην αστρολογία ο Ήλιος κυβερνά το 
ζώδιο του Λέοντα, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τον Υδροχόο, 
και λόγω πολικότητας, εμφανίζει κι αυτό τις ιδιότητές του, σε κάποιο 
βαθμό. Συνεπώς, οι ηλιακές ακτινοβολίες που δεχόμαστε έχουν γίνει 
ισχυρότερες, στο υπεριώδες φάσμα τους. Και επειδή ο Υδροχόος 
συμβολίζει το φως της εσπέρας, συνάγω ότι, όσο περνά ο καιρός, τα 
απογεύματα θα γίνονται ολοένα φωτεινότερα, με ένα λευκό, καθάριο 
λαμπερό φως. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούμε το φως ως ένα 
θεμελιώδες φυσικό στοιχείο, μέσω του οποίου αντιλαμβανόμαστε το 
Σύμπαν. Και η ταχύτητα του φωτός σε συνδυασμό με την ταχύτητα 
της ζωής, φέρνει τον κόσμο μας στην αυριανή Εποχή που εισερχό-
μαστε. 
 
Σ
ότι, τις επόμενες δεκαετίες η Σελήνη θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο διαστημικό 

σταθμό και σε βιομηχανική ζώνη. 
Θα εγκατασταθούν ισχυρά τηλεσκό-
πια στην Σελήνη και θα γίνουν ερ-
γοστάσια που θα κατασκευάζουν 
νέα φάρμακα, ανιχνευτές για την ε-
ξερεύνηση του διαστήματος, δορυ-
φόρους ηλιακής ενέργειας και αυτο-
επισκευαζόμενα ρομπότ, τα οποία 
θα εξάγονται προς την Γη, για ε-
μπορικές και στρατιωτικές χρήσεις. 
Επίσης στο μέλλον θα χρησιμοποιη-
θεί το ισότοπο ήλιο-3 που σπανίζει 
στην Γη, αλλά είναι υπεράφθονο 
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στο Φεγγάρι, καθώς φαίνεται να υπάρχουν εκατομμύρια τόνοι από το στοιχείο 
αυτό στο Σεληνιακό έδαφος. Το ήλιο-3 θεωρείται ασφαλές και φιλικό στο περι-
βάλλον, γι’ αυτό όταν θα δημιουργηθούν οι πρώτες Σεληνιακές βάσεις από το 
2024 και μετά, θα αρχίσει να εξάγεται προς την Γη, κι έτσι θα γίνει σταδιακά το 
νέο πυρηνικό καύσιμο των αντιδραστήρων σύντηξης. 
 
Τον Απρίλιο 2008 ο παγκοσμίου φήμης αστροφυσικός Στήφεν Χώ-
κινγκ κάλεσε τους ειδικούς να εργαστούν για τον αποικισμό του δια-
στήματος και για να θέσουν τα διαστρικά ταξίδια ως μακροπρόθεσμο 
στόχο. Είπε χαρακτηριστικά: «Η επέκταση στο διάστημα θα αλλάξει 
εντελώς το μέλλον της ανθρωπότητας, και ίσως από αυτή κριθεί αν θα 

υς, και ειδικά στον πλανήτη Άρη.  

ι τότε πολλές επιχειρησιακές αποστολές για την κατα-
κευή τεχνητού κλίματος και για την δημιουργία εκτεταμένης γεω-

νήτη λεγεώνα διακεκριμένων ανθρώπων 
αι εξέχουσες προσωπικότητες. Και έπειτα από περίπου έναν αιώνα, 
τα σπουδαιότερα στρατηγικά όπλα θα έχουν εγκατασταθεί στον Άρη, 

έχουμε βιώσιμο μέλλον ή όχι». Αυτό όμως που παρέλειψε να πει ο 
Χώκινγκ είναι ότι, τα διαστημικά προγράμματα και οι ανάλογοι εξο-
πλισμοί θα απορροφήσουν τεράστια κονδύλια, γι’ αυτό κατά τους 
επόμενους αιώνες, οι ετήσιοι φόροι που επιβάλουν τα κράτη θα γίνο-
νται ολοένα και λιγότερο αναδιανεμητικοί προς τους πολίτες. Βέβαια 
η εξεικόνιση που προβάλλει στον αρχαιοελληνικό μύθο του 11ου κα-
τά σειρά ζωδίου, του Υδροχόου, έχει και άλλα, μυριάδες αλληγορικά 
μηνύματα, όπως: ο Γανυμήδης, που από την Γη βρέθηκε να κατοικεί 
σε μακρινό τόπο, μπορεί να σημαίνει ότι, μέχρι το τέλος του 22ου αι-
ώνα η ανθρωπότητα θα φτιάξει θολωτές αποικίες στην Σελήνη και σε 
άλλους δορυφόρο
 
Ο Μάικ Τόμσον, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, έχει 
μελετήσει την περιοδικότητα των ηλιακών κηλίδων και διατείνεται 
ότι, κατά πάσα πιθανότητα, το 2287 θα είναι η χρονιά με την μεγαλύ-
τερη ανομβρία στην Γη. Κατά την γνώμη μου, το ενδεχόμενο αυτό 
είναι πιθανό, όσο εξίσου πιθανό είναι, ο πλανήτης Άρης -που θα έχει 
δεχτεί μέχρ
σ
πλασίας-, θα έχει την στοιχειώδη υποδομή για να αποικηθεί μαζικά 
από γενετικά εξελιγμένους πιονέρους, όταν θα φτάσει στο κοντινότε-
ρό του περίγειο, στις 20 Αυγούστου 2287. Τότε υπολογίζω ότι θα με-
τοικήσει στον κόκκινο πλα
κ
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όπως επίσης και η κορυφή  κυβέρνησης, 
 οποία θα επιβάλλ ξουσία της για όσα 
α διαδραματίζονται στην ήνη. Και μέσα στους επό-
ενους 4,5 αιώνες θα κ ωτικές επιχειρήσεις με 
τόχο να αφοπλίσει σταδια ριοχές της Γης. Έτσι η αν-
ρωπότητα θα ζήσει ειρ  χρόνια. Τέλος ο Άρης 
α αποτελέσει το εφαλτή ική εξερεύνηση του μα-
ρινού διαστήματος, όταν  έχουν καταφέρει να κα-
ασκευάζουν αστρόπλοι με αντιύλη, φτάνοντας 
τσι την ταχύτητα του φω ρω συμπεράσματα για 
ο απώτερο μέλλον, πηγ λέτη της αστροσοφίας. 

ν τω μεταξύ, ο Γανυμ ν αστροσοφία, πως από 
οινός θνητός, αίφνης ανή πο και έγινε ισόβιος υπη-
έτης των θεών, που μπορ ότι, στην Νέα Εποχή που 
ισερχόμαστε, μεθοδεύετα  σαρωτικό κύμα συγχω-
εύσεων και εξαγορών εταιρειών, έτσι ώστε να συρρικνωθεί και προ-
οδευτικά να εκ
νες κοινωνίες 
αυτό, θα εξανα
ληλοι και «υπη
τευθύνονται τε
προπεριέγραψα
 
Επίσης ο Γανυ

στημονικό στοίχημα για την αθανασία του σώμα-
ος, ποτέ δεν θα κερδιθεί. 

 της ηγεσίας της παγκόσμιας
ει από εκεί την πυραμιδική εη

θ Γη και στην Σελ
μ άνει 3 μεγάλες στρατι
σ κά όλες τις πε
θ ηνικά για σχεδόν 900

ρ τθ ιο για την μελλον
οκ ι επιστήμονες θα

τ α που θα κινούνται 
τός! Όλα τα ανωτέέ

τ άζουν από την με
 
Ε ήδης βλέπουμε στη
κ λθε εις τον Όλυμ

εί να σημαίνει ρ
ε ι παγκοσμίως ένα
ν

μηδενιστεί η αστική τάξη στις πληθυσμιακά δομημέ-
των σημερινών βιομηχανικών χωρών. Με τον τρόπο 
γκαστούν όλοι για να βιοποριστούν, να γίνουν υπάλ-
ρέτες» των πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες θα κα-
λικά από μια κεντρική εξουσία πλανηταρχίας που σας 
.  

μήδης διακρίνονταν στον μύθο για την απαράμιλλη 
ομορφιά του, αλλά και για την μακροβιότητα που κέρδισε όταν α-
νήλθε στον Όλυμπο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι, καθώς θα περνούν 
τα χρόνια, τα ινστιτούτα καλλωπισμού θα εξοπλιστούν με νέες μεθό-
δους αντιγήρανσης και με συσκευές ανανέωσης /αναδόμησης των 
κυττάρων.  
 
Το προσδόκιμο όριο ζωής των ανθρώπων θα επιμηκυνθεί, φτάνοντας 
τα 100 έτη μέχρι το 2060, και αργότερα μέχρι τα 140 έτη! Αλλά το 
πολυπόθητο επι
τ
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Ενδεικτικά όρια ζωής σήμερα: 

χάμστερ 3 χρόνια 
σκαντζόχοιρος 7 χρόνια 

λαγός 8 χρόνια 
παπαγαλάκια 10 χρόνια 
ζαρκάδι 12 χρόνια 
ελάφι 15 χρόνια 

κορυδαλλός 30 χρόνια 

αρκούδα 35 χρόνια 

κουκουβάγια 65 χρόνια 

άνθρωπος 75 χρόνια 

αετός 100 χρόνια 

 
 

Από την άλλη μεριά, η αλληγορική εικόνα της ενέρ-
γειας που αναπαρίσταται να ρέει άφθονα από την 
ουράνια υδρία προς την Γη, εξυπονοεί ότι, θα μειω-
θεί το κόστος των σημερινών ενεργειακών πηγών 
που χρησιμοποιείτε, με αποτέλεσμα να μην χρειάζε-
ται να εργάζεστε τόσο σκληρά για να πληρώνετε την 
ενέργεια που καταναλώνετε για τις καθημερινές σας 
ανάγκες. Έτσι θα σας μένει περισσότερος ελεύθερος 

χρόνος ώστε να αυτοδιαχειριζόσαστε την ζωή σας, ενώ τις βαριές, 
δύσκολες, βρώμικες ή επικίνδυνες δουλειές θα τις αναλαμβάνουν 
πλέον τα ανθρωποειδή και τα βιονικά ρομπότ. Ναι, η ανθρωπότητα 
θα ζήσει την επέλαση των ρομπότ σε όλους τους τομείς, από εξ απο-
στάσεως ιατρικές εγχειρήσεις απολύτου ακριβείας, μέχρι και στο 
sex! Έτσι η απόλαυση θα γίνει περισσότερο εγκεφαλική παρά σωμα-
τική, και κατά συνέπεια, μαζί με την πρόοδο της ιατρικής, τα σεξου-
αλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα θα τείνουν να εξαφανιστούν από 
προσώπου Γης. 
 
 

κοράκι 400 χρόνια 
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Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ σε ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο 

χω συζητήσει κατά καιρούς με σεξολόγους και στατιστικολόγους, 

 διαιώνιση του ανθρώπινου είδους. Αλλά στην 
ποχή του Υδροχόου και με χαρακτηριστικό το γεγονός του υπερ-

θέμα. Στο θέμα των ομοφυλοφιλικών σχέσεων (μεταξύ ανδρών ή με-
ταξύ γυναικών). Υπάρχουν βιβλία επί βιβλίων που έχουν γραφτεί για 
το θέμα αυτό, και έχουν γίνει πάμπολλες αναλύσεις, συζητήσεις και 
δημοσιεύσεις από ειδικούς και μη, από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι τις 
μέρες μας. Και μολονότι γνωρίζω ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρε-
ξηγηθώ, θα επιχειρήσω να αναφερθώ ακροθιγώς στην ομοφυλοφιλία, 
κυρίως από την μεριά της αστροσοφίας.  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, 
ο γιος του Τρώα και της Καλλιρρόης, ο Γανυμήδης,  ήταν θηλυπρε-
πής νέος απαράμιλλης ομορφιάς, και υπηρέτησε τον Δία με πολλούς 
τρόπους. Ο καθηγητής φιλολογίας Ρόμπερτ Γκρέιβς εντόπισε την 
ετυμολογία του ονόματος «Γανυμήδης» η οποία σημαίνει «αγαλλία-
ση στα γεννητικά όργανα».  Γιατί στην αρχαία Ελλάδα και στην Ρώ-
μη οι ομοφυλόφιλοι θεωρούσαν ότι ο μύθος του Γανυμήδη αποτελεί 
την θεϊκή δικαίωση της σεξουαλικής τους προτίμησης.   
 
Έ
οι οποίοι μου εξέφρασαν την γνώμη του Άλφρεντ Κίνσεϊ, ότι οι ο-
μοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες όλης της Γης, κυμαίνονται παγκο-
σμίως σε ποσοστό γύρω στο 5% -10% (όλοι μαζί, συμπεριλαμβανο-
μένου και του λεγόμενου «τρίτου φύλου»). Αλλά το ποσοστό αυτό 
εκφράζει μία κατά προσέγγιση πιθανότητα, που αυξομειώνεται από 
λαό σε λαό και από χώρα σε χώρα, και δεν μπορεί πρακτικά να απο-
δειχτεί, από την στιγμή που δεν κοινοποιούνται οι σεξουαλικές προ-
τιμήσεις του κόσμου. Και είναι ορθό οι σεξουαλικές προτιμήσεις του 
καθενός να ανάγονται στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφο-
ρούν την ελευθερία επιλογής συντρόφου.  Το κύριο σημείο για το 
οποίο μέχρι σήμερα η κοινωνία αντιμετωπίζει κάθε ομοφυλοφιλική 
τάση ως σεξουαλική παρέκκλιση, είναι γιατί δεν προάγεται έτσι η 
αναπαραγωγή και η
ε
πληθυσμού που υπάρχει στον πλανήτη, οι κοινωνίες θα αμβλύνουν 
σταδιακά τις αντιρρήσεις τους, θα τείνουν δηλαδή να γίνουν πιο ελα-
στικές και πιο ανεκτικές σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, όπως 
στους γάμους ομοφυλοφίλων, και θα υπάρξει προοδευτικά μια αύξη-
ση της αμφιφυλοφιλίας, της ομοφυλοφιλίας και του τρίτου φύλου. 
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Περνώ τώρα στα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια. Όσον αφορά το γυναικείο 
φύλο, η εξέλιξη και ο ανταγωνισμός ωθεί τις περισσότερες γυναίκες 
στο να γίνονται ολοένα και πιο όμορφες: με το πέρασμα των γενεών, 
σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι γυναίκες γίνονται σταθερά όλο και 
πιο ωραίες, στο πλαίσιο μίας «κούρας ομορφιάς» που αδιάκοπα λαμ-
βάνει χώρα διεθνώς στο γυναικείο φύλο. Βάσει έρευνας που έγινε 
από Φιλανδούς επιστήμονες, υπό τον Μάρκους Γιοκέλα του πανε-
ιστημίου του Ελσίνκι, διαπίστωσαν ότι, οι όμορφες γυναίκες έχουν 

ς 
ικονομικών του Λονδίνου, ο οποίος βρήκε ότι, οι όμορφοι γονείς 

ήμερα οι ψυχολόγοι και οι βιολόγοι συμφωνούν ότι, οι γυναίκες δί-

π
16% περισσότερα παιδιά κατά μέσο όρο σε σχέση με τις πιο κοινό-
τοπες γυναίκες, ενώ τα πιο πολλά παιδιά αυτών των ομορφότερων 
γυναικών είναι κορίτσια. Και οι κόρες αυτές, όταν μεγαλώσουν, ακο-
λουθούν τα ίδια πρότυπα και τείνουν να γίνονται επίσης ελκυστικές, 
κι έτσι διαιωνίζουν -και σταδιακά βελτιώνουν- το πρότυπο της ο-
μορφιάς (στα ίδια πλαίσια με την θεωρία του ιδεομορφισμού που 
ίσχυε στην αρχαία Ελλάδα). 
 
Τα πορίσματα αυτά ταιριάζουν με τα συμπεράσματα πρόσφατης έ-
ρευνας του Σατόσι Καναζάβα, εξελικτικού ψυχολόγου της Σχολή
Ο
είναι πιθανότερο να κάνουν κόρες παρά αγόρια. Όπως εκτιμά, πρό-
κειται για μια εξελικτική στρατηγική που αθόρυβα έχει προγραμμα-
τιστεί πλέον μέσα στο ανθρώπινο DNA. Έτσι, οι πιο ελκυστικοί γο-
νείς έχουν 36% περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν κορίτσι, 
ειδικά όταν πρόκειται για το πρώτο τους παιδί. Και επειδή οι πιο ελ-
κυστικοί γονείς έχουν πιο πολλές κόρες και επειδή η φυσική ομορφιά 
είναι κληρονομήσιμη, τότε λογικά προκύπτει ότι, η μέση γυναίκα, με 
το πέρασμα πολλών γενεών, διαδοχικά γίνεται ολοένα ελκυστικότερη 
και ολοένα πολυπληθέστερη, επάνω στον πλανήτη, σε σχέση με τον 
ανδρικό πληθυσμό. 
 
Σ
νουν μικρότερη σημασία στην ομορφιά ενός άνδρα και μεγαλύτερη 
στην ικανότητά του να φροντίσει οικονομικά και κοινωνικά εκείνες 
και τα παιδιά τους, στην διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και μετά. 
Κλείνοντας εδώ το θέμα αυτό, η αστρομυθολογία διδάσκει ότι, η θεά 
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Αφροδίτη δημιουργήθηκε από τις επιδιδυμίδες του θεού Ουρανού. 
Και επειδή στην αστρολογία ο Ουρανός κυβερνά το Ζώδιο του Υ-
δροχόου, βγαίνει έτσι το συμπέρασμα από όλα τα ανωτέρω ότι, στην 
εποχή του Υδροχόου, οι αληθινοί άνδρες θα είναι ολοένα σπανιότε-
ροι και οι γυναίκες θα είναι αληθινές καλλονές, προσομοιάζοντας σε 
μορφιά την Αφροδίτη! Και τα μελλοντικά παιδιά τους θα γεννιού-

.350 θα βρεθεί επισήμως στον 
στερισμό του Υδροχόου. Αλλά δεν υπάρχει ακριβής οριοθέτηση 

ιεί ολοένα εντονότερα τις ιδιότητες του Υ-
ροχόου, στον οποίο βαίνουμε.  Λόγου χάρη, είναι σαν τον οδηγό 

ο
νται κατόπιν αδείας από το κράτος, η οποία θα παρέχεται μόνο εάν 
θα καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις ευγονικών κριτηρίων. 
 
Η Εαρινή Ισημερία, δηλαδή ο Μέγας Αστρολογικός Μήνας ο οποίος 
συνεχώς οπισθοδρομεί, σήμερα βρίσκεται σχεδόν στις 5 μοίρες του 
αστερισμού των Ιχθύων, και οι αστρολογικές εφημερίδες του Γκρή-
νουϊτς υποστηρίζουν ότι, γύρω στο 2
α
των προβαλλόμενων αστερισμών στον ουράνιο θόλο, γιατί δεν υπάρ-
χουν σαφή τρισδιάστατα όρια που να προσδιορίζουν την αρχή και το 
τέλος των αστερισμών, εφόσον ο κενός ανάμεσά τους διαστημικός 
χώρος μπορεί να ποικίλλει σε τεράστιες αποστάσεις, από το τελευ-
ταίο άστρο ενός αστερισμού μέχρι το πρώτο άστρο του επόμενου.   
 
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν σαφή όρια για να διαχωρίσουν τις ι-
διότητες ενός ζωδίου με τον αντίστοιχο αστερισμό στον ουράνιο θό-
λο. Μπορούμε δηλαδή να δεχτούμε μια αστρολογική σύνοδο 5 
μοιρών, που ενεργοπο
δ
ενός αυτοκινήτου, που κατευθύνεται από την Άρτα στην Αθήνα: η 
απόσταση είναι γύρω στα 365 χιλιόμετρα. Ας υποθέσουμε ότι 
σταματά για ανεφοδιασμό σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων 5 
χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, και ρωτάει τον πρατηριούχο που 
βρίσκεται.  Εκείνος δεν θα του απαντήσει «είσαι 360 χιλιόμετρα έξω 
από την Άρτα», αλλά θα του πει «είσαι 5 χιλιόμετρα πριν από την 
Αθήνα».  
Από καθαρά αστρονομικής πλευράς, ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας 
του ολοένα αυξανόμενου φωτός.  Το γεγονός αυτό εξηγεί το γιατί 
υπάρχουν πολλοί μύθοι περί φωτός, άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον 
Υδροχόο, οι οποίοι περιγράφουν αλληγορικά, ένα προαίσθημα ανα-
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ζωογόνησης της φύσεως και προσδοκώμενου καλοκαιριού.  Είναι 
σαν τα προμηνύματα της Άνοιξης, που καθώς πλησιάζει η εποχή της, 
η σκοτεινιά ελαττώνεται, παραχωρώντας την θέση της στα ολοένα 
ωτεινότερα απογεύματα, που γεμίζουν τον άνθρωπο με θετική ε-

Συμπερασματικ
νουμε, εμπεριέχ
του Υδροχόου. 
γαλύτερες θρησ
μισμός, ινδουισ
ανάπτυξής τους
ξιακή αναζήτησ

διευρύνεται. Σήμερα έχουμε φτάσει 

φ
νέργεια και με αισιοδοξία.   
 
Γιατί ο Υδροχόος αντιστοιχεί με την αλληγορία των Εσπερίδων, με 
το ηλιοβασίλεμα (φως της εσπέρας) όπως προείπα, ή με το τεχνητό 
ηλεκτρικό φως κατά την αστροσοφία.  Η κάθε μέρα που ζούμε, μας 
φέρνει όλο και πιο κοντά στα χαρακτηριστικά της Νέας Εποχής του 
Υδροχόου, που είναι από την μία η παγκοσμιοποίηση, και από την 
άλλη η διεύρυνση της συνειδήσεώς μας με την υπερπληροφόρηση 
και με την τεχνολογική επανάσταση. 
 

ά, αυτή η μικτή Αστρομεταβατική Εποχή που βιώ-
ει στοιχεία και ιδιότητες τόσο των Ιχθύων, όσο και 
Ζούμε δηλαδή σε μια ιστορική περίοδο που οι 5 με-
κείες της υφηλίου (χριστιανισμός, βουδισμός, ισλα-
μός και ιουδαϊσμός), φτάνουν στην κορύφωση της 
, όσον αφορά τόσο την εγκαθίδρυσή τους στην υπαρ-
η του κόσμου, όσο και της συσπείρωσης των οπαδών 

τους, ενώ ταυτόχρονα, ολοένα διευρύνεται η γνώση και η συλλογική 
συνειδητότητα των ανθρώπων με την υπερπληροφόρηση και με την 
τεχνολογική πρόοδο.  
 
Με αυτά συμφωνεί και η αγγλίδα Εφημέριος και αστρολόγος Πάμε-
λα Κρέιν, η οποία δηλώνει χαρακτηριστικά ότι, «η Εποχή του Υδρο-
χόου σηματοδοτεί την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή των ανθρώπων 
στο γίγνεσθαι».  Γιατί στην εποχή του Υδροχόου κανείς και τίποτα 
δεν θα μπορεί να σταματήσει τον άνθρωπο από την αληθινή Γνώση. 
Η αλλαγή θα είναι πιθανότατα πολύ βαθύτερη από όσο μπορούμε να 
φανταστούμε, ακόμη και οι πιο τολμηροί στην αστρολογία, γιατί 
βλέπουμε ότι η επιστήμη επεκτείνει τώρα τους ορίζοντές της και η 
νθρώπινη διανόηση ολοένα α
στην ατομική θεωρία της χημείας, στην κβαντική θεωρία της φυσικής 
και στην αποκρυπτογράφηση του DNA. Και με την ενοποιημένη θε-
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ωρία των Πάντων, ευελπιστώ ότι, κάποτε, θα έρθει η στιγμή, που η 
σχέση του ανθρώπου στον γήινο μικρόσκοσμο, θα γίνει συνειδησια-
κά, ένα με το Σύμπαν! 
 
Στην εποχή του Υδροχόου οι επιστήμονες θα συνειδητοποιήσουν ότι 
δεν υπάρχει κενός χώρος στο διάστημα, αλλά ενέργεια μεταξύ πλα-
νητών, ηλιακών συστημάτων και Γαλαξιών, και θα επινοήσουν τρό-
πους να την μετρούν και να την βλέπουν στο Σύμπαν, όπως βλέπουμε 
σήμερα εμείς τα αστρικά σμήνη, τα νεφελώματα και τους Γαλαξίες 
του νυκτερινού ουρανού. Επίσης, οι επιστήμονες στους αιώνες που 
έρχονται, θα είναι σε θέση να κατασκευάσουν σκάφη για διαστημικά 
ταξίδια στον χώρο και τον χρόνο, περνώντας μέσα από μελανές οπές. 
Και είναι απολύτως βέβαιο ότι, ο άνθρωπος του μέλλοντος θα έρθει 
σε επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς. 

Με λυρικά λόγια, «το μέλλον είναι το σπίτι των ελ-
πίδων μας, σπάνια όμως κατοικούμε μέσα σε αυ-
τό». Η ανωτέρω αστρολογική πρόγνωση θεωρώ ότι, 
αποσαφηνίζει -στο μέτρο του δυνατού- τις αίολες 
«μεταφυσικές» εντυπώσεις του κόσμου για συντέ-
λεια, πλην όμως, δεν φαίνεται υπεραρκετή για να 
εξαλείψει το ψυχολογικό φαινόμενο ότι, κάθε φορά 
που διαψεύδεται μία εσχατολογική προφητεία, δίνει 

την σκυτάλη της σε μία μεταγενέστερη, κ.ο.κ. Σύμφωνα λοιπόν με 
την πρόβλεψη του Ισαάκ Νεύτωνα, «το τέλος του κόσμου θα έρθει το 
2060», όπως ο ίδιος γράφει σε μία επιστολή του η οποία χρονολογεί-
αι από το 1704 και εκτίθετ ται μαζί με άλλα προσωπικά του χειρό-
γραφα στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Βυρηττού. Ο Νεύτων έλεγε 
ότι κατέληξε στην ημερομηνία αυτή, από μυστική αποκρυπτογράφη-
ση της Βίβλου, και συγκεκριμένα από έναν στίχο από το βιβλίο του 
Δανιήλ. Το βέβαιο πάντως είναι ότι, στις 30 Απριλίου 2060 θα ση-
μειωθεί μια ολική ηλιακή έκλειψη που θα περάσει επάνω από την 
Λευκωσία και δεν αποκλείεται να επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ 
Τουρκίας -Κύπρου, καθώς και της Μέσης Ανατολής. 
 
Επιπροσθέτως, ο ανθρωπιστής αστρολόγος Ντέιν Ρούντγιαρ στις 
αρχές του 20ου αιώνα υποστήριξε την άποψη ότι, η Εποχή των Ιχθύ-
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ων ξεκίνησε από το 100 π.Χ. και μετρώντας 2160 χρόνια στον κύκλο 
του Μεγάλου Έτους (ή Μεγάλου Ενιαυτού όπως αλλιώς λέγεται), 
υπέθεσε ότι, το 2060 η ανθρωπότητα εισέλθει στην Εποχή του Υδρο-
χόου. Σίγουρα το έτος 2060 θα ζυμώσει τις καταστάσεις προετοιμά-
οντας ανάλογα το έδαφος για την επόμενη χρονιά, το 2061, τότε που 

, και θα επιδεινώσει τις σχέσεις 
ης με τους εξ ανατολών γείτονές της. 

εμπειρίας από τα 12 ζώδια.  

λίο του «Η Κοιλάδα των Ρόδων» γράφει μεταξύ άλλων ότι, το 
 

ζ
θα επανεμφανιστεί ο κομήτης Χάλει, όπου αναμένω να είναι μια κρί-
σιμη χρονιά για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, επειδή θα ση-
μειωθεί και κοσμικό τετράγωνο μεταξύ του Πλούτωνα και του Πο-
σειδώνα στα τέλη των μεταβλητών ζωδίων, στο οποίο θα συνεπικου-
ρεί ο Κρόνος. Αλλά, οι όποιες εντάσεις και γεγονότα, θα εκτονωθούν 
μέχρι το 2066. Επόμενος σταθμός για τις εξελίξεις στον ελλαδικό 
χώρο, θα είναι αστρολογικά, η ολική ηλιακή έκλειψη που θα γίνει 
την Τρίτη του Πάσχα, το έτος 2088
τ
 
Όμως ένας άλλος μελετητής, ο Γκόρντον Στράχμαν, πήρε ως μέ-
τρηση το έτος μηδέν με την γέννηση του Χριστού μας και 
υποστήριξε ότι, η Νέα Εποχή θα ξεκινήσει το 2160, με μία μεγάλη 
αλλαγή που θα συμβεί στην ανθρωπότητα, χωρίς να την διευκρινίζει. 
Τότε υπολογίζω ότι θα έχουν δημιουργηθεί δακτυλοειδείς τροχιακοί 
σταθμοί στο διάστημα, και μερικά χρόνια αργότερα, την 1η 
Αυγούστου 2174, οι αστρολόγοι εκείνης της εποχής θα είναι σε θέση 
να γιορτάσουν την επιστροφή του πλανήτη Πλούτωνα, ο οποίος θα 
βρεθεί στην ίδια ζωδιακή μοίρα που κατείχε το 1930, δηλαδή την 
εποχή της ανακάλυψής του, ολοκληρώνοντας έτσι έναν πλήρη κύκλο 
αστρολογικής 
 
Ένας άλλος προφήτης, ο Ελβετός Πωλ Αμαντέους Ντηνάχ, λέγεται 
ότι μετά από ατύχημα έπεσε σε ληθαργικό ύπνο τον Μάιο 1921 (κλι-
νικά νεκρός για 15 λεπτά), και η συνείδησή του διολίσθησε μπροστά 
στον χρόνο. Στην διάρκεια αυτή, ισχυρίζεται ότι ταξίδεψε στο απώ-
τερο μέλλον και κατέβαλε το σώμα της επόμενης ενσάρκωσής του! 
Στο βιβ
έτος 2309 μία μεγάλη καταστροφή θα χτυπήσει την Γη, την οποία θα
έχει προκαλέσει ο ίδιος ο άνθρωπος, με σκοπό να λήξει ο μακροχρό-
νιος πόλεμος μεταξύ των φυλών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, το 2309 



Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Β Ρ Ο Ν Τ Α Κ Η Σ  

 

1 1 6  

θα συμβούν ακραία καιρικά φαινόμενα, λόγω ης πάρελξης του  Η-
λίου από το βαρύκεντρο του γιγάντιου πλανήτη Δία. Το φαινόμενο 
αυτό θα επανεμφανιστεί σε εκθετικό βαθμό, το 2666 (έχει και μία 
σημειολογία, για όσους θέλουν να το ψάξουν).  
 
Επόμενος εσχατολογικός σταθμός είναι κατά τον Μόρτον Έντγκαρ 
τα έτη 2874 ή 2915, ο οποίος οδηγήθηκε σε αυτό το συμπέρασμα από 
την μαθηματική ανάλυση των στοών της μεγάλης πυραμίδας. Το σί-
γουρο είναι ότι, ο Πλούτωνας θα συν

τ

αντηθεί με τον Ποσειδώνα στα 
έσα του ζωδίου των Διδύμων, για μια περίοδο περίπου 3 ετών, το 

οποιούσε έφταναν μέχρι το έτος αυτό. Το μόνο που θα 
πορούσε να συμβεί τότε, θα είναι η πιθανή αντιστροφή των γήινων 
μαγνητικών π
στα έμβια όν
πάρχουσα γρ
μετακίνησης.
 
Βλέπετε ότι, ο
σουν πέρα απ

α να βιώσουμε αρκετές ακόμη τέτοιες διαψεύσεις.  Μπο-
ούμε ωστόσο να ατενίζουμε το μέλλον των απογόνων με πλήρη αισιο-

μ
2878 -2880, με ότι θα μπορούσε να συνεπάγεται αυτό, γιατί αστρο-
λογικά, πρόκειται για μία σπάνια πλανητική όψη, που συμβαίνει κά-
θε 492 χρόνια (δείτε το παράρτημα). 
 
Τα εσχατολογικά σενάρια δίνουν και παίρνουν, φτάνοντας μέχρι το 
έτος 3797, όπου πολλοί πιστεύουν ότι, τότε θα έρθει η συντέλεια, ε-
πειδή εκεί σταματούν οι στίχοι των προφητειών του Νοστράδαμου.  
Αλλά τους διαφεύγει το γεγονός ότι, το σύγγραμμα του Νοστράδα-
μου σταματά στο 3797, όχι γιατί θα καταστραφεί ο κόσμος, αλλά για 
έναν απλό λόγο: επειδή οι βαβυλωνιακές εφημερίδες των πλανητών 
που χρησιμ
μ

όλων, με ότι συνεπάγεται κάτι τέτοιο στην φύση και 
τα, ισχυρίζονται οι γεωλόγοι που υπολογίζουν την υ-
αμμική μείωση, με βάση όμως την σημερινή ταχύτητα 
 

ι καταστροφολογίες δεν έχουν τέλος, και μπορεί να φτά-
ό το μακρινό έτος 3797, μέχρι … την εποχή του Αιγόκε-

ρου! Και είναι όντως κρίμα που λόγω ηλικίας, δεν θα βρίσκεται κανείς 
μας εν ζωή γι
ρ
δοξία. 

Αξίζει να τονίσω για άλλη μια φορά, ότι, το μέλλον δεν είναι προ-
διαγεγραμμένο.  Γι’ αυτό τον λόγο μόνο πιθανές εκτιμήσεις μπορώ 
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να κάνω, με βάση τα στοιχεία έρευνας που διαθέτω. ΔΕΝ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ. Συνεπώς, έχοντας 
εξετάσει το ζήτημα ενδελεχώς και επισταμένως, συνάγω ότι, τα ανω-
έρω ενδεχόμενα εκφράζουν πιθανότητες, όχι αξιώματα, και καμία 
συνάφεια δεν έχουν με προφητείες. Κά
γική μου έρευνα αποτελεί το πλέον ουσιώδες
κότατο μήνυμα που απορρέει, υποδηλώ
συνεχιστεί, ο κόσμος θα εξακολουθή
πότητα θα συνεχίσει να προοδεύει. 
 
Εδώ γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα: γ
δεν ανατρέχουν σε βιβλία του Ιουλίου 
καταξιωμένων συγγραφέων, οι οποίοι
γικά άνετο κόσμο για εσάς και τα παι
σε προτάσεις κορυφαίων επιστημόνω
ζωή σας πιο ευχερής και ο κόσμος πιο
δεν βλέπουν την αγάπη, το χαμόγελο τ
παιδικά μάτια; Μία είναι η απάντηση: 
μάτια τους και τα αυτιά τους σε τόσα

ύμε. Επομένως, δεν μπορούμε να 
νωρίζουμε τον πλούτο των δυνατοτήτων που κρύβονται μέσα στον 

τ
θε άλλο. Η παρούσα αστρολο-

 θετικό, καθησυχαστι-
νοντας ότι η ζωή στην Γη θα 
σει να υπάρχει και η ανθρω-

ιατί οι απανταχού εσχατολόγοι 
Βέρν, του Νίκολας Τέσλα, κ.α. 
 οραματίστηκαν έναν τεχνολο-
διά σας;  Γιατί να αδιαφορούν 
ν για το πώς μπορεί να γίνει η 
 αρμονικός;  Και κυρίως, γιατί 
 και ην αισιοδοξία μέσα στα 
γιατί ψυχολογικά, κλείνουν τα 
 ωραία πράγματα που συμβαί-

νουν καθημερινά γύρω μας, επειδή πιστεύουν μοιρολατρικά στα προ-
λεγόμενα.  
 

Ο Καρλ Γιούνγκ στο βιβλίο του «Αναμνήσεις, Όνειρα 
και Σκέψεις» γράφει για την Νέα Εποχή του Υδροχό-
ου, τα εξής: «Δεν ξέρουμε πόσο μακριά μπορεί να φτά-
σει η διαδικασία της συνειδητοποίησης ούτε μέχρι που 
μπορεί να οδηγήσει. Πρόκειται για ένα νέο στοιχείο στην 
ιστορία της δημιουργίας και δεν υπάρχουν άλλα παράλ-
ληλα για να αναφερθο

γ
συμβολισμό του».   
 
Αγαπητοί αναγνώστες, να είστε ορθολογιστές απέναντι στις φημολο-
γούμενες καταστροφές που εν πολλοίς διαβλέπονται μετ’ επιτάσεως 
στα ΜΜΕ και στον τύπο, σε μία περιρρέουσα Κασσανδρική ατμό-
σφαιρα, διότι όλες οι εσχατολογικές προφητείες για την προορούσα 
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συντέλεια του κόσμου με κεντρικό πυρήνα το έτος 2012, αλλά και 
μετά, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, από όποια χείλη κι αν δια-
κηρύσσονται.  
 

Και θα αποτύχουν όπως δεί-
χνει ο χάρτης της επόμενης 
χιλιετίας (01/01/3000), για 
έναν εξίσου κύριο λόγο: στην 
αστροσοφία, είναι γνωστό ό-
τι, το Σύμπαν διαρκώς εξε-
λίσσεται μέσα σε μία αδιάκο-
πη χωροχρονική ροή. Γι’ αυ-
τό όλοι ζούμε 
και πληθαίνουμε 

συμμετοχικά 
μέσα σε αυ-

ικότητα και 
εϊκή φώτιση, όπως: ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ανδρέας ο 
αλός, ο Εφραίμ ο Σύρος, ο Πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Νείλος ο Μυροβλήτης, ο 

τή την χωροχρονική ροή, α-
κριβώς επειδή είμαστε ενταγ-
μένοι σε ένα διαστελλόμενο 
Σύμπαν μαζικής παραγωγής 
των προτύπων του, οι δομές 

των οποίων γίνονται ολοένα και πιο εύτακτες, καθώς αντιγράφονται 
με σχεδόν συμμετρικούς τρόπους και αυξάνονται σωρευτικά: έτσι το 
Σύμπαν εξακολουθεί να εκτείνεται, μέσα από μία ατέρμονη βαρυτική 
αλυσίδα γαλαξιακών συγκρούσεων, συγχωνεύσεων και ανακατανο-
μών. Και με αυτή την νομοτέλεια αυξάνεται παγκόσμια ο ανθρώπινος 
πληθυσμός, σχεδόν με γεωμετρική πρόοδο. Κατά συνέπεια, πάλι κα-
ταλήγω στο ίδιο ακριβώς, επαναλαμβανόμενο συμπέρασμα: η ζωή 
στην Γη θα συνεχιστεί, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να υπάρχει 
και η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να προοδεύει, μέσα από συχνούς 
εξελικτικούς μετασχηματισμούς. 
 
Σημείωση 1η: Στο διάβα της ιστορίας υπήρξαν και άλλοι αξιόλογοι άγιοι προφή-
τες, όπως: ο Αβακούμ, ο Δανιήλ, ο Ελισαίος, ο Ζαχαρίας, ο Ηλίας, ο Ησαΐας, ο 
Ιεζεκιήλ, ο Ιερεμίας, ο Ιωνάς και ο Μαλαχίας. Επίσης υπήρξαν προφήτες από την 
ελληνική και ρώσικη Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη, με βαθιά θρησκευτ
θ
Σ



Α Υ Τ Ο  Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  1 1 9
 

 

Γέρων Παΐσιος, ο Γέρων Θεοδό κινθος, ο Γέρων Ιωσήφ Βατο-
αιδίου, ο Γέρων Αριστοκλής τη ων Βαρνάβας της Γεσθημανής, 

 τους, 

, πιστεύει στην ύπαρξη του ενός 

σιος, ο Γέρων Υά
ς Μόσχας, ο Γέρπ

ο Γέρων Ανατόλιος Ποτάποφ της Όπτινα, η Γερόντισσα Αγκάθα Λευκορωσίας, ο 
Νήφωνας Επίσκοπος Κωνσταντιανής, ο Λαυρέντιος επίσκοπος Θεοφανής, ο Ιω-
άννης της Κρονστάνδης, ο Σεραφείμ του Σαρώφ, η Αγία Ματρώνα της Μόσχας, η 
Ευλογημένη Πελαγία του Ριαζάν, ο Μοναχός Άβελ ο προφήτης, ο Αρχιεπίσκοπος 
Θεοφάνης της Πολτάβα, ο Αρχιμανδρίτης Ιωνάς Μιροτσισένκο, η Μάρτυς Ντι-
νιούσκα της Σιβηρίας, ο Θεοδόσιος Ζωσιμάς, ο Θεοδόσιος Κασίν, και πλήθος 
λλοι.  Στην παρούσα μονογραφία δεν αναφέρω τις σεβάσμιες προρρήσειςά
γιατί τις διατυπώνουν με τέτοιο τρόπο, που κατά την γνώμη μου, περιγραφές σαν 
«ο μαρμαρωμένος βασιλιάς», «η κόκκινη μηλιά» κλπ, δεν εμφανίζουν τα κατάλ-
ληλα στοιχεία αξιολόγησης που θα χρειαζόμουν για να προχωρήσω σε μια στοι-
χειώδη αστρολογική έρευνα. 
 
Σημείωση 2η: για να μην προκαλέσω αίολες εντυπώσεις, δέχομαι απερίφραστα 
ότι, στην εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας, κάθε μεγάλη θρησκεία που εμφα-
νίζεται σε δεδομένες ιστορικές περιόδους, και ιδιαίτερα η Χριστιανική, είναι ανα-
γκαία γιατί εκφράζει την υπαρξιακή σκοπιμότητα του ανθρώπου. Ο κάθε Χρι-
τιανός που δέχεται ή και ασκεί την αστρολογίασ
και μοναδικού Δημιουργού, του Θεού Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού 
και Γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.  Η αστρολογία δεν διεκδικεί μερίδιο 
από την Χριστιανική θρησκεία, ούτε από καμία άλλη πίστη ή δόγμα, για τον εξής 
απλούστατο λόγο: οι αστρολόγοι δεν αναζητούν την αρχή της δημιουργίας, εφό-
σον είναι έξω και πέρα από τις πρακτικές δυνατότητές τους να μάθουν τις πλανη-
τικές θέσεις και Όψεις που υπήρχαν στον διαστημικό χώρο όταν δημιουργήθηκαν
ι πρωτόπλασ

  
τοι, καθώς υπάρχει ένα χρονικό χάσμα δισεκατομμυρίων ετώνο , από 

την στιγμή που διασώζονται οι πρώτες καταγραφές του Ηλιοσεληνιακού ρυθμού 
στην ζωή των ανθρώπων. Με αυτή την συλλογιστική, με βρίσκουν αντίθετο όσοι 
βάλλονται κατά του λειτουργήματος των κληρικών, γιατί στο σύνολό τους είναι 
προικισμένοι Ιερείς, που έχουν ως σκοπό της ζωής τους την χριστιανική αγάπη 
και την ανιδιοτελή προσφορά προς το ποίμνιό τους. Θα πρέπει όμως να διασαφη-
νίσω σε αυτούς τους συμπαθέστατους κληρικούς, ότι, ως ερευνητής αστρολογίας, 
δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις αλλά Προγνώσεις, βάση των οποίων εκτιμώ την 
πιθανή εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων, όπως την παρουσίασα.   
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Επίλογος 
 
έσα στην νομοτελειακή λειτουργία του φαινομένου Μ της ζωής, ο 

υ πνεύματος 
αι το ενδιαίτημα της ψυχής. Και καθώς η συνεχώς επεκτεινόμενη 
νέργεια του Σύμπαν μέσα σε έναν αχανή 
ωκεανό δημιουργίας, κόσμου ντύνεται με 
τον μανδύα του πεπρωμένου που υφαίνει η γνώση της ανθρωπότητας 
με την νομοτέλεια του Σύμπαντος Και το επεκτεινόμενο Σύμπαν με 
την μεγάλη του πολυπλοκότητα, μοιάζει τελικά σαν το καλειδοσκό-
πιο της αναζήτησης του κάθε ανθρώπου. 
 
Στην σημερινή μας εποχή, έχουμε  τα δεδομένα και όλα τα εφό-
δια για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις κατακτήσεις της επι-
στήμης και της τεχνολογίας, αρκεί  είναι ελέγξιμες οι δυνάμεις της 
προόδου από τις επιταγές της ανθρώπινης φύσης και από την ουράνια 
τάση του Υδροχόου στο να ανταποκριθούμε προς αυτή την κατεύ-
θυνση. 
 
Το πεπρωμένο κάθε ανθρώπου τα όμενα χρόνια, είναι να κατανοή-
σει τις αντινομικές σχέσεις που υπάρχουν στην ζωή και στην φύση, 
για να μπορέσει να κινηθεί μέσα ε αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε να 
βιώσει και να κατακτήσει την απόλυτη ελευθερία του. Γιατί η κατα-
νόηση των αντινομικών σχέσεων α οδηγήσει προοδευτικά τον άν-
θρωπο στην αληθινή απελευθέρωση του νου. Για παράδειγμα, λέμε 
«ελευθερία» αλλά και «ευθύνη» ταυτόχρονα. Αυτό θεωρείται μια α-
ντινομική σχέση. Γιατί δεν είναι σκέτη η ελευθερία, αλλά συνυπάρ-
χει μαζί με την ευθύνη στα ενσυνείδητα όντα. Δεν καταργούνται οι 

συγγραφέας επιχείρησε με την αστρολογική του έρευνα να αναλύσει 
τον συσχετισμό του πλαισίου δυνατοτήτων της ανθρώπινης κοινωνί-
ας, με τις δυνάμεις που την προσδιορίζουν, εντός του γενικότερου 
περιβαλλοντολογικού φάσματος. Και είναι άξιος συγχαρητηρίων, 
γιατί το πέτυχε σε πολύ μεγάλο βαθμό και με σαφήνεια. 
 
Η ζωή στην Γη φαίνεται να είναι μη αναστρέψιμο, χαοτικό φαινόμε-
ο. Έτσι το φυσικό μας σώμα γίνεται το βιοένδυμα τον
κ
ε τος συνεχίζει να μεγαλώνει 

το βάθος της έννοιας του 

.  

 όλα

 να

επ

σ

θ

αντιθέσεις. Συνεπώς, η αντινομικέ σχέσεις είναι θέμα της ανθρώπι-ς 
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νης συνείδησης, και το πεπρωμένο του ανθρώπου είν
ων αντινομικών σχέσεων, του αλληλοσυσχετισμού 

αι η κατανόηση 
τους και της αλ-

 

 

τ
ληλεπίδρασής τους, στην νέα Εποχή που εισερχόμαστε.  
 
Όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε μία ρεαλιστική εικόνα, η οποία είναι 
πολύ δυναμική και συνάμα αρκετά ευμετάβλητη, τις προσεχείς δεκα-
ετίες. Αλλά ο συγγραφέας μάς διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι, 
στην νέα Εποχή του Υδροχόου, η ζωή στην Γη θα συνεχιστεί, ο κό-
σμος θα εξακολουθήσει να υπάρχει και η ανθρωπότητα θα συνεχίσει 
να προοδεύει, μέσα από εξελικτικούς μετασχηματισμούς, συνεχείς 
τροποποιήσεις, διαρκείς προσαρμογές και εξοικειώσεις. 
 
 

***  ΤΕΛΟΣ  *** 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Β Ρ Ο Ν Τ Α Κ Η Σ  

 

1 2 2  

Παράρτημα (για τους αστρολόγους) 

 άστρων, γι’ αυτό είναι κατά κα-
 που έχουν εκδηλωθεί ως 

τα

ισ οί έχουν ερμηνευτική αξία στην αστρολο-
ους και με Διελεύσεις, ιδιαίτερα των αρ-
μους του Κέπλερ, λόγω της ελλειπτικής 
νήτες ,,,,, είναι ευθύγραμμοι, 

ίνονται ανάδρομοι και αδή 3 φορές από την 
ίδια μοίρα ιακο  ευθύγρα  
και 2 με οπισθόδρομη α  του συν -. 
 
Συγκ ο Ερμής α ς 19 φρο-
δίτη χρόν ρε έ  Άρης 
περίπ ι για 77 -83 ημέρε -3 ), ο Δίας μία 
ρά 15 125 ημέρες (σχεδόν 4 μήνες), ο Κ  μία φορά τον 
ρόνο για 135 -145 ημέρες (σχεδόν 5 μήνες), ο Ουρανός κάθε χρόνο για 149 -

161 ημέρες (πε ),  φ όνο για 150 -164 
ημέρες (σχεδόν  μήνες), και ο Πλούτωνας μία φ  τον χρόνο για 153 -167 
ημέρες (περίπου
 
Όσον αφορά τ ι τα επικύκλια  πλα αυτά έχουν ως ε-
ξής: καταρχήν  των πλανητών ι:   28 ημέρες (27 η-
μέρες, 7 ώρες, υ 358 ημ  (11 27 ημέρες, 22 ώ-
ρες),  σχεδόν ρες, 5 ώ  584 ημέρες (1 
έτος, 7 μήνες, υ 687 ημέρ 1 έτ ήνες, 22 ημέρες), 
 σχεδόν 4330 νες, 13 ες), ου 10759 ημέρες 
(29 έτη, 5 μήνε ν 305 έρες , 9 μήνες, 3 ημέ-
ρες),  περίπο , 9 μ   σχεδόν 91019 

 
Όλα τα ημερολόγια έχουν κατασκευαστεί σε συνδυασμό με τις κινήσεις του 
Ηλίου και της Σελήνης, των πλανητών και των
νόνα κυκλικά. Και πλήθος από ιστορικά παραδείγματα
φαινομενικές συμπτώσεις, ωθούν στο συμπέρασμα ότι,  κοσμικά γεγονότα 
έχουν μια τάση να επαναλαμβάνονται, με παραπλήσια μορφή. Εάν δεχτούμε ότι 
η κοσμική ροή του χρόνου -σαν απόλυτο μέγεθος- μας οδηγεί προς το μέλλον, 
τότε θα ήταν δυνατό με βάση και τους κάτωθι αστρολογικούς κανόνες, να προ-
σεγγίσουμε το χρονικό διάστημα που μπορεί να επαναληφθούν. Στο σημείο 
λοιπόν αυτό θα αναφερθώ στους ανάδρομους πλανήτες και στα επικύκλια των 
πλανητών. Οι ανάδρομοι σχηματ μ
γική έρευνα, όποτε γίνεται με Προόδ
γών πλανητών. Σύμφωνα με τους νό
απόστασής τους από τον Ήλιο, οι πλα
γ  ξανά ευθύγραμμοι -περνούν δηλ

ύ-, ενώ οι ,  περνούν 3 φορές με του ζωδ μμη κίνηση
ολικά 5 φορέςπό την ίδια μοίρα ζωδιακού -

εκριμένα, ναδρομεί 3 φορέ τον χρόνο για -25 ημέρες, η Α
μία φορά τον ο για 40 -44 ημέ ς (μερικές χρονι ς καθόλου), ο
ου κάθε δύο χρόν α ς (περίπου 2,5  μήνες

φο
χ

 τον χρόνο για 1  - ρόνος

ρίπου 5 μήνες  ο Ποσειδώ
 5,5

νας μία ορά τον χρ
ορά

 5,5 μήνες). 

ους κύκλους κα των νητών, 
οι περιστροφές είνα  σχεδόν
 43 λεπτά),  περίπο έρες μήνες, 
 365 ημέρες (365 ημέ ρες, 49 λεπτά), 
9 ημέρες),  περίπο ες ( ος, 10 μ
 ημέρες (11 έτη, 10 μή  ημέρ  περίπ
ς, 17 ημέρες),  σχεδό 88 ημ  (83 έτη
υ 60181 ημέρες (164 έτη ήνες, 10 ημέρες),
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ημέρες (249 έτη, 2 μήνες, 12 ημέρες).  
 
Τα επικύκλια των πλανητών (σε έτη) είναι: Ήλιος 36, Σελήνη 19, Ερμής 79, 
Αφροδίτη 8, Άρης 79, Δίας 83 και Κρόνος 59. 

εξ 
α-

 ίδια μοίρα του 
 φορές στην ίδια 

ΑΝΟΥ 

 
Τα επικύλια των πλανητών ισοδυναμούν ως εξής:  
1 περιστροφή  ισοδυναμεί με 1,5 περιστροφές , με 4 , με 21  (και οι 3 
αυτών στην ίδια μοίρα του ζωδιακού), με 156  (στην ίδια μοίρα του ζωδι
κού), και με 168  (στην ίδια μοίρα του ζωδιακού κύκλου).  
1 περιστροφή  ισοδυναμεί με 2 , με 14 , με 103  (στην
ζωδιακού), και με 168  (ο δε Ερμής θα βρεθεί με τον Άρη 2
μοίρα του ζωδιακού κύκλου). 
1 περιστροφή  ισοδυναμεί με 7 . 
1 περιστροφή  ισοδυναμεί με 30 . 
1 περιστροφή  ισοδυναμεί με 12 . 
 

Επικύκλια των πλανητών 
ΕΡΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΔΙΑ ΟΥ
………. . ………… 

Ρ
. 

  12 Δία 103 Ποσειδώνα   7 Ουρανού 2 Ποσειδώνα 
  30 Κρόνου 156 Πλούτωνα 14 Ποσειδώνα 3 Πλούτωνα 
168 Ποσειδώνα  21 Πλούτωνα  
254 Πλούτωνα    

 
Πλανητική Σύνοδος (έτη) Περίοδο

… … . 
ς 

Δία -Πλούτωνα 12     249 
Δία -Ποσειδώνα 13     166 
Δία Ουρανού 14       83 
Δία -Κρόνου 20       60 
Κρόνου -Πλούτωνα 33     235 
Κρόνου -Ποσειδώνα 36     322 
Κρόνου -Ουρανού 45     500 
Ουρανού -Πλούτωνα 120     255 
Ουρανού -Ποσειδώνα 172   3762 
Ποσειδώνα -Πλούτωνα 492 35550 
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Πηγές –Αναφορές –Παραπομπές (από την ξένη 

 2012», Δαβίδ 

 

 

 
, Λιάν Σταργκουέδερ 

», Κάρεν Πίμπλις 

έοφ Στρέυ 
 τον Αρμαγεδδώνα», Σρι 

ο
λυψη», Λ.Ε. Γιόσεφ 

«2012: Συνάντηση με τον Μαρντούκ»,  Έλντεμ 
«2012: η Τοπολογία του Χρόνου», Τζέι υέιντερ 
«2012: Η Προφητεία, το Τέλος του Κόσμου», Ντάνιελ Σρα 
«2012: ο Ερχομός του Υδροχόου», Ντα Φουρστ 
«Το Μυστήριο του 2012», Γκέοφ Στρέι
«Ημέρα της Κρίσεως: 2012», Ρούντολφ έλντον 
«Το Φαινόμενο του 2012», Ρ. Κ. Σίτλερ
«Ο Διαφωτισμός του 2012», Κιάρα Ουιντρίντερ 
«Μια Κοσμική Σύγκρουση: 2012», Μά Τζάντεν 
«2012: Η Προφητεία του Σαμάνου», Ντ  Κινς 
«Το Γεγονός του 2012», Ρέι Μπούργκε
«Το Έτος 2012», Ιβάν & Ντόρα Κέιν 
«Ο Αναγεννημένος Χρόνος του 2012», όρτζ Ταμάρ 

βιβλιογραφία): 
 

 Αφύπνιση του«2013, Η Προφητεία: Αρχαία Κλειδιά για την
Κάρσον & Νίνα Σάμμονς 

ι του 2000-2012» Ίρβιν Λάζλο «Σημάδια Χάους: Ο Κόσμος στο Σταυροδρόμ
«Η Κοσμογέννεση των Μάγιας: 2012», Τζον Μέιτζορ Τζέκινς

 «Η Γαλαξιακή Ευθυγράμμιση», Τζον Μέιτζορ Τζέκινς
 Μελχιζεδέκ«Το Φίδι του Φωτός –Μετά το 2012», Ντράβαλο

«Αντίστροφη Μέτρηση: 2012» Τζον Ρέιτζερ 
«Η Τελευταία Διαφώτιση για το 2012», Μισέλ Ντουκέττι

 2012»«Η Γη χωρίς Πολικότητα –Προμηνύματα του
 Κρίσεως«21 Δεκεμβρίου 2012: η Ημέρα της

«Ένα Όραμα για το 2012», Τζον Πέτερσεν 
«2012: η Επιστροφή Κουετζαλκοάτλ», Ντάνιελ Πινκμπέκ 
«Ο Κόσμος μετά από τα Γεγονότα του 2012», Μαρί Δ. Τζόνες 
«Πιο Πέρα από το 2012: Καταστροφή ή Έκσταση», Γκ

τά«2012: Επιλέγοντας την Πνευματική Αφύπνιση με
Ραμ Καά & Κίρα Ραά 
«2012: το Βιβλί  του Πεπρωμένου», Κάρλος Μπάριος 
«2012: Αποκά

Μπάρακ
 Ο

ν 
 
 Β
 

ικ 
. Χος

 

Τζ
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«Οι Αρχαίοι Θεοί και τα Μυστήριά του Θα Επιστρέψουν το 2012;», Ρόμπερτ 
Μπέρρινγκ
«Το Θεϊκό
«Ο Παγκόσμιος Κατακλυσμός το 2012» Πάτρικ Σέριλ 
«Οι Μαντείες των Μάγι  
«Οι Μαντείες των 
«Το Μυστικό της Ε Χούμπατζ Μεν 
«Ο Κόσμος των Μάγια», Ντέιβιντ Φρέιντλιλ 
«Το Πετρογλυφικό Ημ εν 
«Το Ημερολόγιο των Ατζέκων
«Πλανήτης Χ Nibiru», Ρομπ Σ
«Η Συντέλεια του Κόσμου», Γουέμπερ ουτζίν 
«Οι Παράγοντες των Μ
«Τα Μυστικά των Ίνκας
«Η Τρίτη Χιλιετία», Κεν Κάρει
«Οι Προφητείες των Μάγια», Μαυρίκιο Κόττερελ 
«Το Ημερολόγιο ίδησης», Κ. Τζ. 
Κόλλεμαν 
«I Ching: Το Βιβλί
«Η Κοιλάδα των Ρόδων», Πωλ Αμαντέους Ντηνάχ 
«
Μπρίτγκες

ς: 
ερς 
 Σχέδιο Μετά το 2012», Καρολάιν Κοράι 

, 
α για την Νέα Χιλιετία», Ρ. Τ. Κάιζερ

Μάγια», Αριέλ Σπίλσμπουρι 
πιστήμης και της Θρησκείας των Μάγια», 

ερολόγιο», Α. Χούμπερτ & Τζ. Άλλ
εζ », Ράνταλ Κ. Τζιμέν

ολάτιον 
Γι

άγια», Χοσέ Αρκέλλες 
», Ουίλιαμ Σάλιβαν 

 
ς 

των Μάγια και ο Μετασχηματισμός της Συνε

ο των Αλλαγών», Τέρενς Μακένα 

Το Μυστήριο του Μεγάλου Σταυρού της Χεντάι» Τζέι Γουίντερ & Βίνσεντ 
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Άλλα βιβλία του ιδίου συγγραφέα: 

 
Αυτή είναι η Αστρολογία  

(κυκλοφορεί, εκδόσεις mini book) 
 

Το Ζώδιο του Σκύλου σας 
(εξαντλημένο) 

 
Το Ζώδιο της Γάτας σας 

(εξαντλημένο)  
 

Εκλείψεις και πως μας επηρεάζουν  
(κυκλοφορεί, εκδόσεις mini book) 

 
Η Ιστορία, Το Έργο, η Γνώση και η Εξέλιξη της Αστρολογίας 

(εξαντλημένο) 
 

Αστρολογικές Βιταμίνες 
(κυκλοφορεί, εκδόσεις mini book) 

 
Μετρήστε την Υγεία σας (ιατρική αστρολογία) 

(εξαντλημένο) 
 

Ασθένειες και Βότανα 
(κυκλοφορεί, εκδόσεις mini book) 
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	Αυτό  είναι το μέλλον  -Αστρολογική Μονογραφία
	Συγγραφέας: Μιχάλης Βροντάκης

	Το βιβλίο αυτό απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους και προορίζεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας.  Δεν επιτρέπεται η διάθεση του παρόντος βιβλίου σε άτομα κάτω των 18 ετών.
	Στο παρόν βιβλίο ο συγγραφέας  εκφράζει αποκλειστικά δικές του απόψεις, αναφερόμενος σε πιθανά γεγονότα που ενδέχεται αστρολογικώς να συμβούν, χωρίς την παραμικρή πρόθεση επηρεασμού της κοινής γνώμης.  
	Κάθε ενήλικος αναγνώστης /αναγνώστρια επιλέγει να διαβάσει το παρόν βιβλίο, με αποκλειστικά δική του /της ευθύνη.
	Συγγραφέας και εκδότης θεωρούν ότι είστε πλήρως ενήμεροι και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω.
	Περιεχόμενα

