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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή ή γενικά η
αναμετάδοση του υλικού αυτού με οποιοδήποτε μέσο, ολικά ή μερικά, χωρίς την
έγγραφη άδεια του εκδότη.
Οι απόψεις που παρουσιάζονται από τους συγγραφείς στα άρθρα τους είναι
αυστηρά προσωπικές όπως και το περιεχόμενο και επαφίεται στους ίδιους η τεκμηρίωση των απόψεων τους, εφόσον ζητηθεί.
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Editorial

Τεύχος αφιερωμένο
στον Πλούτωνα

Κλείνουμε αισίως δέκα χρόνια πια από την έκδοση του πρώτου τεύχους του
περιοδικού. Μετά από πολύ προσπάθεια καταφέραμε να έχουμε φτάσει στο
δέκατο τέταρτο τεύχος. Κι αν είναι κάτι που χαρακτηρίζει την έκδοση μας θα
λέγαμε ότι είναι η ενίοτε και πλουτώνια μεταμόρφωση. Ξεκινήσαμε με ένα
πρώτο δίγλωσσο τεύχος, συνεχίσαμε προσπαθώντας αρχικά να αγγίξουμε
θέματα επικαιρότητας για να καταλήξουμε τελικά σε ένα μοτίβο θεματικού
τεύχους που να μπορεί να το διαβάζει ο αναγνώστης οποιαδήποτε περίοδο
πέσει στα χέρια του το περιοδικό. Αρχικά ως έκδοση βιβλιοπωλείου, μετά ως
συνδρομητικό περιοδικό για να καταλήξουμε σε μία δωρεάν ιντερνετική
έκδοση με περιορισμένο αριθμό έντυπων αντιτύπων. Ίσως μία δόση Πλούτωνα
να χαρακτηρίζει και αυτό το περιοδικό, καθώς όπως και υπό την επιρροή του
Πλούτωνα μεταμορφώνεται για να συνεχίσει την παρουσία του και την
επιβίωση του. Προπάντως η ανάγκη της συνέχειας που μας δίνει ο Πλούτωνας
μας αναγκάζει συχνά να κάνουμε ότι χρειάζεται για να συνεχίσουμε την
ύπαρξη μας, να συνεχίσουμε να εκπέμπουμε, να έχουμε παρουσία, να
βρισκόμαστε εν ζωή. Έχοντας πια αλλάξει πολλά πράγματα στην φύση και την
εμφάνιση του περιοδικού, αλλά πλέον και στους συμμετέχοντες συντάκτες, η
κεντρική ιδέα είναι πάντα να δίνουμε ένα στίγμα πιο ποιοτικής αστρολογίας,
δείχνοντας ότι υπάρχει και άλλος δρόμος πέρα από τον αυστηρά εμπορικό.
Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τους στοχασμούς των συντακτών
αυτού του τεύχους για τον Πλούτωνα. Και όπως πάντα αναμένουμε τα σχόλια
σας και τις παρατηρήσεις σας για να βελτιώσουμε και το περιεχόμενο μας.
(https://newageastrologymagazine.com)
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Από το Χρίστο Λογαρίδη

Πλούτωνας ο μέγας
αναμορφωτής

Πλούτωνας – Ο μεγάλος νάνος
Τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι αποφάσισαν πως ο μακρινός και μικρός (στο
μάτι) Πλούτωνας, δεν είναι πλανήτης. Εντάξει, οι άνθρωποι γενικά αποφασίζουν για διάφορα, αλλά η αλήθεια είναι πως το σύμπαν μάλλον δεν δίνει
καμιά σημασία στο τι λέμε εμείς. Το ίδιο και ο Πλούτωνας, που όπως και αν
τον ονομάσουμε, αυτός θα συνεχίσει να κάνει την δουλειά του, γελώντας για
τα ανθρώπινα πάθη και τις αδυναμίες. Άλλωστε γνωρίζει καλά, πως τον
τελευταίο λόγο θα τον έχει πάντα αυτός.
Οι άνθρωποι που λειτουργούν εσωτερικά όμως, γνωρίζουν πως το μακριά,
είναι στην πραγματικότητα πολύ βαθιά εσωτερικά. Δεν είναι τυχαίο πως σε
βιολογικό επίπεδο, θεωρούν ότι σχετίζεται με το ανθρώπινο D.N.A. Στην
μυθολογία μας, παρουσιάζεται σαν ο άρχοντας του κάτω κόσμου, ο βασιλιάς
των νεκρών, που ζει σε ένα σκοτεινό και παγωμένο βασίλειο. Αυτός είναι και
ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι τον φοβούνται, ενώ στην αστρολογική
γλώσσα τον συνδέουν πάντα με τον θάνατο.
Κάθε νόμισμα όμως, έχει δυο όψεις. Ο Πλούτωνας δεν φέρνει μόνο τον
θάνατο, αλλά και την αναγέννηση. Δεν φέρνει μόνο την καταστροφή, αλλά και
την ανάπτυξη, δεν φέρνει μόνο φτώχεια, αλλά και πλούτο. Ο Πλούτωνας
άλλωστε έδωσε το όνομα του στον πλούτο. Είναι είτε η ακραία φτώχια, είτε ο
ακραίος πλούτος. Όταν έκανε βόλτα στον Τοξότη, το βασίλειο του Δία, ζούσαμε
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την εποχή που οι τράπεζες σε παρακαλούσαν να σου δώσουν λεφτά. Μετά
όμως, από τον Αιγόκερω, το Κρόνιο βασίλειο, σου πήραν και τα σώβρακα. Ο
πλούτος έδωσε τη θέση του στη φτώχεια, όπως η ζωή φέρνει νομοτελειακά τον
θάνατο. Ο στόχος ήταν η κλοπή και ο μόνος τρόπος να γίνει, ήταν ο εύκολος
δανεισμός. Πλουτώνιο σχέδιο.
Είμαι σίγουρος, πως σε αυτό το τεύχος αφιέρωμα σε αυτόν τον μέγα νάνο,
πολλοί αστρολόγοι θα γράψουν για τον τρόπο που επηρεάζει έναν χάρτη. Τι
κάνει στους οίκους, στα ζώδια, στις όψεις με τους άλλους πλανήτες. Οπότε λέω
εγώ να μιλήσω για τον μακρινό, αλλά και τόσο κοντινό μας γείτονα
διαφορετικά. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω, αν τα καταφέρω, στο να
σταματήσουμε να τον φοβόμαστε και γιατί όχι, να δούμε αν κάποτε,
μπορέσουμε να τον ξεπεράσουμε.
Ο πρώτος μύθος που πρέπει να πέσει, είναι πως ο θάνατος είναι το τέλος. Το
ακόμα πιο σημαντικό, είναι να καταλάβουμε πως υπάρχουν πολλών ειδών
θάνατοι. Όχι μόνο ο βιολογικός. Υπάρχει οικονομικός, συναισθηματικός,
πνευματικός και πολλοί άλλοι, που όλοι μας τους ζούμε, όπως ζούμε και την
αναγέννησή μας. Νιώθουμε ξανά, ερωτευόμαστε ξανά, κερδίζουμε χρήματα
ξανά…
Πλουτώνιος χρόνος
Στο επίπεδο αντίληψης μας για τον κόσμο, ένας από τους σημαντικότερους
νόμους, είναι ο χρόνος. Εντάξει, δεν θα αρχίσω τώρα να αναλύω τι είναι
χρόνος, αν υπάρχει, αν είναι ψευδαίσθηση κλπ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα
αρκεί να καταλάβουμε πως χώρος και χρόνος, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Κατά
κάποιο τρόπο, χρόνος είναι η απόσταση από ένα σημείο σε κάποιο άλλο.
Αλλά τι είναι σημείο; Μια πολυκατοικία; Ένα δένδρο; Θα μπορούσαμε να
δούμε τον χρόνο σαν απόσταση από ένα επίπεδο συνείδησης σε ένα άλλο;
Φυσικά. Και τι σημαίνει άλλη συνείδηση, αν όχι μεταμόρφωση; Γιατί ο
Πλούτωνας πάνω απ’ όλα, είναι μεταμόρφωση. Μέσα από τους κάθε είδους
θανάτους και αναγεννήσεις, μας μεταμορφώνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν
είναι ούτε τιμωρός, ούτε φυσικά φέρνει δώρα. Δεν υπάρχει καλό και κακό σε

Σελίδα | 7

Τεύχος 14

αυτό το επίπεδο. Υπάρχει μόνο μεταμόρφωση και η μεταμόρφωση θέλει τον
χρόνο της.
Αυτό που ονομάζουμε πλουτώνια περίοδο, θετική ή αρνητική, το μεγαλύτερο
της χαρακτηριστικό, είναι ότι διαρκεί πολύ. Ακόμα και ο Ήλιος μας, η
μεγαλύτερη καμπύλωση του χωροχρόνου στο Ηλιακό μας σύστημα, με
βαρύτητα που κρατά σε τροχιά όλους τους πλανήτες γύρω του, οι θετικές ή οι
αρνητικές του αστρολογικές όψεις, έχουν μικρή χρονική διάρκεια. Αντίθετα ο
νανοπλανήτης Πλούτωνας, λόγω της μεγάλης τροχιάς του, δημιουργεί πολύ
μεγάλο αστρολογικό χρόνο. Καθώς μάλιστα είναι θηλυκός, λειτουργεί δηλαδή
εσωτερικά, μας φθείρει ή μας αναζωογονεί, ανάλογα την όψη, για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Είναι αυτό που λέμε το μέγεθος δε μετρά πάντα, αλλά η
διάρκεια σίγουρα. Είναι σαν κάποιος να σου λέει συνέχεια κάτι και να σου
κουρδίζει το μυαλό. Αν το κάνει για δυο μέρες, το ξεχνάς, αλλά αν σε κουρδίζει
για μήνες ή χρόνια, το μικρό, το ανούσιο, μετατρέπεται σε μείζον. Κάτι
ανύπαρκτο, γίνεται πραγματικότητα.
Φυσικά ο Πλούτωνας δε δουλεύει μόνο όταν κάνει όψεις, δουλεύει πάντα.
Απλά την περίοδο των όψεων, ανακαλύπτουμε το αποτέλεσμα της εσωτερικής,
αόρατης επίδρασης του. Όταν κάποιος ανακαλύπτει πως έχει καρκίνο, δεν
είναι η στιγμή, αλλά πολλά πράγματα που γίνονταν για πολλά χρόνια χωρίς να
το αντιλαμβάνεται. Το ίδιο και όταν έρχεται ένας πόλεμος, δεν ξυπνά κάποιος
ένα πρωί, λέει βαριέμαι, δεν κάνω έναν πόλεμο να διασκεδάσω; Είναι και αυτό
αποτέλεσμα πολλών καταστάσεων που οδηγούν εκεί. Το ίδιο και όταν έρχεται
μια θεραπεία, μια επιστημονική ανακάλυψη, μια περίοδος ειρήνης και
ανάπτυξης. Όλα πίσω τους έχουν πολύ δουλειά που γίνονταν στο παρασκήνιο.
Ο Πλούτωνας είναι καθαρά παρασκηνιακός παίκτης και δουλεύει πάντα
ήρεμα, για πολύ χρόνο πίσω από την σκηνή. Στην πραγματικότητα δεν τον
βλέπουμε ποτέ, απλά μια μέρα, κάποιος άλλος, «κατώτερος», αναλαμβάνει να
κάνει πράξη και να βγάλει στο φως όλα αυτά που ο Πλούτωνας μαγείρευε για
χρόνια. Είναι ο Άρης, αν το δούμε με όρους μυθολογικούς, που κάποια στιγμή
αναλαμβάνει να δώσει την σφαλιάρα, αφού φυσικά για καιρό ο άρχων του
κάτω κόσμου του έκανε πλύση εγκεφάλου.
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Αν το δούμε κάπως πιο επιστημονικά, τα πάντα στο σύμπαν, είναι καμπύλωση
του χώρου, ενέργεια που εγκλωβίζεται και πυκνώνει, με αποτέλεσμα να γίνεται
αντιληπτή από τις αισθήσεις μας. Θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο, να
δούμε τους πλανήτες, σαν ρούτερ που μεταφέρουν στον ανθρώπινο βιοϋπολογιστή πληροφορίες. Μόνο που εδώ έχουμε μια πιο πολύπλοκη
«τεχνολογία» που για να δημιουργήσει τον τετραδιάστατο κόσμο μας,
χρειάζεται όχι ένα, αλλά αρκετά ρούτερ, που μπορεί κάθε ένα να έχει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, να μεταφέρει διαφορετικές πληροφορίες,
αλλά την ίδια στιγμή, συνεργάζονται όλα μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν η
Πλουτώνια πληροφορία, να συνεργαστεί με άλλες για να υλοποιηθεί, αλλιώς
θα ζει πάντα στο σκοτάδι και ποτέ δεν θα γίνει αντιληπτή. Όλα αυτά που ζούμε
από το 2020, με την σύνοδο Πλούτωνα Κρόνου και Άρη, είναι ακριβώς αυτό
που αναφέρω. Η Πλουτώνια πληροφορία συνεργάστηκε με την Κρόνια και την
Αρειανή για να έρθει ο πλανήτης σε κατάσταση σχιζοφρένειας.
Παρένθεση. Όταν μιλάω για πλανητική πληροφορία, δεν εννοώ πως για όσα
ζούμε φταίνε οι πλανήτες. Οι άνθρωποι φταίνε. Είναι ο εσωτερικός τους
προγραμματισμός τέτοιος που επιτρέπει τους κάθε είδους πολέμους. Είναι η
εσωτερική διαφθορά. Οι συμπαντική πληροφορία δεν είναι ποτέ σκοτεινή.
Εκφράζεται απλά κάποιες φορές άμεσα και κάποιες πιο ήρεμα. Εμείς
αποκωδικοποιούμε με λάθος τρόπο. Εμείς δεν έχουμε μάθει ακόμα να
λύνουμε τα θέματα μας πολιτισμένα, εμείς δεν σεβόμαστε την ζωή, τον δίπλα
μας, τον ίδιο μας τον εαυτό. Εμείς νομίζουμε πως κάτι φοβερό είμαστε και πως
όλοι πρέπει να μας προσκυνάνε. Μέχρι που κάποια στιγμή συναντάμε τον
«χρόνο» για να μας βάλει στη θέση μας. Αν έφταιγαν οι πλανήτες, δεν θα
υπήρχαν ένοχοι, θα σε σκότωνα και θα έλεγα, σόρι, δεν φταίω, ο Άρης φταίει.
Είναι η ίδια λογική που δημιούργησε τους «βολικούς θεούς». Γιατί γίνεται
αυτό; Γιατί υπάρχει αδικία, ανισότητα, φτώχεια; Ο θεός παιδί μου. Όχι δεν
είναι κανένας θεός, είναι η ανοησία, η αμορφωσιά, η απληστία η δική μας.
Απλά πάντα ένας θεός βολεύει. Είναι έξυπνο να φταίει πάντα κάποιος που
μάλιστα δεν μπορούμε να δικάσουμε. Ας σκεφθούμε μια παρέα, που κάποιος
κάνει πλάκα στους φίλους του. Ένας γελάει, ένας άλλος δεν καταλαβαίνει το
αστείο και ένας άλλος γίνεται έξαλλος και ορμά να δείρει τον φίλο του. Είναι
καθαρά θέμα αντίληψης. Θέμα παιδείας.
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Σε έναν εξελιγμένο κόσμο δεν θα υπήρχαν καν δικαστήρια. Θα υπήρχαν μόνο
θεραπευτές δάσκαλοι, αλλά κάπου ξεφύγαμε. Πάμε πάλι σε αυτά που ζούμε
σήμερα. Εντάξει, και μόνο που αναφέρω αυτά που ζούμε από το 2020,
καταλαβαίνουμε πως ούτε τυχαία έγιναν όλα αυτά, ούτε κάποιος Κινέζος
πείναγε και έφαγε έναν παγκολίνο. Οργανωμένο σχέδιο με σκοπό να σωθεί η
παγκόσμια χρηματο-πιστωτική απάτη που είναι έτοιμη να κάνει μπουμ,
μείωση πληθυσμού, έλεγχος πλήρης της ανθρωπότητας και διάφορα άλλα
όμορφα, που δεν είναι της ώρας να τα πούμε.
Κοιτάξτε όμως πως λειτούργησε ο Πλούτωνας, που όπως είπαμε λειτουργεί
εσωτερικά. Πρώτα, χρησιμοποίησε τον Κρόνο, τα κράτη, τον Άρη, στρατός –
αστυνομία και γενικά τους πάντες, καθώς όπως είπαμε η επιρροή του έχει
διάρκεια και όλοι μπαίνουν στον χορό, ώστε να τρομοκρατήσουν τον κόσμο.
Το βασικό άλλωστε χαρακτηριστικό του, είναι ο φόβος. Πάντα οι άνθρωποι
φοβούνται το άγνωστο, το αόρατο, τον θάνατο. Τα κράτη τώρα μέσα από
κανάλια και αστυνομία, έκαναν την τρομοκρατία ορατή. Κάποια στιγμή, με τον
ανάλογο, αλλά ανάποδο τρόπο, θα μας πουλήσουν την ελπίδα, την
αναγέννηση του κόσμου, την νέα ζωή.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Πλουτώνιου χρόνου, είναι η εμμονή, είτε θετική,
είτε αρνητική. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να επιμένει σε κάτι, ακόμα και αν
αυτό τον καταστρέφει, είναι σε πλουτώνιο χρόνο. Από απλά καθημερινά
πράγματα, όπως το να επιμένουμε σε μια σχέση που δεν μας ταιριάζει, σε μια
εκδίκηση, σε μια δουλειά, σε μια παράνοια, μέχρι μεγάλα πράγματα, όπως
επιβολή ενός καθεστώτος, η εμμονή σε κάποιον «εχθρό», οι γενοκτονίες, ο
φασισμός, τα όπλα, κυρίως τα πυρηνικά και γενικά η εμμονή της
ανθρωπότητας να δίνει αδιανόητα ποσά για εξοπλισμούς, την ώρα που με
πολύ λιγότερα θα μπορούσαμε να νικήσουμε την φτώχεια, την κλιματική
αλλαγή και πολλά άλλα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο Πλούτωνας είναι ο
πιο πλούσιος. Μεγάλη μπίζνα ο πόλεμος και ο θάνατος.
Αυτή την εμμονή, μπορούμε να τη δούμε και σήμερα, κάθε μέρα, εδώ και δυο
σχεδόν χρόνια, από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, και πάμε πάλι απ’ την αρχή,
ένας απίστευτος καταιγισμός τρομοκρατίας από τα κανάλια, με μοναδικό
σκοπό την υποταγή μας σε μια, ακόμα άγνωστη ατζέντα της παγκόσμιας ελίτ
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για πολλούς, που προτιμούν να ακούν χωρίς να σκέφτονται, γνωστή για
άλλους, σαν μεγάλη επανεκκίνηση, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τεχνητή
νοημοσύνη και άλλα, που δεν είναι της παρούσης, αν και όλα αυτά έχουν να
κάνουν με Πλουτώνιες δυνάμεις, δηλαδή με την πραγματική και αόρατη
εξουσία του κόσμου μας. Το είπαμε άλλωστε, ο Πλούτωνας ζει πίσω από τις
κάμερες. Αυτοί που βλέπετε στα κανάλια, είναι οι μαριονέτες του.
Ο καλός και πάντα μοιραίος Πλούτωνας
Υπάρχει καλή πλευρά για τον μυθολογικό άρχοντα του κάτω κόσμου; Φυσικά.
Την εποχή που οι τράπεζες μοίραζαν λεφτά για πλάκα, αν έλεγες πως το
σύστημα δεν είναι δίκαιο, θα σε έλεγαν γραφικό. Καλά, πολλοί το λένε και
σήμερα, αλλά πολύ κόσμος λίγο αργότερα κατάλαβε το παιχνίδι. Όπως είπαμε,
όλα είναι χρόνος. Χρόνος έρωτα και χρόνος πόνου, υγείας και ασθένειας,
πλούτου και φτώχειας, ζωής και θανάτου.
Ας φανταστούμε έναν άνθρωπο που για χρόνια ζει καταθλιπτικά. Η ζωή τον
κούρασε, έχασε τη γυναίκα ή τον άνδρα που αγαπούσε, τα οικονομικά του
είναι χάλια και γενικά δε βλέπει πουθενά φως. Ξαφνικά, από το πουθενά,
γνωρίζει κάποιον ή κάποια και για έναν περίεργο λόγο, νιώθει ξανά μέσα του
την ανάγκη για ζωή. Αστρολογικά θα μπορούσαμε να το δούμε σαν μια θετική
όψη Πλούτωνα – Άρη. Αυτός ο άνθρωπος, που ζούσε σαν ζόμπι, χωρίς
ενέργεια, πίστη, ζωή μέσα του, ξαφνικά αρχίζει να αναγεννιέται, να βρίσκει
νόημα, να ερωτεύεται ξανά την ζωή. Τελικά φτάνει όχι απλά να ζει, μα να ζει
σαν τέλειος εραστής όχι απλά ενός συντρόφου, αλλά την ίδιας της ζωής, που
ξαφνικά κάθε στιγμή έχει αποκτήσει πλούτο και φως. Ένα ζωντανός νεκρός
μεταμορφώθηκε σε ήρωα της ζωής.
Φυσικά μέχρι την στιγμή που η ζωή θα κάνει ξανά τον κύκλο της. Μια μοιραία
κατάσταση οδηγεί στην πτώση, μια άλλη μοίρα οδηγεί στην επαναγέννηση, σε
έναν αέναο κύκλο άπειρων μεταμορφώσεων. Αν κάτι μπορούμε τελικά να
μάθου-με από αυτό, είναι πως ίσως να μην υπάρχει λόγος για υπερβολική
στεναχώρια στην κάτω πλευρά του κύκλου, αλλά ούτε και υπερβολικός
ενθουσιασμός στην επάνω πλευρά του.
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Αυτή όμως είναι η θετική όψη, τι γίνεται με την αρνητική; Το κοινό
χαρακτηριστικό τους, είναι η εμμονή. Στην ερωτική μορφή, πιάνω αυτή την
περίπτωση για να είναι πιο ελαφρύ το κείμενο, είτε σε έναν έρωτα με
ανταπόκριση, είτε σε έναν προβληματικό, το εμμονικό πάθος είναι μεγάλο.
Μοιραίο. Στην θετική όμως λειτουργεί αναγεννησιακά, ενώ στην αντίθετη
σκοτώνει. Η ανάγκη κυριαρχίας απέναντι στον άλλο, ο εγωισμός, η υποταγή
του οδηγούν σε καταστάσεις άρρωστες και μοιραία καταστροφικές.
Αν όμως μεταφέρουμε αυτό το πάθος, αυτή την εμμονή σε άλλους δρόμους,
δημιουργικούς, τότε κάνουμε την μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να πετύχει
άνθρωπος. Τη νίκη απέναντι στον εαυτό του. Αν καταλάβουμε πως αντί να
προσπαθούμε ανόητα να κάνουμε κάποιον να μας δεχθεί, βάλουμε το πάθος
μας στο να δημιουργήσουμε κάτι, έρχεται λύτρωση.
Πολλά σπουδαία έργα και ανακαλύψεις, έγιναν από ανθρώπους που
υπέφεραν, αλλά κατάφεραν να κάνουν τον πόνο τους τέχνη, επιστήμη, και να
αποδείξουν τελικά, πως η καλύτερη «εκδίκηση» είναι η επιτυχία. Όποιος το
καταφέρει, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Ας μη ξεχνάμε ποτέ, πως όλα έχουν
αρχή και τέλος. Υπάρχουν λαοί, που όταν γεννιέται ένα παιδί δεν γιορτάζουν,
αλλά όταν κάποιος πεθαίνει φοράνε λευκά και κάνουν γιορτή, καθώς
πιστεύουν πως μια ψυχή ελευθερώθηκε.
Μπορεί όμως να γίνει κάτι τέτοιο; Από τη στιγμή που μιλάμε για έναν αέναο
κύκλο, μια αιώνια φυλακή, μάλλον είναι αδύνατον. Κάποιοι λοιπόν, πιστεύουν
πως το νόημα της ζωής είναι να καταφέρουμε ο επόμενος κύκλος να είναι
καλύτερος από τον προηγούμενο. Πως όπως οι επιλογές που κάνουμε στη ζωή
μας, οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα και μας μεταμορφώνουν μέσα στον χρόνο
θετικά ή αρνητικά, έτσι και η τελική μεταμόρφωση μέσω του βιολογικού
θανάτου, εξαρτάται από τις επιλογές που κάναμε εν ζωή. Το αν θα βρεθούμε
σε ένα υγειές και όμορφο σώμα, σε μια οικογένεια με αγάπη και πλούτο, σε
μια ανεπτυγμένη χώρα, σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, όλα εξαρτώνται από
τις επιλογές μας.
Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, αυτοί που πιστεύουν πως ζούμε σε μια παράξενη
φυλακή που κλέβει την ενέργεια μας μέσα από καταστάσεις πόνου, που
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τρέφεται από τους φόβους που μας δημιουργεί και μας θέλει αιώνιες
μπαταρίες να τρέφουμε σκοτεινές οντότητες. Οι περισσότεροι σίγουρα τα
γνωρίζετε όλα αυτά, οπότε λέω να μην πούμε περισσότερα και να
επιστρέψουμε στο δικό μας επίπεδο, κάνοντας μερικές περίεργες ερωτήσεις
και πηγαίνοντας πέρα από τον Πλούτωνα.
Πέρα από τον Πλούτωνα
Αν κάποτε αποφασίζαμε να στείλουμε έναν πύραυλο και να καταστρέψουμε
τον Πλούτωνα, θα γινόμασταν αθάνατοι; Θα αναλάμβαναν την αποστολή της
μεταμόρφωσης άλλοι πλανήτες; Η αλήθεια είναι πως αυτά τα ερωτήματα
έχουν πλάκα, αλλά όχι σαφή απάντηση. Μόνο εικασίες για να διασκεδάσουμε
μπορούμε να κάνουμε. Ίσως η πιο καλή απάντηση να είναι το παράδειγμα με
το ρούτερ μας. Αν πάθει μια βλάβη μέρος του, αν δεν δουλεύει καλά, η
σύνδεσή μας με τον ψηφιακό κόσμο αρχίζει να γίνεται προβληματική.
Φυσικά ένας αντίλογος, είναι πως κάποτε υπήρχε ακόμα ένας πλανήτης στο
Ηλιακό μας σύστημα, ανάμεσα στον Άρη και τον Κρόνο που καταστράφηκε και
σήμερα είναι αυτό που λέμε, ζώνη των αστεροειδών. Αν το δεχθούμε, θα
πρέπει να δεχθούμε πως τότε υπήρχε ζωή στον Άρη, καταστράφηκε και
ξεκίνησε ένα νέο είδος να εξελίσσεται στη Γη. Υπάρχουν όμως και παράξενες
ερωτήσεις, αλλά πολύ πιο πρακτικές.
Ο Πλούτωνας είναι το σύνορο του Ηλιακού μας συστήματος, το τέλος και η
αρχή, ανάλογα από ποια πλευρά τον κοιτάς. Ζωή και θάνατος. Αν όμως όπως
υποστηρίζουν αρκετοί, υπάρχει και άλλος πλανήτης πέρα από τον Πλούτωνα
που ακόμα δεν τον έχουμε ανακαλύψει, τι θα μπορούσε να σημαίνει η
ανακάλυψή του; Ότι η ανθρωπότητα θα ξεπερνούσε τον θάνατο, καθώς τα
όρια θα επεκτείνονταν πέρα από αυτόν; Μα θάνατος υπήρχε και πριν
ανακαλύψουμε τον Πλούτωνα.
Ώπα, αυτό δεν είναι αλήθεια, τον γνωρίζαμε τον κύριο από τα αρχαία χρόνια.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για την σύγχρονη ανακάλυψη του. Τι το διαφορετικό
έφερε; Μα την ικανότητα για μαζικούς θανάτους. Η ανακάλυψή του έφερε την
επιστήμη της μαζικής καταστροφής, τα πυρηνικά όπλα και άλλα μέσα μαζικής
καταστροφής. Την ίδια όμως στιγμή, έφερε και θετικά επιστημονικά άλματα,
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που μεγάλωσαν το προσδόκιμο ζωής και έφεραν αύξηση του πληθυσμού. Ζωή
και θάνατος πάνε μαζί. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο του γαλαξία.
Τι θα μπορούσε λοιπόν να φέρει ένας νέος πλανήτης πέρα από τον Πλούτωνα;
Ίσως κάτι πέρα από τον αέναο κύκλο, ίσως την αθανασία, αλλά για όλους;
Μήπως οι γνώσεις που η ανθρωπότητα ανακαλύπτει, καθώς ελέγχονται από
μια ολιγαρχία, οδηγήσει στην αθανασία λίγων και στην ακόμα μεγαλύτερη
ανισότητα, μετατρέποντας την οικονομική ανισότητα σε βιολογική; Νομίζω
όμως πως αυτά θα γίνουν έτσι και αλλιώς, από τη στιγμή που ο κόσμος κάθεται
απαθής μπροστά σε μια οθόνη και αφήνει τους λίγους να παίζουν μπάλα.
Μήπως έρθει μια νέα μορφή ζωής; Τεχνοζωή. Μήπως δούμε να περπατάνε
ανάμεσα μας ρομπότ, ανδροειδή, ρέπλικες και ποιος ξέρει τι άλλο, κάτι που θα
άλλαζε εντελώς τη ζωή μας όπως την ξέρουμε;
Και αν κάποια στιγμή αυτές οι μορφές ζωής αναλάβουν όλες τις δουλειές, τι
μένει στον άνθρωπο; Θα αρχίσει να ζει μια πνευματική ζωή ή μήπως η ελίτ
αποφασίσει πως δεν μας χρειάζεται πλέον και με τα όπλα μαζικού αφανισμού
μας τελειώσει; Μήπως ξεκινήσει μια εποχή που ο άνθρωπος ενωθεί με τις
μηχανές με αποτέλεσμα περισσότερη ζωή, ίσως και αιώνια, αν μπορεί να
μεταφέρει την συνείδησή του σε έναν υπολογιστή και έπειτα, από τον
υπολογιστή σε ένα νέο σώμα, κλώνο ή μηχανή;. Ή μήπως όλα αυτά πού έτσι
και αλλιώς έρχονται, μας οδηγήσουν σε μια περισσότερο πνευματική
κατάσταση που τελικά θα μας επιτρέψει να φύγουμε οριστικά από τον αέναο
κύκλο και να ελευθερωθούμε οριστικά; Μήπως η αθανασία από τη μια
δημιουργήσει πρόβλημα χώρου στον πλανήτη, αλλά από την άλλη επιτρέψει
διαστρικά ταξίδια που χρειάζονται πολύ χρόνο που το σημερινό προσδόκιμο
ζωής δεν επιτρέπει;
Εντάξει, όλα αυτά περισσότερο τα αναφέρω σαν τροφή για σκέψη, δεν θέλω
να απαντήσω, το θέμα άλλωστε, είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον
κόσμο που έρχεται, γιατί αν δεν το κάνουμε… Ας μη ξεχνάμε, πως σε λίγα
χρόνια ο Πλούτωνας θα περάσει στο βασίλειο του Ουρανού, στον Υδροχόο και
όλα θα αλλάξουν. Αλλά με ποιόν τρόπο; Θα αποκτήσουμε περισσότερη
συνείδηση και ελευθερία ή η τεχνολογία που τώρα δημιουργείται θα μας
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φυλακίσει περισσότερο, νομίζοντας όλοι μας πως ζούμε καλύτερα; Μήπως
απλά η οθόνη που μας έχουν φυλακίσει απλά γίνει τρισδιάστατη;
Θα μπορούσα να σας κουράσω ακόμα περισσότερο, να μιλούσαμε για την
περίπτωση που η ανθρωπότητα ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα του Πλούτωνα,
προς τα άστρα, αλλά δεν θα το κάνω, καθώς το σημαντικότερο στην εποχή μας,
είναι να καταλάβουμε τι δημιουργούν οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα πίσω
από τις κουρτίνες, αυτοί δηλαδή με την Πλουτώνια δύναμη, την δύναμη να
ελέγχουν την ζωή μας και να αποφασίζουν για τον θάνατό μας. Κοιτάξτε καλά
γύρω σας, δείτε πίσω από τις λέξεις, τα κοστούμια, τα πρόσωπα που φωνάζουν
πως θέλουν να μας σώσουν.
Ανοίξτε το μυαλό σας, διαβάστε, σκεφθείτε και δράστε. Άλλωστε δεν έχετε να
φοβηθείτε τίποτα, μπορείτε να αντισταθείτε, να πολεμήσετε χωρίς φόβο, γιατί
τελικά ακόμα και ο θάνατος είναι απλά μια μετάβαση. Ο λόγος όμως που
πεθαίνουμε, για το δίκιο ή το άδικο, οδηγεί σε παράδεισους ή κολάσεις. Αν δεν
αντιδράς, αν αφήνεις τον κόσμο να γίνεται όλο και πιο σκοτεινός, δεν γίνεται
να ζήσεις σε καλύτερο κόσμο. Απλά μαθηματικά είναι…
**
Λίγα λόγια για το Χρίστο Λογαρίδη
Ήρθα στη γη τον Φεβρουάριο του 64, σπούδασα μηχανικός αεροσκαφών, φωτογραφία, ζωγραφική, ενώ πάντα με τραβούσε η αναζήτηση μιας βαθύτερης
κατανόησης του Σύμπαντος. Εργάστηκα σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες,
σαν φωτογράφος και δημοσιογράφος, έκανα ραδιόφωνο και τηλεοπτικές
εκπομπές στο ιντερνετ. Η αστρολογία, ο εσωτερισμός, η σύγχρονη φυσική είναι
οι φίλοι που μαζί ψάχνουμε τα μυστικά του κόσμου. Έχω κάνει περισσότερες
από 20 εκθέσεις ζωγραφικής, έχω εκδώσει το βιβλίο Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και
έχω το μπλόγκ και την διαδικτυακή εκπομπή PLANETARIUM, που ασχολούνται
με ανάλογα θέματα. Σημείο επικοινωνίας: logaridischristos3@gmail.com
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www.planetariumgr.com
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Από τη Μίνα Περγαντά

Πλούτωνας – Το
κβαντικό άλμα της
Ψυχής

Ο Πλούτωνας είναι η μετουσίωση του φόβου της σκιάς σε δύναμη επίγνωσης.
Είναι η δύναμη που υπάρχει μέσα σου αλλά για να ενεργοποιηθεί χρειάζεται
κάτι να σε συγκλονίσει. Κανένα άλλο πλανητικό σώμα η ενέργεια δεν θα σε
φτάσει τόσο κοντά στον πυρήνα σου, αποκαλύπτοντας τον ψευδή εαυτό
σου.Θα χρησιμοποιήσει τον φόβο μέσα από μια απώλεια /κρίση σαν εργαλείο
ενδυνάμωσης της ύπαρξής σου. Ο Πλούτωνας είναι μια αυτοαποκάλυψη που
σέβεται την ιερότητα της αδυναμίας σου, γνωρίζει ότι σ αυτές κρύβεται η
δύναμή σου.
Όλες οι πλανητικές ενέργειες είναι προσωπεία που κατοικούν μέσα μας, άλλα
από αυτά μας τρομάζουν κα άλλα μας τέρπουν, στο άδη-το του Πλούτωνα σε
αυτό το σκοτεινό βασίλειο των σκιών όλα τα προσωπεία εκμηδενίζονται. Τα
αδύναμα ψεύτικα εγώ που διεκδικούν την εξουσία της ψυχής σου
θανατώνονται. Είναι η στιγμή που αντικρύζεις μνήμες, συνήθειες που έχει
χρησιμοποιήσει το εγώ σου για να χτίσει μια αίσθηση ταυτότητας θάβοντας
την σκιά σου...όμως ο Πλούτωνας αγαπάει περισσότερο την σκιά σου παρά το
εγώ σου, αγαπάει αυτό που κρύβεις κι όχι αυτό που φανερώνεις, αγαπάει τον
ανθεκτικό ουσιαστικό πυρήνα σου.
Το σημείο που αγγίζει ο Πλούτωνας στον χάρτη σου είναι εκεί που έχεις
άφθονο εσωτερικό χρυσάφι ενώ εσύ ζητιανεύεις είναι το σημείο μοιραίων
καταστάσεων και εσωτερικών κρίσεων προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι
εσωτερικοί μεταβιβαστές και να αξιοποιήσεις το δυναμικό σου.
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Στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια αναφέρεται ως Αίδης ‘’αόρατος’’ λόγω της
μαγικής περικεφαλαίας που είχε λάβει από τους Κύκλωπες. Αυτό συμβολικά
αποκαλύπτει την σκοτεινή του φύση τους υπόγειους και άυλους μηχανισμούς,
ενώ αυτός βλέπει και παρατηρεί τα πάντα παραμένει αφανής.
Οι μηχανισμοί αυτο-παρατήρησης και αυτο –διόρθωσης ακόμα και του γενετικού υλικού που κουβαλάμε είναι υπερβατικές πλουτώνιες μεταμορφώσεις.
Είναι το πιο δυνατό κλειδί του ψυχικού μας βασιλείου μιας και μ αυτόν
κλειδώνει ο κύκλος των γνωστών πλανητών του ηλιακού μας συστήματος.
Ο Πλούτωνας κυβερνάει ως ανώτερη οκτάβα του Άρη, τον Σκορπιό και τον 8ο
οίκο όλοι οι θάνατοι μεταφορικοί και κυριολεκτικοί, οι αλλαγές εκ βάθρων,
είναι πλουτώνια αγγίγματα και φυσικά συνδεόμενος αρχετυπικά με τον
σκορπιό αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη υπαρξιακή αγωνία του θανάτου και
τον απόλυτο έρωτα *μην ξεχνάμε την απόλυτη συγχώνευσή του με την
Περσεφόνη*. Τα Πλουτώνια αγγίγματα είναι καταλυτικά μετά από αυτά δεν
είσαι ο ίδιος.
Ο Άδης γίνεται Πλούτωνας *πλούτος, όταν καταφέρεις να κάνεις την κατάβαση
σου στα άδη-τα υπόγεια της ψυχής σου αναμετρηθείς με τα φαντάσματα του
συλλογικού ασυνειδήτου, χωρίς να εγκλωβιστείς μέσα στο άδυτο και
μετουσιώνοντας ορμέμφυτα, φοβίες και πάθη σε δημιουργική και ζωτική
δύναμη.
Μυθολογικά στοιχεία
Το βασίλειό του κατόπιν κλήρωσης είναι ο ζοφερός Άδης, τόπος συγκέντρωσης
την θνητών ψυχών, ο Πλούτωνας επιβλέπει την τήρηση των κανόνων στο
σκοτεινό του βασίλειο, και εκδικείται τους παραβάτες. Το δίκρανο, το κέρας
της αμάλθειας, τα κλειδιά του κάτω κόσμου, και η δερμάτινη περικεφαλαία
που τον έκανε αόρατο ήταν τα αντικείμενα κατοχής του. Ιερά φυτά ο νάρκισσος, ο ασφόδελος και το κυπαρίσσι. Ο Πλούτωνας συμβολίζει μυθολογικά
τα πλούτη που πηγάζουν από την αθέατη πλευρά της ζωής αρχικά μέσα από το
εύφορο έδαφος με την μορφή καρπών και με τα ορυκτά και τους πολύτιμους
λίθους.
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Ο Όμηρος τον αναφέρει ως Πολυώνυμων λόγω των πολλών ονομάτων του,
μερικά από αυτά Άναξ, Κρατερός, Πολυδέγμων ή Πολυδέκτης γιατί δεχόταν
στην επικράτεια του όλους τους νεκρούς. Κάποια άλλα ονόματα του είναι
Άδμητος, Αδάμαστος, Αμειλίχιος, και Νηλεύς άσπλαχνος. Τον χαρακτήριζαν ως
δυνατό και στυγερό που όμως μετατρέπεται ως ευεργέτης και χαρίζει άφθονα
αγαθά δίνοντας καλές συμβουλές (κατ’ ευφημισμό Έυβουλος).

Αστρονομικά χαρακτηριστικά
Ο Πλούτωνας είναι πλανήτης νάνος του ηλιακού μας συστήματος, αλλά το
μεγαλύτερο αντικείμενο της ζώνης Κουίπερ, η κλίση του μοιάζει με αυτή του
Ουρανού, είναι ακόμα πιο κεκλιμένη προς το επίπεδο τροχιάς του Ηλίου με
κλίση 120μοιρών. Ο Χάροντας ο μεγαλύτερος δορυφόρος του, είναι παλιρροϊκά κλειδωμένος μαζί του και δείχνουν πάντα την ίδια πλευρά το ένα σώμα
στο άλλο. Άλλοι δορυφόροι είναι η στύγα, η νύχτα, ο κέρβερος και η ύδρα. Τον
χαρακτηρίζει μια λευκή περιοχή σε σχήμα καρδιάς από παγωμένο άζωτο και
μεθάνιο και μια σκοτεινή περιοχή από θολίνες.
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Ο Πλούτωνας όπως και κάθε μεταποσειδώνιο σώμα είναι εχθρικός προς τη
ζωή, παρόλα αυτά όταν ο ήλιος μας φτάσει στα τελικά στάδια της φάσης
κόκκινου γίγαντα ο Πλούτωνας μπορεί να αποτελέσει το τελευταίο σπίτι της
ανθρωπότητας.
Λέξεις κλειδιά
Άδυτο, άβυσσος, οσμή θανάτου, κληρονομιές, άγνωστο, ασαφές, αόρατο, σκιά, έγκλημα, εμμονή, εθισμός, χειραγώγηση, έγκλημα, πολύτιμο, μαγεία, υπόγειο, μοιραίο, υπόκοσμος, ρίζα του κακού, καταστροφή, εξάρτηση, ριζική αλλαγή, στάχτη, ηφαίστειο, ασυνείδητο, απώλεια, δύναμη, πάθος, ψυχανάλυση,
πλούτος, μεταμόρφωση, ενεργειακά βαμπίρ.
Η επιρροή του Πλούτωνα στην ψυχή
Οι άνθρωποι που οι προσωπικοί πλανήτες τους δέχονται την επιρροή του
Πλούτωνα, δεν έχουν εύκολες ζωές, αλλά κουβαλούν μια προίκα με
ασυνήθιστες ιδιότητες. Το μονοπάτι τους είναι η αποκάλυψη των μυστικών της
ζωής και του θανάτου οπότε οι εμπειρίες και οι δοκιμασίες τους είναι
ασυνήθιστα σκληρές. Έτσι κι αλλιώς αγαπούν τα δύσκολα που δεν είναι για
όλους αλλά για τους ικανούς. Οι περισσότεροι έχουν υποστεί κρίσεις και
απώλειες σε μικρή ηλικία και η δύναμή τους για επιβίωση είναι αξιοθαύμαστη.
Φτάνουν συχνά στα όριά τους τον εαυτό τους και τους άλλους, χωρίς να
υπάρχει λόγος. Ο κίνδυνος, ο έρωτας, η δύναμη της εξουσίας και του χρήματος
είναι αυτά που τους γοητεύουν αλλά και που πρέπει να μάθουν να
συγκρατούν.
Μπορούν να δουν πολύ βαθιά μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και να
λειτουργήσουν θεραπευτικά και ανθρώπινα και από την άλλη μπορεί να
καταδυναστεύουν και να χειραγωγούν. Είναι ιδιαίτερα μαγνητικοί και δεν
περνούν απαρατήρητοι έχοντας απήχηση σε μεγάλες μάζες ανθρώπων.
Μεγάλο τους προτέρημα ότι ξορκίζουν συνήθως το σκοτάδι και τον πόνο που
έχουν βιώσει οι ίδιοι υπεραναπληρώνοντας και μετουσιώνοντας το σε
δημιουργική δύναμη και θετική εξέλιξη. Ανάμεσα τους θα βρούμε ορφανά
παιδάκια που τελικά έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά για τους άλλους, ψυχιάτρους,
θεραπευτές οι οποίοι μέσα από σκληρούς αγώνες με τις ελλείψεις και τα πάθη
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τους ξεπερνώντας τους φόβους τους μπορούν να βοηθήσουν και άλλους να
μετουσιώσουν τη ζωώδη τους φύση σε θεϊκή και την αδυναμία τους σε
δύναμη.
Η επιρροή στον ατομικό χάρτη
Ας δούμε λιγάκι πως μπορεί να λειτουργήσει σε ένα ατομικό ωροσκόπιο μιας
και ο Πλούτωνας λειτουργεί περισσότερο συλλογικά. Αποκτά λοιπόν πρωταγωνιστικό ρόλο όταν είναι στις γωνίες του χάρτη (ωροσκόπο, δύση ναδίρ,
μεσουράνημα) και γίνεται μοιραίος όταν αγγίζει προσωπικούς πλανήτες και
ιδιαίτερα τα φώτα.
Ένα τρανταχτό παράδειγμα πλουτώνιου αγγίγματος είναι ο Οσκαρ Πιστόριους
μιας και ο Πλούτωνας στον χάρτη του χορηγεί Αφροδίτη, Ερμή και Ήλιο και σε
τετράγωνο με Σελήνη. Στην ζωή του η Πλουτώνια φύση εκδηλώθηκε με πάθος,
απώλεια, έγκλημα και τεράστια αποθέματα δύναμης και μαγνητισμού.
Ο Βill Gates ως σύμβολο απόλυτης δύναμης μιας και ο Πλούτωνας σε σύνοδο
με τον Δία του, στο ζώδιο του Λέοντα (αυτοσυνείδηση –αυτοπραγμάτωση) και
μάλιστα πάνω στον απλανή αστέρα Regulus στον δεύτερο οίκο των
αποκτημάτων των απογείωσε όσον αφορά τα υλικά αποκτήματα ότι αγγίζει
γίνεται χρυσός (Πλούτωνας Λέοντας).Ο Ήλιος του επίσης χορηγείται από τον
Πλούτωνα μιας και ανήκει στο ζώδιο του σκορπιού.
Ο Walt Disney με αντίθεση Ηλίου/ Πλούτωνα και Ερμή στον σκορπιό εξηγεί τα
δύσκολα παιδικά του χρόνια την βία που του ασκούσε ο πατέρας του και το
πως εκείνος τελικά το μετουσίωσε σαν ένας καλόκαρδος παραμυθάς με αγάπη
για τα παιδιά.
«έχει μια πλάκα να κάνεις το απίθανο έλεγε» ενδεικτικό της όψης Ηλίου
σύνοδο με Ουρανό και αντίθεση με Πλούτωνα στον άξονα διδύμων /τοξότη.
Άφησε σφραγίδα σε εκατομμύρια παιδιά που χάνονταν στα παραμύθια του
(Πλούτωνας Δίδυμοι) μεταμόρφωνε τα παιδιά.
Μια ζωή λοιπόν γεμάτη παραμύθια, λεφτά κι ένα δίπολο ανάμεσα σε έναν
υπέροχο παραμυθά κι έναν σκοτεινό πρίγκηπα (αντίθεση Ηλίου –Πλούτωνα).
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Η αντίθεση αυτή συμβαίνει μέσα στον τρίτο –ένατο οίκο του και συνδυασμένη
με το δίπολο Διδύμου/τοξότη εξηγεί το εκδοτικό του έργο τα κινούμενα σχέδια
αλλά και την μόνιμη κίνηση και τις πολλές αλλαγές επαγγελμάτων στα πρώτα
χρόνια της ζωής του. Μοίραζε εφημερίδες, ήταν οδηγός ασθενοφόρου,
ταξίδεψε στην Γαλλία βοηθώντας χιλιάδες τραυματίες και πάνω στο
ασθενοφόρο του ζωγράφισε τις πρώτες του φιγούρες.
Όμως ο Πλούτωνας κρύβει πάντα σκοτεινές πλευρές, ειδικά όταν αγγίζει τα
φώτα αγγίζοντας λοιπόν τον ήλιο του μέσα στον 3ο οίκο από τον 9ο άξονα των
αντιλήψεων και των φιλοσοφικών απόψεων, τον έκανε ακραίο ρατσιστή,
αντισημιτιστή και μισογύνη. Κι επειδή ο Πλούτωνας του στους Διδύμους έχει
να κάνει με μυστικές πληροφορίες και κινήσεις στην αφάνεια, ο παραμυθάς
μας υπήρξε και μυστικός πληροφοριοδότης του F,B.I. Ο Πλούτωνας λοιπόν
έμελλε να τον κάνει γνωστό πλούσιο αλλά και έναν από τις πιο μυστηριώδες
ανθρώπους του Hollywood.
Έτσι λοιπόν βλέπουμε πώς ο Πλούτωνας μπορεί να επηρεάσει μεγάλες
προσωπικότητες όταν έχει εξέχουσα θέση στο χάρτη. Και πώς μπορεί η
επιρροή του να αφήσει ένα βαθύ άγγιγμα και στίγμα. Η επιρροή και η πάλη με
αυτόν είναι διαρκής. Και έχοντας και η ίδια μια αντίθεση Ηλίου Πλούτωνα στον
ατομικό μου χάρτη, δεν μπορώ παρά να πω πως με τον Πλούτωνα ότι δεν σε
σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.
Μίνα Περγαντά
minaperganta@gmail.com
**

Λίγα λόγια για τη Μίνα Περγαντά
Η Μίνα Περγαντά ζει στην Αθήνα, τόπος καταγωγής Δίστομο Βοιωτίας.
Αισθητικός και διπλωματούχος εναλλακτικής ιατρικής και αρωματοθεραπείας
εργάστηκε για πολλά χρόνια σε χώρους ομορφιάς και καλλυντικών, ενώ
ταυτόχρονα για πολλά χρόνια μελετά την αστρολογία με σεβασμό και δέος
στην κρυστάλλινη γνώση που προσφέρει. Στην Ουράνια αυτή διαδρομή το
κίνητρο είναι πάντα η αγάπη και η έρευνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Το γνώθι
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σε αυτόν που είπαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η ανώτερη γνώση που προσφέρει
η τέχνη της αστρολογίας. Στις αστρολογικές συνεδρίες αντιμετωπίζει τον χάρτη
σαν ένα καθοδηγητικό φως σοφίας, όπου ο αναλυόμενος αυτοαποκαλύπτει
την ξεχωριστή αλήθεια του και συνειδητοποιεί τον σκοπό του. Παράλληλα με
την αστρολογία μέσα από την ανάγνωση και μελέτη των αρχετύπων της Ταρώ
διακριτικά και με συμβουλευτική και διαφωτιστική πρόθεση καθοδηγεί στην
συνειδητοποίηση και έμπνευση οποιον είναι πρόθυμος να βγεί από φαύλους
κύκλους. Η αστρολογία δεν είναι πεπερασμένο σύστημα οπότε δεν σταματά
κανείς συνεχώς να μελετά και να φωτίζεται. Ο Χρηστος Άρχος, ο Θανάσης
Ματσώτας, ο Βασίλης Παπαδολιάς, η Εβίτα Ζαχαριάδου πολλοί άλλοι
αξιόλογοι αστρολόγοι μέσα από σεμινάρια που ποτέ δεν σταματούν έχουν
βοηθήσει ώστε να αποκτηθεί σφαιρικότητα και κατανόηση σε βάθος.
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Από τον Ιωάννη Αντιώτη

Θεός Πλούτωνας - Το
βασίλειο του και ο τρόπος
λατρείας του

Ο Θεός Πλούτωνας
Ο Πλούτωνας ή αλλιώς Άδης ( καλούνταν και Αΐδης, Αϊδωνεύς, Άις, δωριστί δε
Αΐδας, η λέξη είναι σύνθετη από το στερητικό α και την ρίζα Fιδ-, ά-ίδης = ο μη
φαινόμενος, ο αόρατος ), είναι παιδί των Τιτάνων Κρόνου και Ρέας. Έχει δυο
αδελφούς τον Δία και τον Ποσειδώνα και τρεις αδελφές την Εστία, την Δήμητρα
και την Ήρα. Όλα τα αδέλφια τα είχε καταπιεί ο πατέρας τους συμβολίζοντας
την υπερδύναμη της καταστροφής του Χρόνου/Κρόνου.
Όταν τελικά ενηλικιώθηκε ο Δίας, που με τέχνασμα της μητέρας του Ρέας είχε
διαφύγει την κατάποση από τον πατέρα του, επαναστάτησε εναντίον του και
τον ανάγκασε να ελευθερώσει τα υπόλοιπα αδέλφια του από το στομάχι του.
Έτσι αυτοί οι νέοι έξι Θεοί μέσα από την Τιτανομαχία διεκδίκησαν την εξουσία.
Οι Κύκλωπες έδωσαν στους άρρενες πολύτιμα για την μάχη δώρα, στον Δία τον
κεραυνό, στον Ποσειδώνα την τρίαινα και στον Πλούτωνα ένα κράνος που όταν
το φορούσε γινόταν αόρατος! Μετά από μια δεκαετή μάχη τα αδέλφια νίκησαν
τους Τιτάνες και έριξαν κλήρο για το ποιο βασίλειο θα αναλάβουν. Έτσι τελικά
ο Δίας θα κυβερνούσε στον ουρανό και όσα ήταν επάνω στην γη, ο Ποσειδώνας
στην θάλασσα και σε κάθε υγρό στοιχείο και τέλος ο Πλούτωνας σε όσα ήταν
κάτω από την γη και στο αόρατο βασίλειο των νεκρών.
Άδης, ο κόσμος των νεκρών
Σύμφωνα με την Ιλιάδα ο Άδης ήταν κάτω από την γη, αλλά κατά την Οδύσσεια
βρίσκονταν πέραν του Ωκεανού, εκεί όπου ζούσαν οι Κιμμέριοι «η πόλη είναι
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και ο λαός εκεί των Κιμμερίων νέφος πυκνό και σκοτεινό ολούθε τον σκεπάζει
ουδέποτε κοιτάζει αυτούς ο ακτινοβόλος Ήλιος» (Οδύσσεια Λ. 14 - 16).
Επικράτησε όμως η θεωρία του υπογείου Άδη. Η κατάβαση σε αυτόν γίνονταν
μέσα από βαθιά ανοίγματα στην γη όπου πολλές φορές έπεφταν και
εξαφανίζονταν τα ύδατα κάποιου ποταμού.
Όποιος πέθαινε, σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη, ο ψυχοπομπός
Θεός Ερμής τον μετέφερε στον ποταμό Αχέροντα. Εκεί έπρεπε να διασχίσει
αυτόν τον ποταμό, να περάσει απέναντι και για τον σκοπό αυτό έδινε στον
βαρκάρη Χάροντα έναν οβολό, αρχαίο νόμισμα. Αυτό το νόμισμα το είχαν
βάλει κάτω από την γλώσσα οι εν ζωή αγαπημένοι του, οι άποροι και όσοι δεν
είχαν φίλους παρέμεναν δυστυχώς για πάντα σε αυτή την όχθη του ποταμού.
Την πύλη αυτή εκεί φυλούσε ο τρικέφαλος τερατώδης σκύλος Κέρβερος. Από
εκεί και πέρα οι σκιές των τεθνεώτων εισέρχονταν στον Τάρταρο.
Πέντε ποταμοί υπήρχαν στον Άδη, ο Αχέρων - ποταμός της θλίψης, ο Κωκυτός
- ποταμός του θρήνου, ο Φλεγέθων - ποταμός με πύρινες φλόγες, η Λήθη ποταμός της λησμονιάς και η Στυξ - ποταμός του μίσους.
Η πρώτη περιοχή του Άδη που συναντούσαν ήταν γεμάτη ασφόδελους, μέρος
που περιπλανιόνταν και οι σκιές των ηρώων, απελπισμένοι μεταξύ κατώτερων
πνευμάτων, που τιτιβίζουν γύρω τους σαν νυχτερίδες όπως διαβάζουμε στην
Οδύσσεια. Εκεί βρίσκονταν δύο σημαντικές πηγές, αυτή της Λήθης, όπου οι
κοινές ψυχές συνέρρεαν και πίνοντας από αυτήν έσβηναν κάθε μνήμη από την
ως τώρα ζωή τους και η πηγή της Μνημοσύνης, όπου αντιθέτως έπιναν οι
μύστες των Μυστηρίων με σκοπό να θυμούνται όλες τις εμπειρίες που έζησαν
ως τώρα.
Στο προαύλιο του σκοτεινού παλατιού του Πλούτωνα και της Περσεφόνης
κάθονταν οι τρεις κριτές του κάτω κόσμου, αυτοί ήταν ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και ο Αιακός.
Εκεί υπήρχε και ιερό αφιερωμένο στην Εκάτη, όπου συναντώνται τρεις δρόμοι
τους οποίους μπορεί πλέον να πάρει η κάθε ψυχή. Η κάθε μία από αυτές
κρίνεται και είτε επιστρέφει στους λειμώνες με τους ασφόδελους αν δεν είναι
ούτε ενάρετη ούτε κακή, είτε στέλνεται στον Τάρταρο αν είναι ασεβής ή κακιά,
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ή τέλος οδηγείται στα Ηλύσια πεδία για να συντροφέψει τις ηρωικές και
ευλογημένες ψυχές.
Τα Ηλύσια πεδία
Τα Ηλύσια παιδία ήταν ένας πανέμορφος, παραδείσιος τόπος με ολάνθιστα
λιβάδια, όπου επικρατούσε αιώνια άνοιξη. Οι πηγές της Λήθης ανάβλυζαν
νέκταρ που έκανε τους νεκρούς να λησμονούν όλα τα γήινα δάκρυα και τις
κακουχίες. Εκεί βρίσκονταν κατά τον θρύλο ο Μενέλαος μαζί με την ωραία
Ελένη, ο Κάδμος και πολλοί άλλοι γενναίοι και ενάρετοι ήρωες. Κάτω από τη
σκιά Μυρτιών εξασκούνταν στην ιππασία και τον στίβο ή έπαιζαν ζάρια και
μουσική.
Ο Μίνως, αδερφός του Ραδάμανθυ ήταν αυτός που βασίλευε στην πεδιάδα της
άφιξης των Ηλυσίων πεδίων, εκεί που είχαν φέρει τον κοιμώμενο Κρόνο (
Χρόνο ), που όντας μεθυσμένος από την πόση μελιού, είχε αιχμαλωτιστεί και
δεθεί από τον Δία.
Ας κάνουμε όμως και μια εκτενέστερη αναφορά στα Ηλύσια Πεδία. «Ἠλύσιον
Πεδίον» ονομάζονταν ο φανταστικός τόπος στην δυτική εσχατιά της γης, όπως
την φαντάζονταν οι πρόγονοι μας, εκεί όπου ζούσαν ζωή τερπνή και ευδαίμονη
οι ήρωες. Ήταν ένας τόπος άβατος λόγω της ιερότητάς του. Η ονομασία Ηλύσια
συναντάται για πρώτη φορά στην Οδύσσεια. Στην Δ’ ραψωδία ο Πρωτεύς
προφητεύει στον Μενέλαο ότι δεν πρόκειται να πεθάνει στο Άργος αλλά ότι οι
αθάνατοι Θεοί θα τον στείλουν στο Ηλύσιο πεδίο και στα πέρατα της γης, εκεί
όπου βρίσκεται ο ξανθός Ραδάμανθυς, οι άνθρωποι ζουν χωρίς πόνο σε διαρκή
ευτυχία, δεν υπάρχει χιόνι, ούτε θύελλα, ούτε βροχή, αλλά μόνο ο Ζέφυρος
στέλνει την δροσερή πνοή του για να δροσίζει τους ανθρώπους. Το Ηλύσιο
κατά τον Όμηρο δεν είναι μέρος του Άδη, αλλά χώρα στην επιφάνεια της Γης
και μάλιστα στο έσχατο μέρος του κόσμου, καθορισμένο, για την διαμονή, όχι
ψυχών χωρισμένων από τα σώματα, αλλά ανθρώπων.
Κατά τους επικούς ποιητές, τους μεταγενέστερους του Ομήρου και μάλιστα
στον Πίνδαρο, τα «Ἠλύσια ἣ αἱ νήσοι τῶν Μακάρων» είναι προνομιούχος
διαμονή που επιφυλάσσεται για τα τέκνα των θεών και τους ένδοξους ήρωες,
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στους οποίους τρεις φορές κάθε έτος η γη προσφέρει γλυκούς καρπούς. Η
Θέτις αρπάζει από την πυρά τον γιό της Αχιλλέα, που φονεύθηκε από τον Πάρη
και τον Απόλλωνα, για να τον πάει στον νησί Λευκή, δηλαδή στην φωτεινή
χώρα, η οποία αποτελεί αντίθεση προς τον σκοτεινό Άδη. Το βασίλειο αυτό του
Κρόνου και του Ραδάμανθυ ήταν επίσης ανοικτό στον Πηλέα, τον Διομήδη, τον
Κάδμο, και στους ήρωες του Τρωικού και του Θηβαϊκού πολέμου. Αλλά μόνο η
εύνοια των θεών παρείχε την ευδαιμονία αυτή στους εκλεκτούς αυτούς
ευγενής γενεάς. Το στενό και αριστοκρατικό αυτό δόγμα άρχισε να ευρύνεται
με την επιρροή των Μυστηρίων. Όταν το ιερό της Ελευσίνας έγινε προσιτό σε
όλους, η ευτυχία των Ηλυσίων δεν ανήκε πλέον αποκλειστικά σε μια επίλεκτη
τάξη της ανθρωπότητας αλλά μεταδόθηκε και σε όλους εκείνους τους οποίους
είχαν λάβει μέρος στις ιερές τελετές. Μετά από λίγο την υποσχέθηκαν και οι
ποιητές, όχι μόνο σε μυημένους αλλά σε όλους εκείνους, οι οποίοι έζησαν επί
της γης και έπραξαν το αγαθό και το δίκαιο. Ενώ οι ασεβείς μεταβαίνουν στο
σκοτεινό Τάρταρο, τον τόπο της τιμωρίας.
Μετά από αυτά, τα μεταγενέστερα χρόνια, πιστεύονταν ότι τα νησιά των
Μακάρων, όπως αλλιώς ονομάζονταν τα Ηλύσια πεδία, είναι δυο νησιά στον
Ατλαντικό ωκεανό, που απείχαν από την Αφρικανική ακτή δέκα χιλιάδες
στάδια, και ίσως να είναι οι Κανάριες νήσοι. Προς δυτικά λοιπόν, όπου η γλυκιά
πνοή του Ζέφυρου βασιλεύει, στο τέρμα της Γης, αναζητείται το Ηλύσιο πεδίο,
στα νησιά δυτικά της Αφρικής.
Οι ακόλουθοι του Πλούτωνα
Υπήρχαν πολλοί συνοδοί και βοηθοί του Θεού Πλούτωνα. Οι Κήρες, κόρες της
Νυκτός, παρθένες με ματωμένα ενδύματα, δόντια και νύχια άγριου θηρίου και
μάτια που λάμπουν από την δίψα τους για αίμα. Αυτές ορμούν στα πεδία των
μαχών όπου κατασπαράζουν και πίνουν το αίμα των πεσόντων σύμφωνα με
τον Ησίοδο (Ησίοδος. Ασπίς Ηρακλέους 249 - 258). Είναι οι θεότητες του
θανάτου, οι οποίες ξαποστέλνουν ψυχές στον Άδη.
•

Οι Μοίρες, κόρες της Νυκτός και αυτές, που φονεύουν τους ανθρώπους και
στέλνουν τις ψυχές τους στον Ερμή για να τις οδηγήσει μέχρι την πύλη του
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•

•
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•
•

•

σκοτεινού βασιλείου του Άδη, με αυτές δε ταυτίζεται και η Μοίρα ως αυτή
που κόβει το νήμα της ζωής των ανθρώπων.
Οι Άρπυιες, θηλυκά τέρατα, μισές γυναίκες, μισές πτηνά, κόρες του
Θαύμαντα και της Ωκεανίδας Ηλέκτρας, άρπαζαν με τα νύχια τους τις
ψυχές των νεκρών και τις μετέφεραν στον Άδη.
Οι Ερινύες, γεννημένες από το αίμα του τιτάνα Ουρανού, χθόνιες θεότητες
της κατάρας και της εκδίκησης που έστελνε στον κόσμο των θνητών η
Περσεφόνη.
Η Θεά Νέμεσης που έπαιρνε εκδίκηση για τους αδικημένους νεκρούς.
Η Θεά Άτη, Θεά της βλάβης και της παραπλάνησης.
Ο Θάνατος, θεότητα, δαίμων του θανάτου, αδελφές του ήταν οι Μοίρες.
Να διευκρινιστεί ότι άλλο ο Άδης/Πλούτωνας που ήταν Θεός και άλλο ο
Θάνατος που ήταν δαίμων/θεότητα, διότι αργότερα στον χριστιανισμό
αυτές οι οντότητες γίνανε ταυτόσημες.
Η χθόνια Εκάτη η οποία λατρεύονταν ως κύρια πηγή και δημιουργός όλων
των φαντασμάτων και η οποία περιβαλλόταν από ένα άγριο συνονθύλευμα
αλλόκοτων πλασμάτων όπως η Γοργώ, η Μορμώ, η Δάμια, η Βαυβώ, η
Γελλώ, η Έμπουσα, κ.α. Πολλές φορές συγχέεται με την Περσεφόνη για
αυτό την συναντάμε ως βασίλισσα του κάτω κόσμου να μοιράζεται τον
θρόνο με τον Πλούτωνα. Επίσης εκπροσωπούνταν και από άλλες χθόνιες
θεότητες όπως τον Τριπτοπόλεμο, την χθόνια Γαία, την Μεαινίδα, την
Μέλαινα Δήμητρα, την Ερινύν Δήμητρα, την Μειλίχια Ήρα, την Σεμέλη, την
Ερυδίκη και άλλες.

Όλοι αυτοί εκπλήρωναν τις διαταγές του Πλούτωνα που όριζαν ότι κανένας δεν
μπορούσε να ξεφύγει από τον κάτω κόσμο, να επανέλθει δηλαδή στην ζωή, και
κανένας δεν θα μπορούσε να του κλέψει ότι ανήκε σε αυτόν.
Λατρεία του Πλούτωνα
Επειδή θεωρούσαν τον Άδη ενεξιλέωτο και '' κρυερό '' Θεό, ήταν '' αμείλιχος
ηδ'αδάμαστος '' θα περίμενε κανείς ότι δεν υπήρχαν ναοί προς τιμήν του. Από
τα πρώιμα ιστορικά χρόνια όμως όταν άρχισαν να μαλακώνουν οι χθόνιοι Θεοί,
σε αρκετά μέρη θεώρησαν ότι και ο καταχθόνιος Άδης, ο '' στυγερός '' και ''
θεός έχθιστος απάντων '' θα μπορούσε ίσως με τις λατρείες και τις προσφορές
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να εξευμενιστεί. Έτσι άρχισε να λατρεύεται σε ελάχιστες βέβαια περιοχές όπως
στη Νύσσα, Οπούντα, Τροιζήνα και κυρίως στην Πύλο της Ηλείας ( Ήλιδα ). Οι
τελετές γίνονταν μόνο νύχτα σε σκοτεινά μέρη και θυσιάζονταν μόνο μαύρα
ζώα, όπως μαύρα βόδια και αρνιά τα οποία ήταν δεμένα μόνο με μαύρα
σχοινιά. Μαζί με τον Άδη λατρεύονταν πολλές φορές η Δήμητρα και η
Περσεφόνη, όπως έχει ανακαλυφθεί στο βουνό Μίνθη της Τριφυλίας ( σύνορα
Ηλείας, Αρκαδίας, και Μεσσηνίας ).
Ο Θεός Άδης εννοείτε ότι ήταν μια τρομακτική μορφή για όσους βρίσκονταν εν
ζωή. Μη έχοντας καμία βιασύνη να τον συναντήσουν, ήταν σιωπηλοί στους
όρκους στο όνομά του. Για πολλούς, μόνο και μόνο η εκφορά της λέξης Άδης
ήταν τρομακτική. Για αυτό και χρησιμοποιήθηκε ένας ευφημισμός. Αφού
πολύτιμα ορυκτά προέρχονται μέσα από τη γη, δηλαδή τον κάτω κόσμο
κυβερνώμενο από τον Άδη, θεωρήθηκε πως κυβερνούσε και αυτά, και έτσι
αναφερόταν ως Πλούτωνας, όνομα συγγενή της λέξης πλούτος, από εκεί
προέρχεται και το Ρωμαϊκό όνομα Πλούτο. Ο Σοφοκλής αναφέρθηκε στον
Πλούτωνα ως εξής, «ο καταθλιπτικός Πλούτωνας εμπλουτίζει τον εαυτό του με
τους αναστεναγμούς μας και τα δάκρυά μας». Επιπροσθέτως, αποκαλείτο
Κλυμένος, Ευβουλεύς και Πολυδέγμων.
Αν και ήταν Ολύμπιος, πέρναγε τον περισσότερο χρόνο του στο σκοτεινό του
βασίλειο. Φοβερός στη μάχη, απέδειξε την αγριότητά του στην περίφημη
Τιτανομαχία, την μάχη των Ολυμπίων εναντίον των Τιτάνων, που καθιέρωσε
την εξουσία του Δία.
Εξαιτίας της σκοτεινής και μακάβριας προσωπικότητάς του δεν ήταν ιδιαίτερα
αρεστός ούτε από τους θεούς ούτε από τους ανθρώπους. Ο χαρακτήρας του
περιγράφεται ως «άγριος και αμείλικτος», και από όλους τους θεούς ήταν ο
λιγότερο αγαπητός από τους θνητούς. Ωστόσο, δεν ήταν κακός θεός, γιατί, αν
και ήταν αυστηρός, ανηλεής και χωρίς επιείκεια, ήταν τουλάχιστον πάντα
δίκαιος.
Όταν οι Έλληνες προσεύχονταν στον Πλούτωνα, χτυπούσαν τα χέρια τους στο
έδαφος για να είναι σίγουροι πως τους ακούει. Όπως ανέφερα πριν μαύρα
ζώα, όπως πρόβατα, θυσιάζονταν προς τιμήν του. Το αίμα από τις θυσίες στον
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Πλούτωνα έσταζαν σε λάκκο στην γη για να τον φτάσουν πιο εύκολα. Το
πρόσωπο που πρόσφερε τη θυσία έπρεπε να γυρίσει το κεφάλι του, να μην
κοιτά τον λάκκο. Κάθε εκατό χρόνια λάμβαναν χώρα εορτές προς τιμή του.
Το όπλο του Πλούτωνα ήταν ένα δίκρανο, με το οποίο διέλυε ό,τι βρισκόταν
στο δρόμο του ή ό,τι δεν του ήταν αρεστό, σχεδόν ότι έκανε και ο Ποσειδώνας
με την τρίαινά του. Στα αντικείμενα που κατείχε και τον προσδιόριζαν ανήκε
και το περίφημο κράνος, φτιαγμένο από δέρμα σκύλου, δοσμένο από τους
Κύκλωπες, που καθιστούσε όποιον το φορούσε αόρατο. Είναι γνωστό πως ο
Πλούτωνας μερικές φορές δάνειζε το κράνος του αυτό και σε Θεούς και σε
ανθρώπους, ήρωες, όπως στην Αθηνά και στον Περσέα. Το σκοτεινό του άρμα,
συρόμενο από τέσσερα κατάμαυρα άλογα, ήταν εντυπωσιακό και τρομακτικό
στη θέα.
Το ιερό δέντρο του Άδη ήταν η '' αίγειρος '', ένα είδος πανύψηλης λεύκας και
η '' κυπάρισσος '', το γνωστό μας κυπαρίσσι που κοσμεί τα νεκροταφεία μέχρι
και σήμερα. Ιερό φυτό του ήταν το Αδίαντο, ή Πολυτρίχι και ιερό άνθος ο
Ασφόδελος. Ο Ασφόδελος και ο Δυόσμος ήταν ιερά φυτά και της βασίλισσας
του κάτω κόσμου Περσεφόνης. Ιερό ζώο δεν ήταν άλλο παρά το φίδι, ο όφις,
το ιερότερο ζώο των νεκρών, σύμβολο της λατρείας των χθόνιων δυνάμεων.
Ήταν γενικευμένη η αντίληψη στην αρχαιότητα ότι ο νεκρός μπορεί να
εμφανιστεί αιφνίδια με την μορφή φιδιού, για να γλείψει τα υπολείμματα των
σπονδών και να γυρίσει γρήγορα στην φωλιά του.
Τα Πλουτώνεια ή Χαρώνεια
Τα Πλουτώνεια ή Χαρώνεια ήταν άνδρα του Πλούτωνα/Άδη. Από τους
αρχαίους καλούνταν βάραθρα ή άνδρα (σπήλαια) και θεωρούνταν ιερά του
Χάροντος ή Πλούτωνα/Άδη. Μέσα από αυτά πιστεύονταν ότι ήταν δυνατή η
κατάβαση στον Άδη. Τα πιο γνωστά από αυτά ήταν τα εξής:
1. Δύο μικρά σπήλαια στην Ελευσίνα, προς τα δεξιά των μικρών προπυλαίων.
Το μεγαλύτερο από αυτά θεωρούνταν η είσοδος του Άδη και είχε στο
εσωτερικό του οπή, η οποία καλούνταν από τους αρχαίους Έλληνες
«Καταβάσιον», από αυτήν πίστευαν ότι κατέβηκε στον Άδη η Περσεφόνη
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όταν αρπάχθηκε από τον Πλούτωνα. Δίπλα στα σπήλαια αυτά βρέθηκε
προτομή του θεού Εύβουλου που βρίσκεται στο Εθνικό αρχαιολογικό
Μουσείο.
2. Το βρισκόμενο στην Καμπάνια της Ιταλίας, δίπλα στον κόλπο του Αόρνου,
κοντά στο οποίο πιστεύονταν ότι βρίσκονταν το νεκυομαντείο στο οποίο
πήγε ο Οδυσσέας.
3. Το άντρο καλούμενο, και σήμερα άντρο του κυνός (Grotta del cane,
σημερινή ανατολική Νάπολη ), πολύ γνωστό για τις επιβλαβείς
αναθυμιάσεις του.
4. Τα της Φρυγίας, που ονομάζονταν και Χαρώνια, (στην Ιεράπολη, στο
Αχαράκη της Νισαΐδος και το περί της Μαγνησίας της επί Μαιάνδρου και
Πριήνης, σημεία της σημερινής δυτικής Τουρκίας ) που έχουν ολέθριες
αναφορές. Στο Αχαράκη, όχι μακριά από τους Τράλλεις ( σημερινό Αϊδίνιο
της Τουρκίας ), το οποίο περιβάλλονταν από θαυμάσιο άλσος και στο οποίο
υπήρχε ναός του Πλούτωνα και της Κόρης. Εκεί βρισκόταν πλήθος
ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονταν ακολουθώντας την θεραπεία διαίτης την
οποία επέβαλλαν σε αυτούς έμπειροι ιερείς κατά τα όνειρα είτε των
νοσηλευομένων είτε ακόμη και αυτών των ιερέων, μετά από επίκλησή τους
προς τους ιατρούς θεούς (Στράβων C. 649).
Πλούτωνας και Περσεφόνη
Για μεγάλο διάστημα αφού έγινε βασιλιάς του κάτω κόσμου ο Πλούτωνας ήταν
μόνος από γυναικεία συντροφιά. Ένιωθε πλέον πολύ μόνος. Που να βρει όμως
μια σύντροφο που θα θέλει να ζήσει στο σκοτεινό και ζοφερό βασίλειο του;
Επειδή το γνώριζε αυτό αποφάσισε να απαγάγει μια όμορφη κοπέλα. Ήταν
άνοιξη όταν μια τέτοια κοπέλα, Κόρη όπως ονομάζονταν αρχικά, μαζί με την
φίλη της Ωκεανίδα μάζευαν λουλούδια σε μια κοιλάδα της σύγχρονης Σικελίας.
Όταν η Κόρη είχε απομακρυνθεί για λίγο από την φίλη της, ξαφνικά μπροστά
στα πόδια της άνοιξε η γη, ένα φυτό ξεπετάχτηκε από μέσα, το οποίο βλάστησε
και αναπτύχθηκε μέσα σε λίγες στιγμές, ήταν ένας υπέροχος Ασφόδελος!
Μόλις τον πλησίασε και τον άγγιξε βγήκε μέσα από το ρήγμα θεόρατος ο
Πλούτωνας πάνω στο άρμα του με τα τέσσερα κατάμαυρα άλογα. Άρπαξε την
όμορφη Κόρη και την πήρε μαζί του στα έγκατα της γης. Πριν κλείσει όμως η
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γη πίσω τους η Κόρη είχε βγάλει μεγάλη κραυγή που ακούστηκε μέχρι τον
Όλυμπο. Η μητέρα της Δήμητρα άκουσε την κραυγή και ανησύχησε πολύ,
κανείς όμως δεν ήταν μάρτυρας της αρπαγής παρά μόνο ο Ήλιος. Η Δήμητρα
απελπισμένη έψαχνε για καιρό την κόρη της και βρισκόταν πλέον σε μεγάλη
θλίψη, λόγω αυτής της θλίψης αδυνατούσε να επιτελέσει το έργο της, που ήταν
να κάνει εύφορη την φύση, ο Ήλιος που την λυπήθηκε της είπε τι συνέβη και
ότι μάλιστα γνώριζε για αυτό και ο ίδιος ο Δίας. Τότε παρακάλεσε τον Θεό Δία
η Δήμητρα να επιστρέψει η κόρη της στο επάνω κόσμο. Ο Δίας την λυπήθηκε
γιατί ήταν πραγματικά θλιμμένη, αλλά και γιατί η φύση πέθαινε σιγά - σιγά,
την προειδοποίησε όμως ότι η Κόρη δεν θα έπρεπε να έχει καταναλώσει καμιά
τροφή από τον κάτω κόσμο. Η Κόρη ανήλθε στον επάνω κόσμο με την βοήθεια
της Εκάτης που με τις δάδες της της φώτιζε τα υπόγεια μονοπάτια. Γύρισε
επιτέλους στην μητέρα της αλλά είχε φάει δυστυχώς λίγους κόκκους ροδιάς,
που είναι και το σύμβολο του γάμου, και για αυτό υποχρεώθηκε να μείνει ένα
τέταρτο της χρονιάς, τους τρεις μήνες του χειμώνα δηλαδή που η φύση
αποδυναμώνετε, δίπλα στον σύζυγό της, ως βασίλισσα του σκότους, με το
όνομα πλέον Περσεφόνη. Με τον γάμο του ο Άδης δεν απέκτησε παιδιά.
Εκείνος που περιείχε εν αυτώ την ιδέα του θανάτου δεν ήταν ποτέ δυνατό να
δημιουργήσει ζωή άλλωστε.
Ο Πλούτωνας και οι νύμφες
Όπως ο αδελφός του Δίας έτσι και ο Πλούτωνας δεν ήταν ο πιο πιστός σύζυγος
που υπήρξε ποτέ. Κατεδίωξε και ερωτεύτηκε την νύμφη Μινθώ, η οποία στην
συνέχεια τιμωρήθηκε από την ζηλιάρα Περσεφόνη μετατρέποντας της στο
φυτό Μίνθη ( Μέντα ).
Η νύμφη Λεύκη ήταν κόρη του Ουρανού και της Τηθύος. Ο Πλούτωνας την
ερωτεύτηκε πολύ και την άρπαξε και αυτήν στον κάτω κόσμο. Αυτή όμως δεν
ήταν αθάνατη και όταν τελικά πέθανε ο Πλούτωνας την μεταμόρφωσε στο
δέντρο Λεύκη μέσα στα Ηλύσια πεδία. Με τα κλαδιά της ήταν που έπλεξε
στεφάνι ο Ηρακλής όταν γύρισε από τον κάτω κόσμο.
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Ο Ορφέας και η Ευρυδίκη στον Άδη
Υπήρξε και μια και μοναδική φορά που ο Πλούτωνας έδειξε έλεος. Αυτή ήταν
όταν άκουσε την μουσική του Ορφέα η οποία ήταν τόσο λυπητερή, που του
επέτρεψε να επαναφέρει την σύζυγό του Ευρυδίκη στη γη των ζωντανών, υπό
τον όρο πως αυτή θα περπατούσε πίσω του και αυτός δεν θα γύριζε να την
κοιτάξει μέχρι να βγουν στην επιφάνεια. Ο Ορφέας συμφώνησε αλλά,
ενδίδοντας δυστυχώς στον πειρασμό να κοιτάξει πίσω, απέτυχε και έχασε την
Ευρυδίκη ξανά. Ενώθηκε ξανά μαζί της μόνο μετά το θάνατό του.
Ο Ηρακλής στον Άδη
Ο Ηρακλής βρέθηκε στον κόσμο του Άδη λόγω ενός άθλου που του είχε ζητήσει
ο Ευρυσθέας. Ο ενδέκατος και προτελευταίος άθλος τού Ηρακλή ήταν να
πιάσει τον Κέρβερο, το τρικέφαλο άγριο σκυλί του Άδη που φυλούσε την πύλη
για τον κάτω κόσμο, και να τον πάει στον ίδιο τον Ευρυσθέα. Αρχικά, ο
Ηρακλής πήγε στην Ελευσίνα για να μυηθεί στα Ελευσίνια Μυστήρια, όπως τον
συμβούλευσε ο Θησέας, έπρεπε να γίνει αυτό έτσι ώστε να εξαγνιστεί από τον
φόνο των Κενταύρων που είχε διαπράξει αλλά και να μάθει τον τρόπο να
κατέβει στον κάτω κόσμο ζωντανός. Στον άθλο του αυτόν είχε την βοήθεια της
Αθηνάς και του Ερμή. Πήγε στο ακρωτήριο Ταίναρο τής Λακωνίας, εκεί όπου
υπήρχε ναός τού Ποσειδώνα και μία σπηλιά που οδηγούσε στα καταχθόνια.
Εκεί συνάντησε τον Χάροντα, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε να τον περάσει στην
αντίπερα όχθη, επειδή ήταν ζωντανός. Ο Ηρακλής όμως τον απείλησε να τον
χτυπήσει με το ρόπαλό του και έτσι ο Χάροντας αναγκάστηκε να τον περάσει.
Αργότερα βέβαια τον τιμώρησε ο Άδης για αυτήν του την ανυπακοή. Εκεί οι
Ίσκοι, βλέποντας τον Ηρακλή, φοβήθηκαν και παραμέρισαν. Έφθασε χωρίς
εμπόδια μπροστά στον θρόνο τού Πλούτωνα και ατρόμητος απαίτησε να πάρει
τον Κέρβερο. Ο Πλούτωνας δέχτηκε με έναν όρο, εάν ο Ηρακλής κατάφερνε να
τον δαμάσει χρησιμοποιώντας μόνον τα χέρια του, χωρίς να χρησιμοποιήσει
κανένα όπλο μπορούσε να τον πάρει. Ο Ηρακλής άρπαξε με την πελώρια
δύναμη του τον Κέρβερο από τον σβέρκο και τον υπέταξε. Ο Πλούτωνας όμως
μετάνιωσε εκείνη την στιγμή και αρνήθηκε να τον αφήσει να τον πάρει μαζί
του. Τότε ο Ηρακλής έριξε ένα βέλος στον Πλούτωνα και τον πλήγωσε. Πέρασε
ένα λουρί στον σκύλο και τον έσυρε ως στο φως και το παλάτι του Ευρυσθέα.
Σελίδα | 33

Τεύχος 14

Να αναφέρουμε επίσης ότι όταν ο Ηρακλής βρισκόταν στον κάτω κόσμο
συνάντησε τον Θησέα μαζί με τον πιστό φίλο του Πειρίθου, που ήταν βασιλιάς
των Λαπιθών. Οι δύο τους στην απόπειρά τους να περάσουν ζωντανοί από τον
κάτω κόσμο και να κλέψουν την Περσεφόνη, είχαν τιμωρηθεί από τον Άδη για
την ύβρι τους, τούς είχε δέσει σέ θρόνους σκαλισμένους σέ έναν βράχο, από
όπου δεν μπορούσαν πιά να σηκωθούν. Φίδια τούς έδεναν τα χέρια και τα
πόδια. Ο Ηρακλής απελευθέρωσε αρχικά τον Θησέα και τον ανέβασε στο φως,
Ώσπου να επιστρέψει όμως για να σώσει και τον Πειρίθου, η γη σείστηκε,
καταστράφηκαν τα περάσματα και έτσι δεν κατάφερε να τον σώσει και αυτόν.
'Έκτοτε ο Θησέας ακολούθησε τον σωτήρα του Ηρακλή και πολέμησαν μαζί σέ
πολλές μάχες.
Ο Πλούτωνας στην Τέχνη
Ο Πλούτωνας δεν απεικονίζεται πολύ συχνά στις κλασικές τέχνες, λόγω του ότι
δεν ήταν και δημοφιλής Θεός. Εμφανίζεται συχνότερα σε απεικονίσεις της
Αρπαγής της Περσεφόνης. Υπάρχουν και παραστάσεις σε αγγεία της κλασικής
εποχής όπου εμφανίζεται μαζί με την Περσεφόνη, ως ζεύγος αριστοκρατικό σε
ανάκλιντρο ή και με τη Δήμητρα, ως θεός του κάτω κόσμου και της βλάστησης.
Ο Πλούτωνας συνήθως παρίσταται να κάθετε πάνω σε θρόνο και να έχει στα
πόδια του τον Κέρβερο. Έχει μακριά μαλλιά και σχεδόν πάντα γένια. Το
πρόσωπο του σκυθρωπό και σκοτεινό εμπνέει τρόμο και σεβασμό. Στο δεξιό
του χέρι κρατά σκήπτρο ή κλείδα, σύμβολο του φύλακα των πυλών του Άδη.
Σπανιότατο μετάλλιο του Αδριανού φέρει παράσταση του Άδη με τρίαινα και
αετό και στα πόδια του τον Κέρβερο. Εκεί απεικονίζετε η τριαδική θεότητα
διότι ο αετός είναι σύμβολο του Δία, η τρίαινα του Ποσειδώνα και ο Κέρβερος
τρικέφαλος ή μονοκέφαλος, του Πλούτωνα. Ο Πλούτωνας επίσης είχε πολλά
αγάλματα στα περίχωρα των Μυκηνών.
Ο Επιμενίδης είχε κατασκευάσει άγαλμα του Πλούτωνα στο ιερό των Ερινύων
στην Αθήνα. Επίσης στην Κορωνεία του Ελικώνα υπήρχε άγαλμα του δίπλα από
το άγαλμα της Αθηνάς. Το 1812 βρέθηκε μαρμάρινο άγαλμα του εντός των
ερειπίων των θερμών του Τίτου ( μουσείο του Καπιτωλείου, Ιταλία ). Άλλο
βρέθηκε στην Pouzzoles εντός των ερειπίων του ναού του Σέραπη, ( μουσείο
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της Νάπολης, Ιταλία ). Η τέχνη δεν ασχολήθηκε πολύ με το πρόσωπο του
Πλούτωνα. Ίσως γιατί η περικεφαλαία του, η Κυνή, η οποία τον καθιστούσε
αόρατο ήταν και δηλωτικό της άγνοιας της εξωτερικής του εμφάνισης. Εξ’
άλλου και το πένθιμο και σκυθρωπό του θέματος δεν θα προκαλούσε μεγάλη
ευχαρίστηση. Όπως είπαμε άλλωστε παραπάνω, οι διάφορες ενέργειες του
κατ’ εξοχήν μυστηριώδη αυτού θεού προσωποποιούνταν με τις Ερινύες, Κήρες
κ.λ.π., οι δε καλλιτέχνες ασχολούνταν με αυτές τις μορφές περισσότερο παρά
με το ακαθόριστο πρόσωπο του Πλούτωνα.
Ο κάτω κόσμος των άλλων λαών
Οι λαοί της Ασίας, είχαν άλλη έννοια του κάτω κόσμου από τους Έλληνες και
τους Ρωμαίους. Μερικοί λαοί θεωρούσαν τον Άδη ως τόπο προσωρινής
διαμονής, γιατί κάποιοι από αυτούς πίστευαν στην μετεμψύχωση και κάποιοι
άλλοι στην νεκρανάσταση.
Οι Εβραίοι, οι Πέρσες του Ζωροάστρη, οι Μουσουλμάνοι διαχώριζαν τον τόπο
ευδαιμονίας από τον τόπο των βασανιστηρίων. Οι Εβραίοι όριζαν τον
Παράδεισο, οι Μουσουλμάνοι το Τζεχενέμ, οι Πέρσες το Γκοροτμάν ως τόπο
ευδαιμονίας. Ενώ αντίστοιχα η Γέεννα, το Τζεχενέμ ή Έλ Σακάρ, το Ντουζάχ,
ήταν η χώρα των βασανιστηρίων. Η εβραϊκή θρησκεία αρχικά δεν ξεχώριζε
τους τόπους αυτούς. Είχαν το Σεόλ όπου οι καλοί και οι κακοί ζούσαν
αδιακρίτως μαζί. Οι θρησκευτικοί τους συγγραφείς αργότερα όμως όρισαν
ακριβέστερα τις λεπτομέρειες της μεταθανάτιας ζωής, οι οποίες διαδόθηκαν
ταχέως και επιβλήθηκαν στην εβραϊκή θρησκεία. Έτσι πλέον οι Εβραίοι μετά
θάνατον οδηγούνταν ενώπιον δικαστηρίου και κρίνονταν εκεί αναλόγως των
πράξεων τους.
Οι Βραχμάνοι και οι Βουδιστές πίστευαν στην μετεμψύχωση και για αυτό ο
κάτω κόσμος τους, αν και πλήρης βασάνων και φρικιαστικών μαρτυρίων για
τους ασεβείς ήταν μόνον προσωρινός.
Οι Κινέζοι δεν έχουν ιδιαίτερο κάτω κόσμο. Ο Κομφουκιανισμός και ο Ταοϊσμός
διδάσκουν ότι οι μεν κακοί τιμωρούνται δια της λήθης και της ανυπαρξίας, οι
δε αγαθοί δια της εξακολουθήσεως της ζωής στην ατμόσφαιρα, γύρω από τους
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τόπους όπου έζησαν προηγουμένως. Οι Βουδιστές Κινέζοι έχουν τις ίδιες
θεωρίες με τους Βουδιστές Ινδούς.
Τέλος στην Σκανδιναβική Μυθολογία υπήρχε η Χέλ όπου μετέβαιναν οι
αποθνήσκοντες από ασθένεια ή γήρας. Υπήρχε ένας ξεχωριστός τρομερότερος
τόπος που ήταν προορισμένος για τους κακούργους και τις κακές μάγισσες.
Ακόμη υπήρχε η Βαλχάλλα, εκεί οι νεκροί πολεμιστές μετέβαιναν, σε έναν
ειδικό μεταθανάτιο τόπο για αυτούς, όπου βρίσκονταν και ο Θεός Οντίν. Μαζί
με τον Θεό, ανέμεναν την τελική μάχη που θα έδιναν απέναντι στο κακό, που
είχε την μορφή του λύκου Φενρίρ. Οι Σκανδιναβοί πίστευαν ότι μετά από αυτή
την μάχη ο κόσμος θα αναγεννιόταν.
'Αδης και Χριστιανισμός
Τέλος ας δούμε και ποια ήταν και είναι η αντίληψη των Χριστιανών για τον Άδη,
όχι ως Θεό αλλά σαν μεταθανάτιο προορισμό. Οι πρώτοι Χριστιανοί
συγγραφείς υιοθέτησαν το όνομα Άδης για να δηλώσουν τον τόπο όπου θα
μετέβαιναν μετά θάνατο οι αμαρτωλοί. Η λέξη συναντάται έντεκα φορές στην
Καινή διαθήκη με τις εξής σημασίες:
1. κοίλο και υπόγειο μέρος όπου βρίσκονται οι ψυχές των πεθαμένων
2. ο τόπος της παραμονής μέχρι την κοινή ανάσταση για όσους πιστεύουν
στον Χριστό.
3. ο θεός του Άδη, ο διάβολος, ο οποίος άρχει επί των νεκρών «οὐκ
ἐγκαταλείψεις τήν ψυχήν μου εἰς ᾃδου» Πράξεις β’ 27 (δεν θα αφήσεις την
ψυχή μου στην κατοικία του Διαβόλου)
4. ο θάνατος και ιδίως όταν βρίσκεται μαζί με την λέξη πύλες «Και πύλαι ᾃδου
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» = θάνατος (Ματθ. ΙΣΤ’ 18). Ο Σωτήρας Χριστός
δια του σταυρικού θανάτου του κατασύντριψε το κράτος και την ισχύ του
Άδη, κατερχόμενος σε αυτόν προς της εκ νεκρών αναστάσεως, κήρυξε προς
τα φυλακισμένα πνεύματα και όσοι πίστεψαν σε Αυτόν έλαβαν αιώνια
κατοικία στους Ουρανούς, δηλαδή την μετ’ αυτού αιώνια μακαριότητα, και
εκείνοι που δεν πίστεψαν την αιώνια κόλαση. Οι Ο’ μεταφράζοντας με την
λέξη Άδης την αντίστοιχη εβραϊκή Σεόλ διακρίνουν τον Άδη ως
αποτελούμενο από δύο μέρη, του κόλπου του Αβραάμ ή Παραδείσου, του
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τόπου της παραμονής των αγαθών και των δίκαιων, και της Γεέννης του
πυρός ή της Κολάσεως, όπου τιμωρούνται οι αμαρτωλοί, αλλά αυτό
προσωρινά μέχρι την έλευση του Μεσσία.
5. εικονικά σημαίνει το βαθύτατο εκείνο μέρος της γης «έως ᾃδου
καταβιβάζεσθαι», που σημαίνει να πέφτει κανείς σε μεγάλη δυστυχία, σε
πνευματικό όλεθρο
6. ο τόπος της τιμωρίας, των βασάνων.
Ο Άδης έχει τα εξής συνώνυμα: κάμινος πυρός, πυρ το εξώτερον, σκότος το
εξώτερον, πυρ το αιώνιο, άβυσσος κ.λ.π.
**
Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Αντιώτη
Ο Ιωάννης Αντιώτης ζει στην Αθήνα και έχει καταγωγή από την Νάξο. Όραμα
του είναι ένας κόσμος γεμάτος με αγάπη όπου όλοι θα είναι ικανοί να
αντιληφθούν τις πνευματικές ενέργειες τριγύρω τους και θα μοιράζονται το
φως και την γνώση. Ασχολείται επί σειρά ετών με την μελέτη των αρχαίων
πολιτισμών, τις εναλλακτικές θεραπείες και την ανάπτυξη των ανθρώπινων
ψυχικών δυνάμεων. Είναι ιδρυτής της ομάδας εσωτερικής αναζήτησης
«Ουράνιον». Το έργο του απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να
αφυπνίσουν την κοσμική τους αρχέγονη μνήμη.
Σημείο επικοινωνίας: Facebook: Ιωάννης Αντιώτης
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Από την Ευαγγελία (Λιλίκα) Αθανασοπούλου

Ο Πλούτωνας στα Ζώδια
και στην Ιστορία

Ο Πλούτωνας χρειάζεται περίπου 248 χρόνια για να πραγματοποιήσει μια
πλήρη διέλευση από όλα τα Ζώδια. Ο χρόνος που χρειάζεται να περάσει από
το κάθε Ζώδιο μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 32 ετών καθώς έχει μια
ασυνήθιστη τροχιά. Θεωρείται συλλογικός πλανήτης και ως εκ τούτου η
ερμηνεία της κίνησής του μέσω των Ζωδίων ισχύει για μια ολόκληρη γενιά
ανθρώπων και όχι συγκεκριμένα για ένα άτομο.
Για το Ζώδιο που περνάει ο Πλούτωνας υπάρχει συχνά μεγάλη ανατροπή και
βάσανο, με αποτέλεσμα μεγάλες και μακροχρόνιες αλλαγές, θάνατοι αλλά και
αναγεννήσεις… Οι λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν την ενέργεια του Πλούτωνα είναι Δύναμη, Ένταση, Θάνατος & Αναγέννηση, Ταλαιπωρία, Μετασχηματισμός, Βάθος, Ενέργεια, Εκρηκτικότητα…
Ο Πλούτωνας στον ΚΡΙΟ
Ο Πλούτωνας ήταν τελευταία στο Ζώδιο του Κριού μεταξύ των ετών 1823 και
1852. Η γενιά με τον Πλούτωνα στον Κριό, έχει την ικανότητα να ανατρέψει
τους νόμους και τις δομές της παραδοσιακής κοινωνίας και να ξεκινήσει από
την αρχή. Στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπήρξαν μια
σειρά επαναστατικών κινημάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το περιπετειώδες
πνεύμα του Ζωδίου του Κριού φάνηκε στους Πρωτοπόρους που διέσχισαν τη
χώρα, ξεκινώντας από την αρχή και δίνοντας μεγάλες δυσκολίες για τον
αποικισμό της Δύσης.
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Ο Πλούτωνας μέσα από τον Κριό μπορεί να γίνει Μυητικός, Περιπετειώδης,
Ξεροκέφαλος, Ατρόμητος, Τολμηρός, Παιδικός, Αφελής, Αθώος, Παρορμητικός…

Ο Πλούτωνας στον ΤΑΥΡΟ
Ο Πλούτωνας ήταν τελευταία στο Ζώδιο του Ταύρου μεταξύ των ετών 1852 και
1884. Με τον Πλούτωνα στον Ταύρο, η γενιά ανήκει σε μια εποχή όπου
υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στην οικονομία και την παραγωγή υλικών. Αυτή η
γενιά περιελάμβανε τα χρόνια των χρόνων του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου. Αυτή την περίοδο η εκβιομηχάνιση της πολεμικής προσπάθειας πραγματοποιήθηκε σε μαζική κλίμακα. Η χώρες δεν θα ήταν ποτέ ξανά οι ίδιες με την
εφεύρεση νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη εργοστασίων που θα επέτρεπαν
τη μαζική παραγωγή.
Ο Πλούτωνας μέσα από στον Ταύρο μπορεί να γίνει Γειωμένος, Επίμονος,
Αργός, Υλιστής, Ανθεκτικός, Πλούσιος, Αγαπώντας όμορφα αντικείμενα…
Ο Πλούτωνας στους ΔΙΔΥΜΟΥΣ
Ο Πλούτωνας ήταν τελευταία στο Ζώδιο των Διδύμων μεταξύ των ετών 1884
και 1914. Οι Δίδυμοι είναι ένα Ζώδιο που εκφράζει τη διάνοια και το νου. Όταν
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ο Πλούτωνας πέρασε από τους Διδύμους υπήρξαν σημαντικές αλλαγές σε
αυτήν την περίοδο όσον αφορά τις νέες ιδέες που εισέρχονται στην κοινωνία.
Αυτή ήταν μια περίοδος μεγάλων εφευρέσεων, συγκεκριμένα που θα βελτίωνε
και θα έφερε επανάσταση στην επικοινωνία των ανθρώπων τα επόμενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εφευρέθηκε η πρώτη μηχανοκίνητη
και επανδρωμένη ιπτάμενη μηχανή. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας πρωτοστατεί. Οι πρώτες ραδιοφωνικές εκπομπές στάλθηκαν στον Ατλαντικό και
παραλήφθηκαν με επιτυχία. Η ανάπτυξη του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε
με αποκορύφωμα με το πρώτο εργοστάσιο συναρμολόγησης αυτοκινήτων να
δημιουργηθεί στο τέλος αυτής της διέλευσης μέσω των Διδύμων. Οι άνθρωποι
που γεννήθηκαν με τον Πλούτωνα στους Διδύμους, ανήκουν σε μια γενιά
εφευρέσεων και ανακαλύψεων στη γνώση και την επικοινωνία.
Ο Πλούτωνας μέσα στους Διδύμους μπορεί να γίνει Φωτεινός, Ομιλητικός,
Φευγαλέος, Γρήγορος, Μεταβλητός, Περίεργος, Εφευρηματικός, Ευφυής, Επικοινωνιακός…
Ο Πλούτωνας στον ΚΑΡΚΙΝΟ
Ο Πλούτωνας ήταν τελευταίος στο ζώδιο του Καρκίνου μεταξύ των ετών 1914
και 1939. Είναι σημαντικό ότι η τελευταία διέλευση του Πλούτωνα μέσω του
Καρκίνου πραγματοποιήθηκε ακριβώς μεταξύ της αρχής του πρώτου και της
αρχής του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Το Ζώδιο του Καρκίνου κυριαρχεί
στην περιοχή του σπιτιού και της οικογένειας. Ήταν μια εποχή που υπήρχε
μεγάλη ανατροπή και αλλαγή στο θεσμό της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια του
πρώτου παγκόσμιου πολέμου χάθηκε μια ολόκληρη γενιά νέων και οι οικογένειες άλλαξαν για πάντα. Η υπεράσπιση του σπιτιού και του εθνικού τρόπου
ζωής προκάλεσε μεγάλο μόχθο στην κοινωνία. Συγκεκριμένα ο ρόλος των
γυναικών άλλαξε καθώς αναγκάστηκαν να αναλάβουν τα καθήκοντα πολλών
ανδρών που βρίσκονταν στο μέτωπο και οδήγησε σε μια νέα αποδοχή αυτού
που ήταν ικανές. Η οικογένεια αναγκάστηκε περαιτέρω να υπομείνει τα
δύσκολα χρόνια της κατάθλιψης και των δεινών στις αρχές της δεκαετίας του
1930 μετά το κραχ του χρηματιστηρίου. Συνολικά, πρόκειται για μια γενιά που
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αμφισβητεί την ασφάλειά της και ως αποτέλεσμα αναγκάζεται να προσαρμοστεί στις νέες κοινωνικές έννοιες.
Ο Πλούτωνας στον Καρκίνο μπορεί να γίνει Συναισθηματικός, Νοσταλγικός,
Προσανατολισμένος στην Οικογένεια, Αγαπώντας το Σπίτι, Αγαπώντας το μαγείρεμα, Φροντίζοντας, Φυλαγμένος, Έχοντας Δυνατά Συναισθήματα, Ζεστός…
Ο Πλούτωνας στον ΛΕΩΝ
Ο Πλούτωνας βρισκόταν για τελευταία φορά στον Λέοντα μεταξύ των ετών
1939 και 1957. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν αυτά τα χρόνια, ήταν παιδιά του
δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και της μεταπολεμικής γενιάς. Ο Πλούτωνας
αν και ο μικρότερος από τους πλανήτες αντιπροσωπεύει έντονη ενέργεια και
δύναμη. Καθώς το φυσικό στοιχείο στον πλανήτη είναι μικρότερο, το ενεργειακό στοιχείο είναι αντιστρόφως μεγαλύτερο. Από κει πράγματι απηχεί η ιδέα
της ατομικής ενέργειας όπου η διάσπαση του απείρου μικρού ατόμου παράγει
μεγάλη ενέργεια και δύναμη. Αυτό το γεγονός συνέβη για πρώτη φορά κατά
τα χρόνια που ο Πλούτωνας πέρασε από το ζώδιο του Λέοντα προς το τέλος
του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου.
Όταν ο Πλούτωνας περνάει από ένα ζώδιο, υπάρχει συχνά μια μεγάλη εκκαθάριση όλων των περιττών και καταστροφικών καταστάσεων. Όταν πέρασε
από τον Λέοντα, αυτό συνοψίστηκε από μια μεγάλη μάχη για κυριαρχία όπως
εκπροσωπήθηκε από τον Λέοντα, με τη σύγκρουση του ελεύθερου κόσμου και
των ναζιστικών ιδεωδών σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Με αυτή τη γενιά
ήρθαν μεγάλα βάσανα και αντοχές και δυσκολίες με θυσίες, βάσανα και ελλείψεις.
Ο Πλούτωνας θεωρείται υπερυψωμένος ή σε πολύ ισχυρή θέση στον Λέοντα
αφού τόσο ο πλανήτης όσο και το ζώδιο αντιπροσωπεύουν μεγάλη δύναμη και
ενέργεια και ικανότητα να αντέχουν στην πρόκληση αλλά τελικά να αντέχουν.
Αυτή ήταν η ενέργεια που απαιτείται για να αντέξει τις φρίκες που προκλήθηκαν από έναν παγκόσμιο πόλεμο και την αντίστοιχη περίοδο του ψυχρού
πολέμου που ακολούθησε. Η γενιά με τον Πλούτωνα στον Λέοντα έχει μεγάλη
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δύναμη ηγεσίας και ικανότητα να αντέξει τις πολλές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει στη ζωή τους.
Ο Πλούτωνας στον Λέοντα μπορεί να γίνει Ενεργειακός, Δραματικός, Ηγέτης,
Ισχυρός, Εγωιστικός, Μάταιος, Γενναιόδωρος, Ευγενής, Δημιουργικός, Ταλαντούχος…
Ο Πλούτωνας στην ΠΑΡΘΕΝΟ
Ο Πλούτωνας ήταν τελευταία στην Παρθένο μεταξύ των ετών 1957 και 1972. Ο
Πλούτωνας μαζί με τον Ουρανό πέρασαν από την Παρθένο κατά τη δεκαετία
του 1960. Αυτοί οι δύο πλανήτες αποτέλεσαν ένα μεγάλο μέρος της επανάστασης του 1960. Από όποιο ζώδιο κι αν περάσει ο Πλούτωνας, συχνά κατάλήγει σε μεγάλες αλλαγές, ανατροπές και κατάργηση ξεπερασμένων και περιττών μεθόδων λειτουργίας.
Όταν ο Πλούτωνας πέρασε από το ζώδιο της Παρθένου, πέρασε από το ζώδιο
που ήταν υπεύθυνο για τις καθημερινές ρουτίνες εργασίας, την υγεία και τη
θεραπεία… Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπήρξαν αλλαγές στις
καθημερινές πρακτικές εργασίας και μεγάλη ελπίδα ότι οι μηχανές θα αφαιρέσουν τα κοσμικά καθήκοντα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Τελικά η
βασική πρόοδος ήταν αυτή στον τομέα των υπολογιστών ως μέσο προς την
υπηρεσία της ανθρωπότητας. Παρόλο που αρχικά είχαν αναδειχθεί μόνο για
το άτομο πολλά χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλές
επιχειρήσεις άρχισαν να βασίζονται σε αυτές και έγιναν βασικό μέρος της
βιομηχανίας. Η Ιατρική επίσης έκανε σπουδαία βήματα προς την καλυτέρευση
των ανθρώπινων επαφών και σχέσεων ανακαλύπτοντας το ‘’χάπι΄’.
Συχνά με τον Πλούτωνα οι πρόοδοι έρχονται μέσω του πόνου. Αυτή η περίοδος
γνώρισε μια επανάσταση στην υγεία και τη φροντίδα του σώματος με αγάπη
για τα φυσικά και vegan τρόφιμα μετά από τα προηγούμενα χρόνια χημικής
ρύπανσης των τροφίμων. Ωστόσο, μόνο με τραγωδίες μέσω της χρήσης
φαρμάκων όπως η θαλιδομίδη, έγιναν πολύ πιο αυστηρές δοκιμές στον τομέα
της ιατρικής. Η βιολογία και η γενετική επέτρεψαν στον άνθρωπο ν’ αναπτύξει
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σε εντυπωσιακό βαθμό τις γνώσεις του για την ίδια την προέλευση και την
ύπαρξή του. Κατά τη δεκαετία του ’70 η επιστήμη της γενετικής μηχανικής
άρχισε τις προσπάθειες για παρεμβάσεις στον γενετικό κώδικα, προκειμένου
να παραχθούν ζώα και φυτά με βελτιωμένες ιδιότητες. Ήταν οι απαρχές μιας
επανάστασης που τ’ αποτελέσματά της ίσως αποδειχθούν πιο καταλυτικά από
αυτά της βιομηχανικής επανάστασης.
Ο Πλούτωνας στην Παρθένο μπορεί να γίνει Αναλυτικός, Διακριτικός, Τελειομανής, Γειωμένος, Κριτικός, Λεπτομερής Προσανατολισμός, Λογικός, Φωτεινός, Εμμονικός, Αμήχανος, Ευφυής…
Ο Πλούτωνας στο ΖΥΓΟ
Ο Πλούτωνας ήταν τελευταίος στο Ζώδιο του Ζυγού μεταξύ των ετών 1972 και
1984. Το ζώδιο του Ζυγού ασχολείται με τις σχέσεις τόσο σε προσωπική όσο
και σε παγκόσμια κλίμακα και αν αποδίδεται δικαιοσύνη σε αυτές τις σχέσεις.
Ο Πλούτωνας στο Ζώδιο του Ζυγού υποδηλώνει ότι ανήκετε σε μια γενιά που
ασχολείται με την παγκόσμια δικαιοσύνη και τη μεταμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων.
Κατά τη διέλευση του Πλούτωνα μέσω του Ζυγού, αυτή η γενιά θα πρέπει να
αναζητήσει δικαιοσύνη και δικαιοσύνη σε αυτούς τους τομείς ή να τους
επιβάλει μέσω βίας και αγώνα. Αυτά τα χρόνια είδε το τέλος του πολέμου στο
Βιετνάμ και την άνοδο των κινημάτων διαμαρτυρίας εναντίον της Αμερικής
που εμπλέκεται σε ξένες συγκρούσεις. Το τέλος αυτής της διέλευσης είδε ένα
δημοφιλές παγκόσμιο κίνημα για την υποστήριξη της ανακούφισης του λιμού
στην Αφρική, πιθανώς το πρώτο του είδους.
Ο Πλούτωνας στον Ζυγό μπορεί να γίνει Διπλωματικός, Κομψός, Καλλιτεχνικός,
Αναποφάσιστος, Ισορροπημένος, Ήρεμος, Κριτικός, Όμορφος, Χαρισματικός…
Ο Πλούτωνας στο ΣΚΟΡΠΙΟ
Ο Πλούτωνας ήταν τελευταία στον Σκορπιό μεταξύ των ετών 1984 και 1995.
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Η διέλευση του Πλούτωνα από τον Σκορπιό συνδυάστηκε με τον Ουρανό να
βρίσκεται στον Σκορπιό μεταξύ 1975 και 2000, κάτι που έτεινε μόνο να δώσει
έμφαση στα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του Σκορπιού. Ο Πλούτωνας θεωρείται
ο σύγχρονος κυβερνήτης του Σκορπιού. Ως εκ τούτου, βρίσκεται σε πολύ
ισχυρή θέση καθώς περνάει από αυτό το ζώδιο.
Τόσο ο πλανήτης όσο και το ζώδιο αντιπροσωπεύουν εποχές μεγάλης
ανατροπής και αλλαγής και πιθανής καταστροφής. Υπάρχει όμως ένας λόγος
για αυτό και αυτός είναι να παροτρυνθούν οι άνθρωποι ν’ αλλάξουν, για να
προχωρήσουν, εξαλείφοντας τα πολλά αρνητικά τους χαρακτηριστικά. Εάν
αυτό δεν γίνει πρόθυμα, τότε η ίδια υ ‘’ύπαρξη’’… θα επιβάλει την αλλαγή
στους ανθρώπους μέσα από τα βάσανα, τον πόλεμο και τη δυστυχία. Επομένως, η περίοδος κατά την οποία ο Πλούτωνας περνάει από τον Σκορπιό είναι
τελικά μια μεγάλη δυναμική από τη μία πλευρά και μεγάλη καταστροφή από
την άλλη.
Ο πλανήτης Πλούτωνας συνδέεται συχνά με το πλουτώνιο και την ατομική
εποχή. Όντας ο μικρότερος από τους αποδεκτούς πλανήτες, θεωρείται ως
πλανήτης έντονης ενέργειας και λιγότερης ύλης. Μια παρόμοια αρχή λειτουργεί στο ότι η καταστροφή μικρότερων και μικρότερων σωματιδίων απόκαλύπτει όλο και περισσότερη ενέργεια. Είναι ενδιαφέρον αμέσως μετά την
είσοδο του Πλούτωνα στο Σκορπιό το 1986, έγινε η πυρηνική καταστροφή του
Τσερνομπίλ. Η ανθρωπότητα επιδιώκει την δύναμη χωρίς να λαμβάνει υπόψη
την κατάλληλη ασφάλεια. Εκτός από τους θανάτους τη στιγμή της κατάστροφής, οι συνέπειες του Τσερνομπίλ εξακολουθούν να γίνονται αισθητές με
αύξηση των καρκίνων και των γενετικών μεταλλάξεων σε πολλές περιοχές που
επηρεάστηκαν από το γεγονός.
Όσο τρομερό και αν ήταν το Τσερνομπίλ, η πιθανή και η προκύπτουσα
καταστροφή από πυρηνική σύγκρουση πλήρους κλίμακας, κατά την περίοδο
του Πλούτωνα στον Σκορπιό, ήταν πολύ χειρότερη. Ευτυχώς αυτό αποφεύχθηκε, αν και εμφανίστηκε μια προειδοποίηση για τους κινδύνους της
πυρηνικής ενέργειας.
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Ο Πλούτωνας στον Σκορπιό μπορεί να γίνει Διπλωματικός, Κομψός, Δυναμικός,
Εκτελεστικός, Ηγετικός, Αποτελεσματικός, Μαχητικός, Όμορφος, Χαρισματικός, Καταστροφικός, Ανελέητος…
Ο Πλούτωνας στον ΤΟΞΟΤΗ
Ο Πλούτωνας βρισκόταν στο ζώδιο του Τοξότη μεταξύ των ετών 1995 και 2008.
Ο Τοξότης είναι το ζώδιο που κυβερνά τους τομείς της θρησκείας και τα
κωδικοποιημένα συστήματα σκέψης που έχουν αναπτυχθεί εδώ και πολλά
χρόνια. Αυτά περιλαμβάνουν τομείς όπως το δίκαιο, η φιλοσοφία και η
ανώτερη εκπαίδευση.
Όταν ο Πλούτωνας πέρασε από τον Τοξότη, η σύγκρουση του ψυχρού πολέμου
που κυριάρχησε στη σκέψη μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, στράφηκε δραματικά
σε μια ανανεωμένη σύγκρουση μεταξύ των θρησκειών της Ανατολής και της
Δύσης. Καμία πιο δραματική στιγμή δεν θα μπορούσε να αναδείξει αυτή τη
μετατόπιση από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους. Η παγκόσμια σύγκρουση ήταν τώρα μια θρησκεία και όχι πολιτική ιδεολογία.
Η τρέχουσα σύγκρουση και οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και το Ιράκ έχουν
προκαλέσει μόνο τραγική απώλεια και θλίψη. Όπου όμως περνάει ο Πλούτωνας, για όλα τα δεινά που πρέπει να υπομείνουμε, υπάρχει πάντα μακροχρόνια αλλαγή, βαθιά μαθήματα και τελικά πρόοδος για την ανθρωπότητα. Ας
ελπίσουμε ότι οι μεγάλες θρησκείες θα καταλάβουν και θα ανεχτούν ξανά τις
διαφορές μεταξύ τους και θα ακολουθήσει μια καλύτερη εποχή.
Ο Πλούτωνας στον Τοξότη μπορεί να γίνει Θετικός, Τυχερός, Εμπνευσμένος,
Περιπετειώδης, Ανήσυχος, Ένας Αναζητητής Νοήματος, Ένας Ταξιδιώτης, Ένας
Πρωτοπόρος, Ένας Αναζητητής Συγκίνησης…
Ο Πλούτωνας στον ΑΙΓΟΚΕΡΩ
Ο Πλούτωνας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ζώδιο του Αιγόκερω. Μπήκε το
2008 και θα φύγει το 2024. Ο Αιγόκερως φροντίζει τις παραδοσιακές μεθόδους
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εξουσίας και διακυβέρνησης και με το πέρασμα του Πλούτωνα από αυτές θα
αλλάξουν, συχνά με βίαια ή καταστροφικά μέσα.
Ο Πλούτωνας ήταν τελευταία στο ζώδιο του Αιγόκερω μεταξύ των ετών 1762
και 1777. Αυτά τα χρόνια περιελάμβαναν την Αμερικανική Επανάσταση και τη
δημιουργία μιας πρωτοποριακής νέας μορφής διακυβέρνησης από τον λαό,
διαφορετική από τις παραδοσιακές μεθόδους της αυτοκρατορίας. Έγινε ένας
μεγάλος αγώνας για να αλλάξει η παραδοσιακή κυρίαρχη δομή, αλλά από
αυτόν τον αγώνα προέκυψε μια νέα κατανόηση των δικαιωμάτων του ατόμου
και της δημοκρατικής διαδικασίας.
Στο διάστημα που ο Πλούτωνας θα παραμείνει για άλλη μια φορά στον
Αιγόκερω, είναι πιθανό να δούμε αλλαγές στην Παγκόσμια κυβέρνηση και τις
υπάρχουσες δομές εξουσίας. Πιθανότατα αυτές οι αλλαγές δεν θα είναι χωρίς
συγκρούσεις και αγώνες εξουσίας καθώς οι παραδοσιακές αρχές προσπαθούν
να παραμείνουν υπό έλεγχο ενάντια στις νέες δυνάμεις.
Ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω μπορεί να γίνει Συντηρητικός, Παραδοσιακός,
Προσεκτικός, Πατρικός, Σκληρός, Αξιόπιστος, Απαιτητικός, Σοφός, Υπεύθυνος,
Δομημένος, Χρονικά Δεσμευμένος…
Ο Πλούτωνας στον ΥΔΡΟΧΟΟ
Ο Πλούτωνας θα βρίσκεται στο ζώδιο του Υδροχόου μεταξύ των ετών 2023 και
2043. Ο Πλούτωνας ήταν τελευταία στο ζώδιο του Υδροχόου μεταξύ των ετών
1777 και 1799. Ο Υδροχόος είναι ένα ζώδιο που ασχολείται με πρωτοποριακές
ιδέες που εισέρχονται στην κοινωνία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα
ιδανικά της Ελευθερίας και τα δικαιώματα του ατόμου υπερασπίστηκαν μέσω
της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης.
Αυτά τα ιδανικά κατακτήθηκαν μέσα από μεγάλες δυσκολίες και συγκρούσεις
και απώλειες ζωής. Συχνά, όπου περνάει ο Πλούτωνας, η αλλαγή γίνεται μέσω
αγώνα ή βίας καθώς οι παλιοί τρόποι σκέψης αφαιρούνται και απομακρύνονται.
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Ο Πλούτωνας στη συνέχεια περνάει από τον Υδροχόο μεταξύ 2023 και 2043.
Τα ιδανικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βγουν ξανά στην επιφάνεια και
τα παγκόσμια ζητήματα της ανθρώπινης συνεργασίας θα αναδειχθούν επίσης
στην επιφάνεια. Η ικανότητα του Υδροχόου να ανακαλύπτει νέες ιδέες είναι
πιθανό να προκαλέσει καινοτομίες στους τομείς της Επιστήμης και της Ιατρικής
προς όφελος της ανθρωπότητας.
Ο Πλούτωνας στον Υδροχόο μπορεί να γίνει Επαναστατικός, Ιδιοφυής, Επιστημονικός, Εναλλακτικός, Ασυνήθιστος, Διανοούμενος, Περίεργος, ο Φέρων Νέες
Ιδέες, Εραστής της Ελευθερίας…
Ο Πλούτωνας στους ΙΧΘΥΕΣ
Ο Πλούτωνας θα βρίσκεται στο Ζώδιο των Ιχθύων μεταξύ των ετών 2043 και
2067. Όταν ο Πλούτωνας βρίσκεται στους Ιχθύες, θα υπάρξουν μεγάλες
εξελίξεις και μεταμορφώσεις στους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού.
Η τελευταία γενιά του Πλούτωνα στους Ιχθύες ήταν μεταξύ των ετών 1799 και
1823. Αυτή ήταν μια περίοδος μεγάλης ανθοφορίας στις Τέχνες. Ποιητές όπως
ο Μπάιρον, ο Σέλεϊ και ο Κιτς, οι μετέπειτα ρομαντικοί, άνθισαν στη Βρετανία.
Αυτή η ρομαντική κίνηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στη μουσική με
συνθέτες όπως ο Μπετόβεν και ζωγράφους όπως ο Κόνσταμπλ.
Όταν ο Πλούτωνας ξαναμπεί στους Ιχθύες, αυτή θα είναι μια γενιά ικανή να
θεραπευτεί σε πλανητικό επίπεδο. Θα γεννηθούν πνευματικοί ηγέτες που
μπορούν να επηρεάσουν την ανθρωπότητα προς την ανοχή των άλλων και την
αποδοχή των πολιτιστικών διαφορών. Είναι πιθανό αυτοί οι ηγέτες να
προκύψουν ως απάντηση στην αυξανόμενη μισαλλοδοξία και πολέμους
μεταξύ των εθνών.
Ο Πλούτωνας στους Ιχθύες μπορεί να γίνει Ονειροπόλος, Ευαίσθητος,
Διαφυγής, Εμπαθής, Με Κατανόηση, Συμπονετικός, Έμμεσος, Μέντιουμ, Καλλιτεχνικός, Εξώκοσμος, Υπεκφεύγων…
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**
Λίγα λόγια για την Ευαγγελία Αθανασοπούλου
Η Ευαγγελία (Λιλίκα) Αθανασοπούλου φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και στη Mayo School of
Astrology στο diploma course. Κατέχει Feng Shui Consulting Certificate, Smile
Meditation Training Certificate και Onnuri Medicine, Su Jok Therapy Certificate. Αποτελεί μέλος του Πανελλήνιου Κέντρου Γνωστικών Σπουδών, ιδρυτικό
μέλος του Αφιλοκερδούς Σωματείου Σωμάνων Αγκιδιστών - Αστρολόγων, ενώ
δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως αστρολόγος, (σεμινάρια, ομιλίες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδικά, συγγραφή, μαθήματα, συνεδρίες), με κύριο
μέλημά τη διάδοση αυτής της τόσο σημαντικής γνώσης προς την ανθρωπότητα.
Σημεία Επικοινωνίας:
E-mail: eueuta@gmail.com
Facebook: Evangelia Athanassopoulou
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Από την Εσμεράλδα Δόσι

Ο Πλούτωνας στους Οίκους
του Γενέθλιου Χάρτη

Ο οίκος στον οποίο βρίσκεται ο Πλούτωνας σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την
εμπειρία, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες, τις εξαρτήσεις και τα μπερδέματα,
καθώς και την υλική μετάλλαξη επί της βάσεως των εμπειριών (συνήθως δυσάρεστων), από τις οποίες το άτομο αναδύεται αλλαγμένο ως το κόκαλο. Ο
Πλούτωνας δείχνει την ανάγκη να έρθουμε αντιμέτωποι με τα πιο σκοτεινά
ένστικτα που κρύβουμε στην ψυχή μας. Δείχνει επίσης όλα όσα πρέπει να
ξεπεράσουμε ακόμα και το φθόνο και τη ζήλεια αλλά και συναισθήματα που
είναι κρυμμένα στην ψυχή μας. Ο Πλούτωνας αναμοχλεύει και φέρνει τα
συναισθήματα αυτά, στην επιφάνεια. Ταυτόχρονα μας βοηθά, μέσα από τις
ψυχολογικές διεργασίες να βρούμε την αιτία του κακού και να κατανοήσουμε
τι μας συμβαίνει πραγματικά, ώστε να το αλλάξουμε. Στην πραγματικότητα
όμως, μας βοηθάει να βρούμε το χρυσάφι που κρύβουμε στη ψυχή μας. Αν το
χρησιμοποιήσουμε σοφά, τότε θα μας γεμίσει εμπειρίες που θα ελευθερώσουν την δημιουργική και την αναγεννητική μας δύναμη.
Ο,τιδήποτε άχρηστο ή περιττό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα και να
ξαναγεννηθεί με άλλη μορφή. Έχει την ιδιότητα να βοηθάει κάτι που έχει καεί
και να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες του. Πολλές φορές αυτό γίνεται σχεδόν
βίαια. Αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά τότε μέσα από τα σκοτεινά ένστικτά
μπορεί να οδηγηθεί στον πόλεμο ή την καταστροφή.
Πλούτωνας στον 1ο οίκο.
Ο γητευτής. Έχοντας δυνατό χάρισμα, μάτια που καθηλώνουν έντονη, ακαταμάχητη μαγική δύναμη έλξης. Δυνατή θέληση, δύναμη επιρροής, αποφαΣελίδα | 49

Τεύχος 14

σιστικότητα, συγκέντρωση και προθυμία να εμπλακεί προσωπικά σε βαθιές
εμπειρίες ή να συναναστραφεί με άλλους που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Ταυτόχρ0ονα το άτομο έχει μια ανεξάντλητη δύναμη και ενέργεια που
κατακλύζει τα πάντα. Έχουν μεγάλη υπομονή και αποφασιστικότητα, στην
ουσία δυο όπλα που το φέρνουν κοντά στην επιτυχία. Διαθέτουν μαγνητική
προσωπικότητα και δεν διστάζουν να αποτινάξουν από πάνω τους οτιδήποτε
τους βαραίνει. Δύσκολα συγχωρούν και συχνά γίνονται εκδικητικοί. Έχουν
μεγάλη ευφυΐα, συντηρητική φύση με σεβασμό προς τις αρχές και τους
νόμους. Προσδίδουν μια μοναδική προοπτική στη ζωή και μια αίσθηση
κυριαρχίας που εκδηλώνεται σε κάθε δραστηριότητά τους, είτε προς το καλό
είτε προς το κακό. Η ικανότητα διάκρισης στη ζωή, συντελείται με μια ανελέητη
δυναμική που δεν διστάζει την εκκαθάριση των ανταγωνιστών ή αντιπάλων με
οποιοδήποτε τρόπο.
Πλούτωνας στον 2ο οίκο.
Έχει να κάνει με το εσωτερικό πλούτο, με μεταμορφώσεις μέσω οικονομικών
κρίσεων ή εμπειριών και εξαρτήσεων, Εισοδήματα βασισμένα σε πνευματικές
δυνάμεις, υπνώσεις και θεραπευτικές ιδιότητες κ.α. Κτίζει πάνω στην εσωτερική του υγεία. Βαθύ αίσθημα ασφάλειας. Έχει οικονομική εξάρτηση, υποκύπτει στη γοητεία των χρημάτων. Εξαρτά τους άλλους οικονομικά, ή εξαρτάται σε βαθμό απόγνωσης από το χρήμα. Επιδεικνύει ξεδιάντροπα την
εξουσία του χρήματος, «αγοράζοντας» τους άλλους, τις γνώμες, ακόμα και την
αγάπη. Διακρίνεται παρορμητικό κυνήγι χρήματος, απληστία, σφιχτοχέρης,
μικρόψυχος, τσιγκούνης με έμφυτη την ανάγκη ελέγχου, όταν πρόκειται για
αποκτήματα. Το χρήμα είναι κομβικό σημείο στη ζωή του ενώ εκδηλώνεται μια
παθιασμένη επιθυμία για την απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας. Ιδιαίτερο
ταλέντο στο χειρισμό των οικονομικών. Τα οικονομικά ρίσκα, συνήθως του
βγαίνουν σε καλό. Τα εισοδήματά του, μπορεί να περάσουν από διάφορες
φάσεις, θετικές ή αρνητικές.
Πλούτωνας στον 3ο οίκο.
Πνεύμα αεικίνητο με μεγάλη ευστροφία, διείσδυση και σθεναρότητα στην
έκφραση των απόψεων. Έχουν τάση στη μελέτη των ατομικών και πυρηνικών
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επιστημόνων, έχουν το πνεύμα της έρευνας και βαθιά σκέψη, καθώς και
συγγραφικό ταλέντο. Υπάρχει ιδιορρυθμία στις σχέσεις με τους συγγενείς.
Διαγράφουν από της ζωή τους εκείνους που για κάποιο λόγο βρίσκονται
μακριά και έχουν χάσει την επαφή μαζί τους. Χωρίς συμβιβασμό ενθουσιάζεται
από τις ειδήσεις και εμπλέκεται σε αυτές, κατανοώντας την ισχυρή σκέψη και
θέλοντας να την χρησιμοποιούν επαρκώς. Ο τρόπος έκφρασης, είτε γραπτά ή
προφορικά χαρακτηρίζεται από πομπώδεις εκφράσεις, έτσι συγκεντρώνει γύρω του αρκετούς τους οποίους μαγεύει με τα λόγια του. Συχνά εκμεταλλεύονται την ικανότητα αυτή για κυριαρχία.
Πλούτωνας στον 4ο οίκο
Προαναγγέλλεται πρόωρη οικογενειακή καταστροφή, είτε λόγω θανάτου του
πατέρα, είτε χωρισμό των γονιών, που αναγκάζει το άτομο να εισαχθεί στο
ορφανοτροφείο. Παρατηρούνται πολλά ιδιόμορφα περιστατικά, εντάσεις και
απώλειες. Δυσμενή θέση για ακίνητα, κίνδυνος κατασχέσεων για οφειλές, ή
απώλεια της περιουσίας, λόγω ανελέητης συμπεριφοράς. Ενδιαφέρονται πολύ
για την οικογένειά τους, εμπλέκονται σε όλα τα θέματα που αφορούν τα μέλη
της και προσπαθούν πάντα να είναι οι κυρίαρχοι της οικογένειας. Γίνονται
στοργικοί και προστατευτικοί γονείς, αλλά είναι δυνατό σε μεγαλύτερη ηλικία
να αποτραβηχτούν από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι βαθιές αλλαγές γίνονται
μέσω συγκρούσεων με την οικογένεια ή τον τρόπο ζωής. Προμηνύεται μοναξιά, στο τέλος της ζωής.
Πλούτωνας στον 5ο οίκο
Χαρισματική προσωπικότητα. Εκπέμπει μαγνητικές δυνάμεις έλξης όταν
επικεντρώνεται επάνω του ή προσοχή, διαθέτει δύναμη που ωθεί τους άλλους
στο παιχνίδι της ζωής και του έρωτα. Κερδίζει χάρη στις ασυνήθιστες δυνάμεις
υποβολής που το χαρακτηρίζουν. Δυνατή σεξουαλική ενέργεια. Υπάρχει
απόλυτη αφοσίωση στον ερωτικό σύντροφο και μπορεί για χάρη του να φτάσει
στα άκρα, ακόμα και στην αυταπάρνηση. Χαρακτηρίζονται από πάθος και
ολοκληρωτικό δόσιμο στον έρωτα, όμως επειδή αγαπάνε με ένταση, πληγώνονται πολύ από ενδεχόμενη ερωτική απογοήτευση, με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν και εκδικητική διάθεση, τάση προς παράνομες σχέσεις, αμβλώσεις
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σε γυναικείο ωροσκόπιο ή βιασμό ή επίθεση με τραγικά ψυχολογικά επακόλουθα. Ικανότητα στις εφευρέσεις και στις τέχνες, αγάπη για θέατρο. Κίνδυνος
απωλειών από επενδύσεις οι οποίες μολονότι μπορούν να αποφέρουν τεράστια οφέλη, μπορούν όμως να σημάνουν καθολική απώλεια των κτηθέντων.
Πλούτωνας στον 6ο οίκο
Προδιάθεση σε ασθένειες που προκαλούνται από την απασχόληση σε
βιομηχανίες, εργοστάσια ή νοσοκομεία, που χρησιμοποιούν κυρίως ακτίνες
και αόρατες ακτινοβολίες. Ή από εργασίες που σχετίζονται με πυρηνικές
διαδικασίες, ακόμα και από εργασίες που έχουν σχέση με εκρηκτικά και
κατεδάφιση. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου, το άτομο θα
εγκαταλείψει την εργασία και θα αποχωρήσει. Διαθέτει σημαντικές ικανότητες
στον τομέα της δουλειάς και αφοσιώνονται ολοκληρωτικά σε μια εργασιακή
υπόθεση. Η δουλειά συχνά γίνεται πηγή έμπνευσης και για τους άλλους. Η
ενέργεια μπορεί να περιορίζεται εξαιτίας του ψυχολογικού άγχους που τους
κατατρέχει. Με τον Πλούτωνα στον έκτο οίκο, το άτομο είναι αποτελεσματικό.
Αναπτύσσει μεγάλες δυνάμεις πειθούς και επιρροής. Δεν υποχωρεί και ξέρει
να βρίσκει την άκρη. Είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε μία επιλεγμένη απόστολή. Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας λόγω συχνής βαθιάς μετάλλαξης.
Έχει θεραπευτικές ικανότητες. Μία αποστολή του μπορεί να του γίνει έμμονη
ιδέα και να εργαστεί προσπαθώντας την υλοποίησή της, ως θανάτου.
Πλούτωνας στον 7ο οίκο
Με το Πλούτωνα στον 7ο οίκο ο γάμος είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους. Είναι ένα θέμα που το παίρνουν πολύ σοβαρά και γι’ αυτό η θέση
αυτή δείχνει απόλυτα αφοσίωση στη σχέση, ή προβλήματα που προέρχονται
από το σύντροφο, με αποτέλεσμα το άτομο να προβληματίζεται. Υπάρχει η
τάση να κυριαρχούν στον ερωτικό σύντροφο. Η σχέση ή ο σύντροφος πιθανόν
να είναι από άλλη χώρα, ή το άτομο να μεταναστεύει στη χώρα του άλλου.
Δυσκολίες στο γάμο. Οι αρνητικές όψεις του Πλούτωνα δίνουν κίνδυνο
εξαφάνιση του συντρόφου, όπως επίσης το ενδεχόμενο να υπάρχει και
απιστία. Το άτομο είναι σαν ηλεκτρική γεννήτρια. Έντονος μαγνητισμός και
προθυμία να δημιουργήσει μία έντονη αποκλειστική και αμετάκλητη σχέση με
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έναν δυνατό άτομο. Μετάλλαξη και βαθιές αλλαγές μέσα από σχέσεις και
συγκεκριμένα μέσω ακραίων συναισθημάτων που αναπτύσσονται καθώς το
άτομο είναι αβοήθητο στο έλεος του συντρόφου αλλά και των συναισθημάτων
κυριαρχίας και υποταγής.
Πλούτωνας στον 8ο οίκο
Ο Μάγος. Ασυνήθιστες ψυχικές δυνάμεις υπνωτικές ικανότητες, θεραπευτικές
δυνάμεις, άπλετη και συγχρόνως υπόγεια επιρροή στους γύρω του. Ανάγκη να
ξεπερνάει τα μυστικά της σκοτεινής πλευράς της ζωής. Γοητεύεται από
οτιδήποτε κρυφό και απαγορευμένο. Βαθιές εμπειρίες μεταμόρφωσης. Δυνατή σεξουαλικότητα που ξεκινάει σε μικρή ηλικία και ριζικές εμπειρίες δύναμης και αδυναμίας. Δυνατή θέληση, αποφασιστικότητα, φιλοδοξία. Το
άτομο δεν εγκαταλείπει τους στόχους που έχει θέσει. Βιώνει τις κρίσεις και τις
αναποδιές σαν ευκαιρίες ανανέωσης. Συχνά παρατηρείται αφύσικος θάνατος
από μία τοπική ή εθνική καταστροφή. Ασφυξία άμεσο εγκλωβισμού σε
περιπτώσεις υποβρυχίου, ή καταστροφές ανθρακωρυχείων, είτε από έκρηξη ή
καταστροφή αγνώστου αιτιολογίας. Πιθανόν να υπάρχει εξαφάνιση λόγω
ατομικής επιλογής είτε μέσω των ενεργειών άλλων, όπως απαγωγή ή θάνατος.
Σε τέτοιες περιπτώσεις επέρχεται με περίεργο τρόπο ώστε το σώμα να μην
βρεθεί ποτέ και ο θάνατος να τεκμηριώνεται, όχι όμως και να επιβεβαιώνεται.
Απόκτηση χρημάτων από συνεργασία ή από το σύντροφο. Είναι άτομα αξιόπιστα και αποδοτικά σε οικονομικά θέματα που έχουν σχέση με άλλους, έχουν
έντονη σεξουαλικότητα και πάντα επιδιώκουν να κυριαρχήσουν σε μία σχέση.
Πλούτωνας στον 9ο οίκο
Είναι από τους ανθρώπους που ''αν δεν δουν δεν πιστεύουν.'' Για εσάς τα
ταξίδια έχουν ως στόχο την αναζήτηση της αλήθειας και την ανακάλυψη νέων
πολιτισμών και θρησκειών. Επηρεάζεστε πολύ από όλα αυτά σε βαθμό που
γίνεται πιθανόν να αλλάξετε τα ιδανικά και τις πεποιθήσεις σας. Υπάρχει ροπή
προς θρησκευτικές αιρέσεις ή θρησκευτικό φανατισμό σε ακραίες περιπτώσεις
όταν ο Πλούτωνας προσβάλλεται από αρνητικές όψεις τείνει προς τον
αθεϊσμό. Η θέση αυτή συνδέεται με ενασχολήσεις σχετικά με το διάστημα και
τα ταξίδια. Η φιλοσοφία για τον κόσμο χρωματίζεται από μία ανόθευτη
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θρησκευτικότητα που είναι κοντά στη φύση. Ενδιαφέρεται για την αλχημεία,
τις παλιές σημαντικές λειτουργίες, τα μυστικά τάγματα και τις στοές. Αναζητά
αυθεντικές εμπειρίες σε χώρους με ενεργειακά πεδία, η εικόνα του Θεού
δημιουργείται από βαθιές εμπειρίες και από μεταλλάξεις. Έντονος αγώνας για
βαθύτερες αλήθειες.
Πλούτωνας στον 10 οίκο
Είναι ο πολιτικός. Έντονη μάχη για εξουσία και επιρροή συνδυασμένη με την
θέληση του ατόμου να εμπλακεί ολοκληρωτικά με τα ταλέντα και τις κλίσεις
του. Μεγάλη δέσμευση αλλά και εσωτερική διαμόρφωση του ατόμου μέσα
από την επαγγελματική του ζωή. Διαρκής προσπάθεια να κατακτήσει ολοένα
και βαθύτερα το σκοπό του στη ζωή, και να κατανοήσει το βαθύτερο της
νόημα. Επαγγελματική αναμέτρηση με τις σκοτεινές καταπιεσμένες όψεις της
ζωής και της κοινωνίας. Όταν ο Πλούτωνας έχει αρνητικές όψεις, τότε έχουμε
ένα άτομο που κάνει επίδειξη δύναμης. Βεβαιώνεται για την εξάρτηση τον
άλλον ώστε να μπορεί να τους χρησιμοποιεί και να τους εκβιάσει. Σκοτεινές
επιχειρήσεις και δοσοληψίες με σκοτεινά άτομα. Διαθέτει μία ιδιαίτερη κλήση
στον επιχειρηματικό τομέα γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί κερδοφόρο και
να προωθήσει το αξίωμα στην επαγγελματική ιεραρχία. Έχουν την ικανότητα
να επηρεάζουν τους συνεργάτες τους και να οδηγούν τα πράγματα εκεί που
θέλουν. Η καριέρα τους μπορεί να πάρει μία αναπάντεχη τροπή
Πλούτωνας στον 11ο οίκο
Ορκισμένος φίλος. Εμπειρίες μέσα από τη φιλία που μεταλλάσσουν ολοσχερώς
το άτομο. Τάσεις ένταξης σε μυστικές ομάδες, ή ομάδες που ασχολούνται με
τη μαγεία. Κίνδυνος από της κατάχρηση, εξάρτηση, είναι ευάλωτοι στον
εκβιασμό, τη βία και επικίνδυνες μάχες για την εξουσία. Προβλήματα στη φιλία
από σεξουαλικές παρορμήσεις. Είναι άτομα αποφασισμένα έχουν πίστη στις
φιλίες, τηρώντας πάντα το λόγο τους, πιθανόν με κάποιο τρόπο να επηρεάζεται
το μέλλον των φίλων, τους αρέσει να επεμβαίνουν όταν κάτι δεν πάει καλά στη
ζωή τους. Αν και θέτουν υψηλούς στόχους στη ζωή, είναι πιθανόν μία προσδοκία να μετατρέπεται σε έμμονη ιδέα. Έχουν ισχυρούς φίλους. Συνάπτουν
παράξενες φιλίες προσωρινού χαρακτήρα. Σε πολλές περιπτώσεις οι φίλοι
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φέρνουν απροσδόκητο όφελος αλλά και σε πολλές άλλες καθίσταται ισχυροί
εχθροί. Όταν κλονισθεί μία σχέση με έναν φίλο περνούν περίοδο έντονης
μοναξιάς.
Πλούτωνας στον 12ο οίκο.
Μεταλλαγμένος ως τα απόκρυφα βάθη της ψυχής του, μέσω της συνεχούς
επαφής με τις δυνάμεις του ασυνείδητου. Είναι ανοιχτός στην δύναμή της
εσωτερικής ανανέωσης με την ακινησία του διαλογισμού και την απομόνωση.
Με αρνητικές όψεις του Πλούτωνα το άτομο είναι ''ο εξαντλημένος.'' Θύμα των
φαντασιώσεων και του φόβου της αδυναμίας. Απροσδιόριστοι φόβοι για τις
δυνάμεις του ασυνείδητου και τις πρωτόγονες δυνάμεις του ανθρώπινου
βάθους. Αισθάνεται αβοήθητος μπροστά στην ασθένειά το συναισθηματικό
πόνο και την απομόνωση. Διαθέτει ισχυρή φαντασία και διαίσθηση, είναι
αρκετά δυναμικοί χαρακτήρες και αντιμετωπίζουν πάντοτε με σθένος τις
δυσκολίες και τα προβλήματα. Είναι αρκετά μυστικοπαθείς, έχουν την τάση να
συνάπτουν σχέσεις με μοναδικό σκοπό το σεξ. Διαθέτουν ισχυρή φαντασία.
**
Λίγα λόγια για την Εσμεράλντα Δόση

Η Εσμεράλντα Δόση, από το 2012 ξεκίνησε σειρά μαθημάτων που αφορούν
Ανάλυση Ερμηνείας Γενέθλιου Χάρτη, Μεθόδους Ετήσιων Προβλέψεων, Καρμική, Ψυχολογική και Εσωτερική Αστρολογία, Εκλείψεις, Ενεργειακά Κέντρα,
Αρχές Εσωτερικής Φιλοσοφίας, Αριθμολογία, Συναστρία με την Αστρολόγο
Σμαρώ Σωτηράκη και τον Αστρολόγο Βασίλη Παπαδολιά .Το 2016 σπούδασε
στο Μεσογειακό και Βαλκανικό Ινστιτούτο Αστρολογικής Έρευνας με τον
Χρήστο Άρχο. Το 2018 αποφοίτησε από το Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
«Εναλλακτική Παιδεία». Εκεί έκανε συν των άλλων και μαθήματα Ιατρικής και
Δραγωνικής Αστρολογίας. Παράλληλα, παρακολούθησε εξειδικευμένα
σεμινάρια από καταξιωμένους Αστρολόγους τόσο της Ελλάδας όσο και του
εξωτερικού. Συνεργάστηκε με το Oroskopos.gr, όπου αρθρογράφησε μαζί με
άλλους αστρολόγους. Αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά.
Σημείο επικοινωνίας : esmeralda.dosi@gmail.com
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Από το Μιχάλη Αντιώτη

Πλούτωνας ένας
πλανήτης μυστηρίου και
οι όψεις του στο Γενέθλιο
Χάρτη
Πλούτωνας, ένας πλανήτης μυστήριου, καταστροφικός και πλήρως μεταμορφωτικός που κάθε εμπλοκή του με οποιοδήποτε άλλο πλανήτη ή σημαντικό
σημείο του ωροσκοπίου μας παραμένει ανεξίτηλη και χρήζει ιδιαίτερης και
προσεκτικής ερμηνείας.Αντιπροσωπεύοντας τα πάθη τα βασικά αρχέγονα
ένστικτα ακόμα και το dna μας, χθόνιος, ερχόμενος ατόφιος από τα τάρταρα
του υποσυνείδητου, είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να ελεγχθεί. Η μόνη λύση
είναι η βαθιά ενδοσκόπηση ή ψυχανάλυση και ο αγώνας αυτογνωσίας ως μόνα
όπλα απέναντι στο μοιραίο και την σκοτεινή μας φύση που σε όλους ενυπάρχει.
Κυβερνήτης του ζωδίου του Σκορπιού δίνει έμφαση στο βάθος των συναισθημάτων που μπορεί να καταντήσουν εμμονικά και εν τέλη καταστροφικά
τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για το περιβάλλον του. Οπότε στην
συγκεκριμένη περίπτωση οι όψεις αυτού του πλανήτη, είτε θετικές είτε
αρνητικές χρωματίζονται από την σκοτεινή κυριαρχική φύση του και η
ερμηνεία τους πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο του ωροσκοπίου δεν
είναι εύκολο να γνωρίζουμε την επιρροή του πάνω σε οποιοδήποτε άλλον. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι είναι δείκτης μοιραίων καταστάσεων και γεγονότων
που δύσκολα διαχειρίζονται ειδικά από ακαλλιέργητα άτομα.
Ας δούμε όμως αναλυτικά την επίδραση του με κάθε πλανήτη ξεχωριστά και τι
αποτύπωμα αφήνει επάνω στον καθένα.
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ΗΛΙΟΣ-ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ
Εδώ έχουμε την αιώνια πάλη ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο ο εκπρόσωπος
του ζωοδότη φωτός σε συνδυασμό με τον πλανήτη της καταστροφής και του
θανάτου δεν θα λέγαμε ότι ταιριάζουν. Η σύνοδος δίνει στο χαρακτήρα στοιχεία Σκορπιού, όχι όμως απαραίτητα θετικά όπως προείπα.
Η προσωπικότητα αυτή θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο στη ζωή του όσο και
στους άλλους δεν συμβιβάζεται με τίποτα και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσω
θεμιτό και αθέμιτο προκειμένου να το πετύχει. Συνήθως κάποια σημαντική
απώλεια ή προδοσία στη ζωή του διαμορφώνουν την συμπεριφορά του
κάνοντας τον ποιο κλειστό σκληρό και μυστηριακό χαρακτήρα, υπάρχει
έμφυτη τάση στον αποκρυφισμό περισσότερο στην σκοτεινή του πλευρά μιας
και έτσι μπορεί πιο εύκολα να κυριαρχήσει. Συχνά σχετίζεται με την απώλεια
του πατέρα είτε φυσική είτε σαν σχέση και σε γυναικείο ωροσκόπιο σύντροφο
με χαρακτηριστικά Σκορπιού ή Σκορπιό στο ζώδιο αλλά ακόμα και χηρεία ή
παντελής έλλειψη του. Το ίδιο συμβαίνει με το τετράγωνο με πιο τραυματικό
τρόπο. Εδώ το άτομο καλείται να γίνει πιο διαλλακτικό και αντικειμενικό
προκειμένου να μην βρεθεί μόνο του. Σε θετική όψη δίνει ψυχικό σθένος και
ψυχραιμία, σε διαχείριση κρίσεων το άτομο δεν διστάζει να πάρει σκληρές
αποφάσεις προκειμένου να εξελιχθεί να σώσει ή να προλάβει καταστάσεις
Η πιο πιθανή λύση στα προβλήματα χαρακτήρα και γεγονότων στην περίπτωση
συνόδου ή τετραγώνου είναι η ψυχανάλυση για την χειραγώγηση των
ενστίκτων για εξουσία και κυριαρχία. Αν το άτομο κατανοήσει τον κύκλο
καταστροφής αναγέννησης, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει καλύτερα στις
προκλήσεις.
ΣΕΛΗΝΗ -ΠΛΌΥΤΩΝΑΣ
Άλλος ένας δύσκολος συνδυασμός με δύο αταίριαστες φύσεις πλανητών. Από
την μια η εύθραυστη συναισθηματική ανασφαλής Σελήνη και από την άλλη ο
αδυσώπητος Πλούτωνας. Γενικά οι όψεις με τα φώτα του ωροσκοπίου είναι
δύσκολα διαχειρίσιμες. Εδώ η όψη δείχνει κίνδυνο στην παιδική ηλικία πιθανή
απώλεια μητέρας ή κακή σχέση μαζί της. Αυτή η όψη συναντάται και σε
περιπτώσεις δύσκολου τοκετού. Επίσης σε αντρικό ωροσκόπιο είναι δείκτης
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απώλειας συντρόφου ή παντελής έλλειψη της και ότι το άτομο αποζητά
γυναίκες με χαρακτηριστικά Σκορπιού. Σε θετική όψη δίνει διαίσθηση και
ψυχικό σθένος. Εδώ η ψυχανάλυση είναι απαραίτητη προκειμένου το άτομο
να μπορέσει να διαχειριστεί τις ανασφάλειες του, που είναι μεγάλες και αν και
όχι αδικαιολόγητες δεν παύουν να είναι ανασταλτικές για τη ζωή του. Επίσης
να αναφέρουμε ότι η σχέση του Πλούτωνα με τα φώτα δίνει μεγάλο
μαγνητισμό και σεξουαλικότητα.
ΕΡΜΗΣ -ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ
Ο πλανήτης του Νου με τον πλανήτη του βάθους και της διερεύνησης μπορούν
να συνεργαστούν άψογα. Η θετική όψη προσφέρει βάθος στη σκέψη, διορατικότητα και διαίσθηση κοφτερό μυαλό ικανό στην έρευνα. Από την άλλη όμως
στην σύνοδο και το τετράγωνο η σκέψη μπορεί να γίνει δεσποτική και πονηρή
σκεπτόμενη μόνο το συμφέρον της. Στο περιβάλλον ή την εργασία μπορεί να
υπάρξει παρασκήνιο και ίντριγκα. Περισσότερο με αρνητικές όψεις η έκφραση
μπορεί να είναι σκληρή, στοχευμένη και καίρια καθιστώντας το άτομο πονηρό
και επικίνδυνο. Το βάθος και η διεισδυτικότητα του Πλούτωνα σίγουρα προσδίδουν παραπάνω ικανότητες στο μυαλό του ατόμου κάνοντας το έξυπνο αλλά
και επικίνδυνο αν δεν υπάρχει ηθική.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ- ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ
Η Αφροδίτη αποτελεί οικονομικό και συναισθηματικό δείκτη μέσα στο
ωροσκόπιο μας, άρα καταλαβαίνουμε ότι σε σχέση με έναν πλανήτη απώλειας
και καταστροφής δεν υπάρχει ταίριασμα. Εδώ τα συναισθήματα γίνονται
πάθη, η ζήλια και η κτητικότητα προκαλούν ρήξεις στις σχέσεις και οικονομικές
καταστροφές, το άτομο ζηλεύει υπερβολικά και πνίγει τον σύντροφο του με τις
απαιτήσεις του. Μόνο με ψυχανάλυση ίσως καταφέρει να μετριάσει τα πάθη
του. Μοιραίοι έρωτες ή ανεκπλήρωτοι μπορεί να στιγματίσουν την μετέπειτα
συμπεριφορά του ατόμου και να πυροδοτήσουν τις ανασφάλειες του. Πιθανή
ερωτική απογοήτευση σε τρυφερή ηλικία. Σε θετική όψη κληρονομιά από
απώλεια προσώπου, οικονομική και συναισθηματική δύναμη.
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ΑΡΗΣ -ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ
Εδώ έχουμε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, η δράση και η λίμπιντο σε συνδυασμό με
τις πλουτώνιες ενέργειες μπορεί να δώσουν αντίθετα αποτελέσματα. Aπό την
μια σθένος σε πολύ αντίξοες συνθήκες και από την άλλη η πολύ ισχυρή
επιθυμία μπορεί εύκολα να καταλήξουν στην βία και την σκληρότητα. Σε
αρνητικές όψεις - συμπεριμβαλανομένης και της συνόδου - είναι δείκτης
βίαιου εραστή σε γυναίκειο ωροσκόπιο ή ακόμα και κακοποίησης. Σε ανδρικό
μπορεί να φέρει αποκλίσεις στην σεξουαλικότητα και βίτσια ή τάσεις κυριαρχίας στο σεξ. Σε θετική όψη εκτός από αντοχή σε ακραίες συνθήκες μπορεί
να δώσει ταλαντούχους χειρούργους λόγω ψυχραιμίας και ακρίβειας στην
τομή.
ΔΙΑΣ -ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ
Εδώ ο πλανήτης τής ευμάρειας και της επέκτασης μπορεί να απογειώσει τους
στόχους μας και τα ανοίγματα μας. Σε θετική όψη ευνοεί την θεραπεία την
επέκταση και την ελευθερία, σε αρνητική αντίθετα προσπαθεί να την περιορίσει. Να διευκρινίσουμε ότι οι όψεις του Πλούτωνα με Δία, Κρόνο και εξωκρόνιους πλανήτες είναι περισσότερο συλλογικές παρά προσωπικές. Η
τελευταία σύνοδος Κρόνου Πλούτωνα για παράδειγμα μας έδειξε την
προσπάθεια των ισχυρών να επιβληθούν στους ασθενέστερους οπότε η ηθική
εδώ είναι απαραίτητη προκείμενου να μην έχουμε αδικία. Ο ανώτερος εαυτός
καλείται να παλέψει με τα κατώτερα ένστικτα και η μάχη είναι δύσκολη και
αμφίρροπη.
ΚΡΟΝΟΣ-ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ
Εδώ εμπλέκεται η εξουσία και τα πρέπει με την απόλυτη κυριαρχία του
Πλούτωνα τα αποτελέσματα τα βιώσαμε όλοι πρόσφατα. Η εξουσία γίνεται
απροκάλυπτα χειριστική και επιβάλλεται με κάθε τρόπο τίμημα και μέσο. Η
σκληρότητα της και η πίεση που προκαλεί δεν φαίνεται να την πτοούν ούτε να
υποχωρεί στο ελάχιστο. Σε θετική όψη επιβάλλεται πάλι, λιγότερο άκομψα
όμως.....
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ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ-ΟΥΡΑΝΟΣ
Άλλο ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Ο πλανήτης της επανάστασης και της αποδόμησης
με τον υπόγειο ακραίο Πλούτωνα μόνο ριζικές αλλαγές μπορούν να φέρουν
οριστικές και αμετάκλητες. Η σύγκρουση με την εξουσία είναι αναπόφευκτη
και η ανάγκη για το καινούργιο επιτακτική. Αυτό σε θετική όψη ίσως γίνει πιο
ομαλά, αλλά σίγουρα ο θάνατος του παλιού δεν είναι εύκολος. Ο Πλούτωνας
σχετίζεται και με τα έγκατα της γης και τα ηφαίστεια. Σε συνόδους και αρνητικές όψεις ο κίνδυνος γεωλογικών φαινομένων είναι ορατός
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ -ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ
Δυο πλανήτες ανόμοιας ποιότητας πάλι. Από την μια ονειρικός ιδεαλιστής
Ποσειδώνας και από την άλλη ο σκληρός αδίστακτος Πλούτωνας. Αλλαγές
λοιπόν στα ιδανικά, την πίστη, στην συλλογική φιλοσοφία και την θεραπεία, τα
φάρμακα. Σε θετική όψη αλλαγές προς όφελος όλων, σε αρνητική φανατισμός
και συγκάλυψη. Η σύγχυση του Ποσειδώνα με την αυτοκαταστροφή του
Πλούτωνα δύσκολα γίνονται αντικείμενο διαχείρισης και μπορεί να δημιουργήσουν ψυχολογικά και σεξουαλικής φύσης προβλήματα. Σε θετική έκφραση
η όψη δίνει πνευματική ανάταση και ενδιαφέρον για την μεταφυσική και το
όραμα.
**
Λίγα λόγια για το Μιχάλη Αντιώτη

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην ΑΘΗΝΑ το 1974. Από μικρή ηλικία είχα μεταφυσικές αναζητήσεις και έλξη για την τέχνη της αστρολογίας και της μαντείας.
Αυτο με οδήγησε στην αναζήτηση γνώσης πάνω σ αυτά κι αφού έκανα τα
πρώτα σεμινάρια με την κύρια Ρούλα Βαλιανάτου, συνέχισα επεκτείνοντας τις
γνώσεις μου στο αντικείμενο διαβάζοντας και παρακολουθώντας σεμινάρια
στον κύριο Βασίλη Παπαδολιά. Αυτά όμως όπως όλοι γνωρίζουμε δεν έχουν
τέλος, καθώς πάντα κάτι καινούργιο μαθαίνεις. Ασχολούμαι με ανάλυση
γενεθλίου και τις προβλέψεις.
Σημείο επικοινωνίας: wiccancat13@yahoo.com
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Από τη Χριστίνα Φούσκα

Πλούτωνας και Ανθρώπινες
Σχέσεις - Ο Πλούτωνας στη
Συναστρία

Οι όψεις και η οικοθεσία του σε συναστρίες
Σε κάθε συναστρία όταν οι εξωτερικοί πλανήτες ενός ατόμου (Δίας, Κρόνος,
Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) έρχονται σε όψεις, κυρίως με τους
προσωπικούς μας πλανήτες, φέρνουν στην επιφάνεια άγνωστα κομμάτια μας
με σκοπό μέσα από το βίωμα της σχέσης να γνωρίσουμε τον βαθύτερο εαυτό
μας. Τα όριά μας, το σπάσιμό τους, οι ψευδαισθήσεις μας, οι μύχιες και άγνωστες πτυχές μας, τα σκοτεινά μας συναισθήματα είναι μερικά από τα σημεία
που έρχονται να μας αποκαλύψουν. Σε μικρότερες ηλικίες όπου το δυναμικό
μας δεν έχει γίνει ακόμα συνειδητό σε εμάς, συνήθως αιφνιδιαζόμαστε και οι
εμπειρίες από αυτές τις όψεις εισπράττονται έντονα, πολλές φορές με
δυσκολία ή επώδυνα, αλλάζοντας ακόμα και την υπάρχουσα φιλοσοφία ή
πορεία της ζωής μας.
Ένα από τα ζητούμενα στην πορεία μιας σχέσης μέσα από το βίωμα της
ανάλογης εμπειρίας είναι η αναγνώριση του εαυτού μας και η συνειδητή
συμμετοχή μας τόσο στη σχέση όσο και στην προσωπική μας εξέλιξη.
Με τον Πλούτωνα να συμμετέχει σε όψεις σε μια συναστρία συχνά ερχόμαστε
αντιμέτωποι με τη ζήλια, τον καταναγκασμό, την εμμονή, την οργή, το απαγορευμένο, τον θάνατο, αλλά και την ώθηση για πνευματική ή σωματική
αναγέννηση. Η αρχή του Πλούτωνα σε κάθε όψη του με προσωπικό πλανήτη
φέρνει την ανάγκη της ικανοποίησης μιας βαθιάς επιθυμίας μέσα από μια
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μεγάλη δοκιμασία. Μετά από κάθε τέτοια επαφή συνήθως αντιλαμβανόμαστε
τη ζωή μας χωρισμένη σε δυο μέρη. Πριν Πλούτωνα και μετά Πλούτωνα - μιας
και ο μετασχηματισμός μας δεν δύναται να έχει συντελεστεί χωρίς κάποιες
βαθιές και πολλές φορές επίπονες, μεταμορφωτικές διαδικασίες. Η έλξη σε
κάθε συναστρία που συμμετέχει ο Πλούτωνας συνήθως είναι αναπόφευκτη.
Οι εμπειρίες από αυτές τις σχέσεις έχουν τη δυνατότητα να μας λυγίσουν, να
μας αναμορφώσουν και μέσω της επίγνωσης που φέρουν να μας δυναμώσουν
ψυχικά. Κι εδώ το απόφθεγμα του Γερμανού φιλοσόφου Φρίντριχ Νίτσε: “ό,τι
δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό” βρίσκει την καίρια θέση του. Και δεν
είναι καθόλου τυχαία βέβαια η εκφορά αυτής της ρήσης του μιας και ο ίδιος
είχε στο ωροσκόπιό του μια ακριβή αντίθεση Ήλιου-Πλούτωνα!
Ο Πλούτωνας σε κάθε επαφή του με προσωπικό πλανήτη έρχεται να αμφισβητήσει, να κάνει τις τομές του και να ανασύρει τα πιο βαθιά του ζητούμενα.
Ό,τι πρότυπα είχαμε, ιδέες ή θεωρίες που τα θεωρούσαμε δεδομένα, σταθερά
και ασφαλή, θα νιώσουμε να απειλούνται, να καταλύονται, ενώ ταυτόχρονα
θα δούμε να αναδύονται πλευρές μας που ποτέ δεν γνωρίζαμε, ούτε είχαμε
φανταστεί ότι υπάρχουν.
Οι σχέσεις με τον Πλούτωνα τροφοδοτούνται μέσω της εξουσίας, της χειραγώγησης, της κατοχής και της κυριαρχίας. Το άτομο με τον Πλούτωνα θα είναι
αυτό που θα θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο του άλλου. Παρ’ όλα αυτά οι
πλανήτες αντιδρούν αντανακλαστικά, έτσι πολλές φορές τα άτομα που δέχονται την επήρεια του Πλούτωνα πάνω στους προσωπικούς τους πλανήτες, ή
στους οίκους, προκαλούν τα ίδια σαν καθρέφτης τις ανάλογες συμπεριφορές.
Σε ένα χαμηλό επίπεδο η πλουτώνια σχέση θα εξελιχθεί όπως η γάτα με το
ποντίκι, με σκοπό μια εξουσιαστική χειραγώγηση, κινούμενη τις περισσότερες
φορές ανάμεσα στο δίπολο αγάπης-μίσους, θύματος και θύτη. Σε μια πιο
υψηλή ποιότητα, αν το άτομο με τον Πλούτωνα είναι εξελιγμένο, θα μπορούσε
αυτή τη δύναμη να τη χρησιμοποιήσει για το μεγαλύτερο καλό του άλλου.
Όταν έχουμε όψη συνόδου Πλούτωνα με Ήλιο σε μια σχέση, ο Πλούτωνας
είναι αυτός που θα μαγνητίσει τον Ήλιο, θα προσπαθήσει διεισδύσει στον
πυρήνα του και θα τον οδηγήσει στην μεταμόρφωσή του. Ο Ήλιος εδώ,
Σελίδα | 62

New Age Astrology

ανάλογα το ζώδιο και τον οίκο που βρίσκεται, θα βιώσει και την ανάλογη κρίση.
Συνήθως αυτές οι διαδικασίες γίνονται σε ένα ασυνείδητο επίπεδο, γιατί στο
συνειδητό εκδηλώνεται κυρίως ως σχέση ελέγχου και εξάρτησης. Στην αρνητική της εκδοχή αυτή η επαφή μπορεί να δημιουργήσει έχθρες ή μίσος. Στην
θετική της μπορεί ο ένας να γίνει ο ψυχοθεραπευτής του άλλου. Ο ψυχικός
δεσμός σε αυτήν την όψη είναι βαθύς και πολλές φορές, αν πρόκειται για
ερωτική ένωση, μπορεί να είναι ή να παραμείνει μυστική.
Σε όψεις εξαγώνου η σχέση λειτουργεί πιο ομαλά, μιας και η επεμβατικότητα
του Πλούτωνα στον Ήλιο βιώνεται ως ανάσυρση εσωτερική δύναμης και
αντοχής μέσω των συμπληρωματικών ενεργειών και των δυο. Στο τρίγωνο η
σχέση παίρνει τη μορφή μιας συντροφικής δύναμης. Εδώ ο Πλούτωνας
βοηθάει τον Ήλιο να επουλώσει τα τραύματά του ενώ θεραπεύεται κι ο ίδιος.
Στο τετράγωνο η πρόκληση της μεταμόρφωσης του Ήλιου γίνεται πολλές
φορές επώδυνα και βιώνεται ως μια από τις πλέον έντονες σχέσεις, μιας και ο
Πλούτωνας έχει σκοπό να ανασύρει όλες τις ψυχικές αδυναμίες του Ήλιου. Εδώ
η ανθρώπινη επαφή εισπράττεται και για τους δυο καταπιεστική. Στην αντίθεση μπορούμε να δούμε ένα είδος ψυχολογικού πολέμου με αιτήματα επιβολής και από τα δυο μέλη. Η ζωδιακή θέση του Ήλιου, η οικοθεσία και οι επιμέρους όψεις του, μπορούν να μας δείξουν σε ποιο βαθμό αυτή η σχέση θα
βιωθεί από εξοντωτική έως μεταμορφωτική.
Όταν έχουμε όψη συνόδου Πλούτωνα με τη Σελήνη η ψυχική ενέργεια που
εκλύεται από τα δυο μέλη είναι μεγάλη. Όλα τα συναισθήματα βιώνονται στον
υπέρτατο βαθμό και το δίπολο αγάπης- μίσους λειτουργεί ως μοχλός για την
μεταμόρφωση του ατόμου που δέχεται στη Σελήνη του την επιρροή του
Πλούτωνα. Εδώ η διείσδυση του Πλούτωνα γίνεται στο ψυχικό μέρος, δοκιμάζοντας τα όρια και δημιουργώντας συναισθηματικό πόνο και ανασφάλεια.
Η εμπιστοσύνη σε μια τέτοια σχέση είναι ένα σημαντικό ζητούμενο για να
μπορέσει να μεταμορφωθεί και να λειτουργήσει ψυχοθεραπευτικά, αλλιώς η
καταπίεση και ο καταναγκασμός συνήθως δημιουργούν μεγάλες ψυχικές και
συναισθηματικές εντάσεις.
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Το εξάγωνο εκλύει βαθιά συναισθήματα ενώ δίνει την δυνατότητα επούλωσης
παλαιών τραυμάτων μέσω της μεγάλης συναισθηματικής ροής ανάμεσα στα
μέλη. Στο τρίγωνο η ανάγκη του Πλούτωνα για μεταμόρφωση της Σελήνης
γίνεται με ομαλό τρόπο, φέρνοντας το άτομο της Σελήνης σε επαφή με τα πιο
βαθιά του συναισθήματα, δημιουργώντας του μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Εδώ
ο Πλούτωνας μπορεί να ασκήσει το έργο του ψυχικού θεραπευτή. Το τετράγωνο του Πλούτωνα στη Σελήνη δημιουργεί συνήθως μια υπόγεια έχθρα, ενώ ο
ερωτικός ανταγωνισμός φέρνει συναισθήματα ζήλιας και κτητικότητας. Ακόμα
κι αν σχέση δεν είναι ερωτική, η απειλή που νιώθει η Σελήνη είναι έντονη και
η ίντριγκα σε τέτοιες σχέσεις είναι δεδομένη. Χρειάζεται μεγάλη ωριμότητα και
από τα δυο μέλη για να μπορέσει να λειτουργήσει τις θετικές της πλευρές.
Πολλά εξαρτώνται βέβαια και από τη φύση της Σελήνης όπως κι από τις όψεις
της. Στην αντίθεση αυτό που κυριαρχεί είναι τα απωθημένα και από τις δυο
πλευρές. Πολλές φορές αυτές οι σχέσεις κουβαλάνε άλυτα συναισθηματικά
ζητήματα και βγάζουν αμφότερους ψυχολογικούς εκβιασμούς. Το ζητούμενο
αυτής της όψης ανάμεσα στα άτομα είναι να φέρει αυτά τα θέματα στην
επιφάνεια και να βιωθεί με όποιο κόστος η επίγνωσή τους.
Στην όψη συνόδου του Πλούτωνα με τον Ερμή υποκινούνται εκείνες οι
διεργασίες που αποσκοπούν στην μεταμόρφωση της νοοτροπίας των μελών,
στις αντιλήψεις και στον τρόπο σκέψης. Οι πληροφορίες που μεταβιβάζει ο
ένας στον άλλο συνήθως αποκρύπτουν κι ένα είδος ψυχολογικού ελέγχου.
Πολλές φορές σε μια τέτοια σχέση ο διάλογος δυσκολεύεται να ρέει ελεύθερος. Στην θετική της εκδοχή αυτή η όψη συναστρίας μπορεί να οδηγήσει τα
μέλη της στην ανάλυση του βάθους και να υποδείξει μια αναγκαία μεταμόρφωση σε θέματα Ερμή, αναλόγως ζωδίου και οίκου.
Στο εξάγωνο, η ανάπτυξη ψυχικής επικοινωνίας γίνεται με περισσότερη
ευκολία, μόλις ξεπεράσουν τις πρώτες αναστολές τους κι ανακαλύψουν το
πόσο κοντά βρίσκονται οι αντιλήψεις τους. Στο τρίγωνο ο Πλούτωνας μέσα
από εκμυστηρεύσεις θα ανοίξει εκείνους τους δρόμους στον Ερμή που θα τον
βοηθήσουν να αποκτήσει έναν πιο βαθύ συλλογισμό και μια διαφορετική
αντίληψη, εξελίσσοντας ταυτόχρονα και τους δυο. Στο τετράγωνο υπάρχει μια
μεγάλη διανοητική ένταση, έτσι τις περισσότερες φορές η σχέση μπλοκάρει
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επικοινωνιακά. Υπάρχει μια τάση επιβολής νοοτροπίας και αντιλήψεων που
οδηγεί τα μέλη σε κρίση, βγάζοντας πολλές φορές και μια έντονη δραματοποίηση. Η επικοινωνία εδώ βιώνεται καλύτερα σε ένα πιο ασυνείδητο κομμάτι
τους, αν ο Ερμής αναλόγως ζωδίου και άλλων όψεων μπορέσει τελικά να
αποτελέσει για τον Πλούτωνα ένα νέο μοντέλο παρατήρησης και αντίληψης.
Στην αντίθεση του Πλούτωνα με τον Ερμή, το ζητούμενο της σχέσης είναι η
εύρεση της χρυσής τομής ανάμεσα στη λογική και στο ασυνείδητο. Λόγω αυτής
της ανισορροπίας, οι προθέσεις του ενός προς τον άλλον δεν γίνονται εμφανής,
δημιουργούν δυσπιστία και καχυποψία με αποτέλεσμα να βρίσκονται μονίμως
σε μια υπόγεια νοητική σύγκρουση. Αν ο Ερμής, αναλόγως φύσεως και όψεων,
κατορθώσει να άρει κάποιες προκαταλήψεις του Πλούτωνα, τότε η σχέση,
δουλεμένη και από τους δυο, θα μπορέσει να αποκαλύψει τις προθέσεις της
και να ενεργοποιήσει τα θετικά της σημεία.
Στην όψη συνόδου του Πλούτωνα με την Αφροδίτη υπάρχει μια έντονη έλξη
που πολλές φορές παίρνει και την αίσθηση του μοιραίου. Εδώ ο χειρισμός του
Πλούτωνα αφορά το ερωτικό πεδίο αλλά και τα οικονομικά. Η ζήλια, η εμμονή,
η ένταση και το πάθος μπορεί να κάνει αυτήν την επαφή ασφυκτική. Η εμπιστοσύνη και η αποδοχή είναι αυτά που θα μπορούσαν να δώσουν σε αυτήν τη
σχέση την μεταμορφωτική δυνατότητα της εξέλιξή της.
Το εξάγωνο του Πλούτωνα με την Αφροδίτη δίνει βαθείς και ισχυρούς δεσμούς
και μια ευκολία στην απελευθέρωση του θετικού τους δυναμικού. Με το
τρίγωνο η σχέση έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται διαρκώς αλλά και να
επουλώσει τραύματα προηγούμενων σχέσεων. Με αυτήν την όψη μπορούμε
να μιλήσουμε και για την μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης. Το τετράγωνο
του Πλούτωνα με την Αφροδίτη φέρνει το αίτημα μιας αναγκαστικής
μεταμόρφωσης ανάμεσα στα δυο μέλη μέσα από το δίπολο: έλξη-αποστροφή.
Ο Πλούτωνας χρησιμοποιεί όλα του τα μέσα για να κυριαρχήσει πάνω στον
εκπρόσωπο της Αφροδίτης. Η σχέση φτάνει πολλές φορές σε ακρότητες
δημιουργώντας έναν έντονο, υπόγειο σύνδεσμο. Εδώ η συνειδητοποίηση των
βαθύτερων ενστίκτων είναι το ζητούμενο αυτής της όψης.
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Στην αντίθεση, η εύρεση ισορροπίας ανάμεσα στις ασυνείδητες επιθυμίες του
ενός και στον τρόπο που ο άλλος μοιράζει τον εαυτό του είναι το μεγάλο
στοίχημα. Ο μετασχηματισμός γίνεται με δυσκολία και μόνο αν και οι δυο
απελευθερωθούν ολοκληρωτικά, ο ένας απέναντι στο άλλον, από αναστολές
και καταπιεσμένες επιθυμίες.
Η όψη συνόδου του Πλούτωνα με τον Άρη στη συναστρία φανερώνει μια
ισχυρή δύναμη ανάμεσα στα μέλη, είτε για δημιουργία είτε για καταστροφή.
Αν η σχέση είναι ερωτική, η σεξουαλική ζωή θα είναι από έντονη έως σαδομαζοχιστική. Παρ’ όλα αυτά ο ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε βίαιες
συγκρούσεις. Ένας εξωτερικός κοινός σκοπός που απαιτεί μεγάλα αποθέματα
ενέργειας για να λειτουργήσει, θα μπορούσε να λυτρώσει την μεταξύ τους
τάση για “αλληλοεξόντωση”.
Στο εξάγωνο οι προθέσεις των μελών, όσο και η ψυχική τους δύναμη, λειτουργούν κυρίως συμπληρωματικά. Ο Πλούτωνας αντλεί από τον Άρη όλη του την
ενέργεια ενώ ο Άρης δίνει στον Πλούτωνα την αποφασιστικότητά του. Στο
τρίγωνο υπάρχει η δυνατότητα της κοινής δράσης που θα μπορούσε να αφοσιωθεί σε έναν σκοπό με θεαματικά αποτελέσματα. Η ενεργητικότητα μιας τέτοιας σχέσης είναι μεγάλη, δίνοντας και την ανάλογη αντοχή στις όποιες
πιέσεις. Το τετράγωνο του Πλούτωνα με τον Άρη σε μια συναστρία είναι μια
από τις πλέον συγκρουσιακές όψεις. Πολλές φορές μια μεγάλη και ασυνείδητη
έχθρα λειτουργεί υπόγεια, ενώ βγάζει στην επιφάνεια ξαφνικά και βίαια
ξεσπάσματα. Το ζητούμενο εδώ είναι η αναγνώριση των ασυνείδητων
δυνάμεων του Πλούτωνα και ο τρόπος ελέγχου της δράσης του Άρη, αναλόγως
ζωδίου και άλλων όψεων. Στην αντίθεση, η ψυχική εξόντωση του ενός από τον
άλλον είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει αυτή τη σχέση στα άκρα. Η
ανακάλυψη των δυνάμεων του καθενός, ξεχωριστά μέσα του, είναι το
πρωτεύον ζήτημα σε αυτήν την όψη. Μόνο αναγνωρίζοντας και σεβόμενος ο
ένας την αρχηγική δύναμη του άλλου θα μπορούσε αυτή η σχέση να
λειτουργήσει στα πλαίσιά της.
Ο Πλούτωνας στις όψεις του με τον Δία σε μια συναστρία μας δείχνει την
δύναμη της επιρροής του ενός πάνω στο άλλο άτομο σε οράματα και στόχους,
την επιθυμία του να συμβάλλει στην αυτοβελτίωσή του αλλά και τη σύγκρουσή
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τους πάνω σε θέματα αρχών, πιστεύω, όσο και την ηθική της σχέσης. Έτσι σε
θετικές όψεις η σχέση αυτή μπορεί να έχει υψηλούς στόχους, δυνατότητες
αναγεννητικής εξέλιξης, αισιοδοξία, ενθουσιασμό, αποθέματα δυνάμεων,
πόρων και σεβασμό σε νόμους. Στις αρνητικές εκδοχές τους θα φαίνεται σαν
τα δυο μέλη να κοιτούν τη ζωή από δυο διαφορετικές σκοπιές. Οι πεποιθήσεις
τους πολλές φορές θα συγκρούονται ενώ υπάρχει τάση παραβατικότητας και
ενοχών. Η ηθική δοκιμάζεται και χρειάζεται μια επιμέρους προσπάθεια για να
μπορέσουν να εξελίξουν αυτή τη σχέση, τόσο πνευματικά όσο και υλικά.
Ο Πλούτωνας στις όψεις του με τον Κρόνο σε μια συναστρία μας δείχνει τις
δυνάμεις μιας σχέσης, τις αντοχές της, τη σοφία που αποκομίζει κάτω από
αντίξοες καταστάσεις αλλά και τις χρόνιες δύσκολες συνθήκες της. Στις θετικές
τους εκδοχές δίνουν ανθεκτικότητα κι αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση
καταναγκαστικών περιστάσεων, σταθερές αξίες, όπως επίσης και μεγάλη ικανότητα στην από κοινού διαχείριση οικονομικών ζητημάτων. Στις αρνητικές
εκδοχές τους μπορεί να δώσουν τόσο συναισθηματική όσο και υλική φτώχεια
ή πιεστικές καταστάσεις που αφορούν το περιβάλλον της σχέσης. Υπάρχει
συνήθως μια ακαμψία στην επαφή των μελών που πολλές φορές κρύβει μια
συναισθηματική ή σεξουαλική ψυχρότητα. Για να ξεπεραστεί, απαιτείται η
επικέντρωση στη σχέση και η ανακάλυψη της ουσίας της πέρα από
παραδοσιακούς ή όποιους επιβαλλόμενους κανόνες.
Ο Πλούτωνας στις όψεις του με τον Ουρανό σε μια συναστρία μας δείχνουν
τη δυνατότητα αναθεώρησης των πραγμάτων και την από κοινού επαναστατική διάθεση των μελών στην επιδίωξη μεταμόρφωσης του κοινωνικού
κατεστημένου, ακόμα και με βίαιο τρόπο, επιβάλλοντας την δική τους
ιδεολογία. Οι όψεις αυτές όπως και του Ποσειδώνα με τον Πλούτωνα και του
Πλούτωνα με Πλούτωνα αφορούν πιο πολύ συνέργειες γενεών. Η όψη συνόδου σημειώθηκε τελευταία φορά μεταξύ ατόμων που γεννήθηκαν το 19621969 και σηματοδότησαν σχέσεις που χαρακτηρίστηκαν από μια επαναστατική
κοινωνική μεταμόρφωση.
Το εξάγωνο αφορά τα άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ του 1941-1946 και
μεταξύ 1992 έως και το 2000. Το τετράγωνο αφορά άτομα που γεννήθηκαν
μεταξύ του 1929 έως και το 1937 και άτομα που γεννήθηκαν από το 2010 έως
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το 2017. Το τρίγωνο αφορά τους γεννημένους από το 1945 έως και το 1950 και
θα επαναληφθεί γι΄ αυτούς που θα γεννηθούν από το 2025 έως και το 2031,
αναμένοντας στο μέλλον οι σχέσεις αυτές να εργαστούν από κοινού για μια
νέα ιδεολογία, διευρύνοντας την συνείδηση της ανθρωπότητας.
Ο Πλούτωνας στις όψεις του με τον Ποσειδώνα ανάμεσα στα μέλη υποδεικνύει εκείνες τις γενιές που θα δουλέψουν μαζί για να μεταδώσουν οράματα
και να συμμετέχουν σε μια συλλογική μεταμόρφωση ή σε μια πολιτισμική
παρακμή και κατάρρευση. Η όψη συνόδου σχηματίζεται κάθε 500 χρόνια.
Τελευταία φορά ήταν το 1892. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν αυτήν την εποχή
διαδραμάτισαν έναν σημαντικό ρόλο στους παγκόσμιους πολέμους. Το εξάγωνο το βλέπουμε στους περισσότερους που γεννήθηκαν από το 1942 και μετά
και ωθεί στην από κοινού δράση για μια βαθύτερη συνείδηση των πραγμάτων
και στην εκπλήρωση των οραμάτων τους. Το τετράγωνο, το τρίγωνο και η
αντίθεση δεν συναντάται σε συναστρίες εν ζωή ατόμων. Το τετράγωνο
σχηματίστηκε τελευταία φορά μεταξύ του 1815 και 1820 στον Αμερικανικό
εμφύλιο. Το τρίγωνο μεταξύ 1770 και 1780. Στη γενιά αυτή ανήκουν και πολλοί
αγωνιστές του 1821.
Η αντίθεση σχηματίστηκε τελευταία φορά μεταξύ 1640-1650. Ήταν η εποχή
των ιδεολογιών της απολυταρχίας.
Οι συναστρίες μεταξύ του Πλούτωνα δυο ατόμων μας δείχνουν τις μεταμορφώσεις που συμβαίνουν στον ψυχισμό τους κατά τη διάρκεια μιας κοινής
πορείας. Η σύνοδος είναι μια όψη που βρίσκεται σε άτομα της ίδιας γενιάς και
δηλώνει τις κοινές τους αναθεωρήσεις για τη ζωή. Το εξάγωνο συμβαίνει σε
άτομα που η διαφορά ηλικίας κυμαίνεται από 23-62 χρόνια. Στο τετράγωνο η
διαφορά ηλικίας είναι από 38-92 χρόνια. Στο τρίγωνο από 50-118, ενώ στην
αντίθεση από 87-160 χρόνια.
Ο Πλούτωνας στους οίκους της συναστρίας
Όταν ένας πλανήτης του ενός πέφτει μέσα σε έναν οίκο του άλλου, τότε
διεγείρονται τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του οίκου και το άτομο τείνει να
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βιβάσει στο άλλο άτομο, για όσο χρονικό διάστημα διατηρηθεί η συγκεκριμένη
σχέση. Όσο πιο κοντά στην ακμή ενός οίκου βρίσκεται ο πλανήτης, τόσο πιο
ισχυρή θα είναι και η επίδρασή του.
Έτσι, όταν ο Πλούτωνας του ενός πέφτει στον 1ο οίκο του άλλου και ειδικά
κοντά στον ωροσκόπο, η τάση του Πλούτωνα θα είναι να μεταμορφώσει το
άλλο άτομο, τόσο στην εξωτερική του εμφάνιση, όσο και στον τρόπο που
προβάλλει τον εαυτό του, ενώ το μέλος που δέχεται τον Πλούτωνα στον 1ο του
οίκο θα τείνει να συμπεριφέρεται “κουμπωμένα” και με περισσότερη μυστικοπάθεια.
Στη θετική του εκδοχή το άτομο με τον Πλούτωνα μπορεί να βοηθήσει τον
εκπρόσωπο του 1ου οίκου σε τομείς τις ζωής του που χρειάζονται μεταμόρφωση και να λειτουργήσει σαν ψυχολόγος. Στις αρνητικές του εκδοχές, το
άτομο με τον Πλούτωνα ελέγχει, κυριαρχεί και χειρίζεται. Συνήθως αυτή η
τοποθέτηση δείχνει την τάση για μια παθιασμένη σχέση μέσα από έναν αγώνα
εξουσίας. Η φύση του μέλους που δέχεται τον Πλούτωνα θα μας δείξει και το
είδος της αλληλεπίδρασης.
Ο Πλούτωνας στον 2ο οίκο του άλλου ατόμου φέρνει μεταμορφώσεις στις
προσωπικές του αξίες, στην αυτοπεποίθησή του, στην αυτοεκτίμησή του αλλά
και στις υλικές του αξίες. Επίσης εδώ ο έλεγχος στη χρήση των χρημάτων του
άλλου μπορεί να γίνει με απώτερο σκοπό την κυριαρχία του. Στην θετική του
εκδοχή το άτομο με τον Πλούτωνα μπορεί να βοηθήσει τον εκπρόσωπο του
2ου οίκου ώστε να βρει καινούριους τρόπους να βγάζει χρήματα ή να ξεπεράσει μια μεγάλη οικονομική κρίση. Κι εδώ η ακεραιότητα και των δυο σαν
φύσεις θα παίξει έναν καθοριστικό ρόλο.
Ο Πλούτωνας στον 3ο οίκο του άλλου τείνει να διεισδύσει στις σκέψεις, να
κυριαρχήσει στις συνομιλίες και να επιβάλλει τις απόψεις του. Η χειραγώγηση
και η εξαναγκαστική γνώμη είναι η αρνητική πλευρά του Πλούτωνα, με
αποτέλεσμα το άλλο άτομο να φοβάται να εκφραστεί. Στη θετική του πλευρά,
η επικοινωνία θα είναι βαθιά αλλά και σε τομείς που συνήθως αποτελούν
ταμπού για τους περισσότερους, ενώ μπορούν να θεραπεύσουν τα ψυχικά
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τους τραύματα μέσα από εκ βαθέων συζητήσεις και ανάσυρση κρυμμένων
πληροφοριών.
Ο Πλούτωνας στον 4ο οίκο του άλλου ατόμου μας μιλά για βαθιές μεταμορφώσεις στον ψυχισμό. Εδώ ο Πλούτωνας θα προσπαθήσει να ελέγξει τόσο το
οικογενειακό περιβάλλον του άλλου όσο και να κυριαρχήσει σε αυτό, ενώ
πολλές φορές τα περιουσιακά μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο
εξάρτησης. Στην θετική του εκδοχή θα μπορούσε να βοηθήσει στην επούλωση
παιδικών τραυμάτων του, στο ξεπέρασμα των φόβων του, αναπτύσσοντας
μεταξύ τους έναν δυνατό δεσμό αλλά και να οδηγήσει τη σχέση σε μια βαθιά
ίαση.
Ο Πλούτωνας στον 5ο οίκο του άλλου υποδείχνει μια έντονη ερωτική έλξη
αλλά και μια μεγάλη δημιουργική διάθεση. Στην αρνητική του πλευρά ο
Πλούτωνας μπορεί να στερήσει στον άλλον τη χαρά της αυτοέκφρασης ή να
γίνει πολύ ανταγωνιστικός και να θέλει να είναι το επίκεντρο της προσοχής.
Στην θετική του πλευρά ο κάτοχος του Πλούτωνα θα επιδιώξει να βοηθήσει τον
άλλον να αναδείξει τις δημιουργικές του δυνάμεις και θα υποστηρίξει σθεναρά
τα ταλέντα του. Εδώ ο μετασχηματισμός έρχεται μέσω των παιδιών ή ενός
κοινού δημιουργικού έργου. Η ζωτικότητα αυτής της σχέσης θα είναι μεγάλη.
Ο Πλούτωνας μέσα στον 6ο οίκο του άλλου συνήθως προσπαθεί να ελέγξει τη
καθημερινότητα του αλλά και τον προγραμματισμό της, όπως επίσης και τις
συνθήκες υγιεινής και διατροφής του. Στην θετική του εκδοχή μπορεί να τον
βοηθήσει να γίνει πιο οργανωτικός και να μεταμορφώσει τον χώρο ή το
αντικείμενο εργασίας. Αν η σχέση αυτή είναι επαγγελματική τότε αυτός που
έχει τον Πλούτωνα θα προσπαθεί να τον εξουσιάζει μέσω της θέσης του, ενώ
το άτομο που δέχεται τον Πλούτωνα θα νιώσει να εξαντλεί τα αποθέματα των
δυνάμεών του. Στην θετική του εκδοχή θα αφοσιωθούν και οι δυο με πάθος
σε ένα “πλουτώνειο” έργο δημιουργώντας τις ανάλογες εξαρτήσεις.
Ο Πλούτωνας στον 7ο οίκο αναπτύσσει μεταξύ των ατόμων έναν ισχυρό
συναισθηματικό και ψυχικό δεσμό που τις περισσότερες φορές κινείται μεταξύ
αγάπης και μίσους. Η εμμονή του ατόμου με τον Πλούτωνα για τον έλεγχο της
σχέσης θα είναι εμφανής και είναι στο χέρι αυτού που δέχεται τον Πλούτωνα
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μέσα στον 7ο οίκο του να χειριστεί τον φόβο του Πλούτωνα και να τον αντιμετωπίσει με την προσωπική του δύναμη. Σε περιπτώσεις διαζυγίων μπορούμε
να δούμε αγώνες εξουσίας και εκδικητικές συμπεριφορές. Όλα εξαρτώνται
από την ωριμότητα και των δυο, αλλά εδώ παίζει κι έναν επιπλέον ρόλο αν το
κάθε μέλος αυτής της σχέσης έχει άλυτα προσωπικά θέματα που αφορούν
βιώματα ελέγχου.
Ο Πλούτωνας μέσα στον 8ο οίκο του άλλου είναι η πιο επιθυμητή του θέση κι
αυτό γιατί στην ουσία, όπως λέει κι ένα τραγούδι: “έχω τον έλεγχο των πιο
κρυφοκυττάρων σου”. Ο δεσμός εδώ θα είναι βαθύς και στην καλύτερη εκδοχή
του αυτός ο Πλούτωνας θα πάρει τον ρόλο του ψυχοθεραπευτή. Υπάρχει μια
ανταλλαγή πολύ προσωπικών πληροφοριών, που μπορεί να κάνει το άτομο
που δέχεται τον Πλούτωνα στον οίκο του να αισθάνεται “ξεγυμνωμένος” και
ευάλωτος. Αυτή τη γνώση που θα έχει ο Πλούτωνας στον 8ο οίκο του μπορεί
να την χρησιμοποιήσει για το χειρότερο ή για το καλύτερο. Η σεξουαλική ζωή
θα είναι έντονη, όπως και η εξουσιαστική δύναμη μέσω των υλικών πόρων.
Ο Πλούτωνας στον 9ο οίκο θέλει να επιβάλλει τις πεποιθήσεις του αλλά και να
χειραγωγήσει τις ιδέες του άλλου ατόμου, είτε αυτές είναι θρησκευτικές είτε
πολιτικές είτε κοινωνικές, προσπαθώντας να αλλάξει τα πιστεύω του αλλά και
ωθώντας το να επανεξετάσει την φιλοσοφία του για τη ζωή. Στην θετική του
επιρροή ο εκπρόσωπος του 9ο του οίκου μπορεί να ανοίξει τους ορίζοντές του
μετασχηματίζοντας ιδέες και γνώση. Στην αρνητική του πλευρά μπορεί να του
δημιουργήσει “πλύση εγκεφάλου”.
Ο Πλούτωνας στον 10ο οίκο του άλλου φέρνει σημαντικές μεταμορφώσεις
στα επαγγελματικά του αλλά και στην κοινωνική του θέση. Ο Πλούτωνας θα
προσπαθήσει να ελέγξει την καριέρα του και την κοινωνική του προβολή, ενώ
για να εκπληρώσει τις δικές του κρυφές προσωπικές φιλοδοξίες χρησιμοποιεί
έμμεσα τον εκπρόσωπο του 10ου οίκου. Εδώ μπορούμε να δούμε επαγγελματικές σχέσεις όπου το άτομο με τον Πλούτωνα παίζει τον ρόλο του ατζέντη.
Είναι αυτός που μπορεί να βλάψει φήμη και καριέρα αλλά μπορεί και να τ’
απογειώσει. Αυτός ο Πλούτωνας εκεί ή θα δώσει την ισχυρή του υποστήριξη ή
θα γκρεμίσει.
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Ο Πλούτωνας στον 11ο οίκο του άλλου θα προσπαθήσει να μεταμορφώσει τα
οράματά του αλλά και τον θεσμό της φιλίας. Πολλές φορές η εικόνα που έχει
ο εκπρόσωπος του οίκου γι’ αυτόν τον Πλούτωνα εναλλάσσεται μεταξύ φίλου
και εχθρού, μιας και ο εκπρόσωπος του Πλούτωνα θα προσπαθήσει να του
αλλάξει την εικόνα περί φιλίας ή ομάδας μέσω ψυχικών χειρισμών. Στην θετική
του εκδοχή αυτός ο Πλούτωνας θα αποδειχθεί μια ισχυρή φιλία, αρκεί το
άτομο που δέχεται την επιρροή του στον 11ο οίκο του να αποδεχτεί τη δύναμή
του και να υποστηρίξει τις επιθυμίες του.
Ο Πλούτωνας στον 12ο οίκο του άλλου ατόμου είναι μια δύσκολη τοποθεσία
μιας και ανασύρει με βίαιο τρόπο από τον εκπρόσωπο του οίκου όλα τα
κρυμμένα του απωθημένα. Εδώ η ψυχική σύνδεση είναι πολύ έντονη αν και
συμβαίνει σε ένα ασυνείδητο επίπεδο. Στη θετική του εκδοχή ο εκπρόσωπος
του Πλούτωνα έχει την δυνατότητα να προκαλέσει στον εκπρόσωπο του 12ου
οίκου ένα είδος εξομολόγησης εκ βαθέων. Στην αρνητική του πλευρά θα
ενισχύσει τους φόβους του κρατώντας τον εξαρτημένο, φέρνοντας στην
επιφάνεια εσωτερικές ελλείψεις και αδυναμίες και επισημαίνοντάς τες με τον
πλέον σκληρό τρόπο. Αυτός ο Πλούτωνας εκεί μπορεί να πάρει επάξια τον ρόλο
του θεραπευτή όσο και του βασανιστή.
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Από τη Σοφία Πονήρη

Οι Δύσκολες Διελεύσεις
του Πλούτωνα από τους
προσωπικούς μας
πλανήτες
Οι δύσκολες διελεύσεις του Πλούτωνα από τους προσωπικούς πλανήτες του
γενέθλιου χάρτη. Γεγονότα και Ψυχολογική Προσέγγιση.
Ο πιο μακρινός, ο πιο μικρός κι όμως ένας από τους πλέον ισχυρούς ο πλανήτης
Πλούτωνας με την κάθε του επιρροή αφήνει ανεξίτηλα την σφραγίδα του σε
ότι αγγίζει. Μετά το δικό του πέρασμα τίποτα δεν είναι ίδιο. Ίσως όχι επειδή
θα έχουν αλλάξει άρδην οι εξωτερικές συνθήκες, αν και θα μπορούσε και αυτό
να συμβεί με τα γεγονότα που θα προκαλέσει, αλλά κυρίως γιατί η επίδραση
του είναι τόσο βαθιά και διαβρωτική που η οπτική γωνία από την οποία
κάποιος αντικρίζει πλέον τα γεγονότα είναι τελείως διαφορετική.
Εξάλλου ένα και μόνο συνταρακτικό συμβάν φτάνει για να προκαλέσει έναν
εσωτερικό σεισμό και να τα αλλάξει όλα. Και οι αλλαγές του Πλούτωνα δεν
είναι απλές. Είναι αυτός που ως Θεός του κάτω κόσμου θα σε βάλει στη διαδικασία να “πεθάνεις” κάθε τι φθαρμένο, παλιό και βρώμικο, χρόνια ριζωμένο
και παγιωμένο που μπορεί να σου φθείρει την ψυχή.
Ωστόσο αυτές οι αλλαγές του Πλούτωνα πράγματι εμπεριέχουν πόνο επειδή
κάτι τέτοιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται όπως είναι φυσικό με άρνηση και
μια σθεναρή αντίσταση σε ότι κουβαλάμε ακόμα και πριν από την γέννηση μας
κι έτσι μας φαίνεται υπερβολικά δύσκολο να το απαρνηθούμε έστω κι αν είναι
ψυχοφθόρο και αποτελεί τροχοπέδη ως προς την εξέλιξή μας. Αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι αναγνωρίσιμο στο συνειδητό μας κομμάτι. Γι’ αυτό
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και κάτω από μια τέτοια επιρροή είναι η καλύτερη στιγμή να αρχίσουμε να
ψάχνουμε όσα κρύβονται κάτω από την συνείδηση με την βοήθεια ενός
ειδικού που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε.
Ας φανταστούμε τον εσωτερικό μας ψυχισμό σαν ένα χωμάτινο οικόπεδο που
έχει χρόνια να καθαριστεί. Ο Πλούτωνας θα έρθει σαν ένας μεγάλος εσκαφέας
και θα σκάψει βαθιά ξεριζώνοντας κάθε περιττό ζιζάνιο και αγριόχορτο που
είναι βλαβερό. Κι έτσι θα αφήσει πίσω του ένα καθαρό και στρωμένο κομμάτι
γης έτοιμο για μια καινούργια, υγιή σπορά. Αυτοί είναι οι σπόροι που εμείς θα
επιλέξουμε να φυτέψουμε ώστε να αδράξουμε τους ανάλογους καρπούς, αλλά
πολύ πιο συνειδητά και κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες. Αυτή είναι
η έννοια της αναγέννησης ως κύριο χαρακτηριστικό του πλανήτη που έχει την
κυριαρχία του στο ζώδιο του Σκορπιού.
Για να ξαναγεννηθεί όμως κάτι είναι απαραίτητο πρώτα να θανατωθεί. Αυτό
προϋποθέτει την σύγκρουση με τους εσωτερικούς μας δαίμονες, το ξεπέρασμα
των προσωπικών φόβων και εμμονών, το σκάλισμα οδυνηρών απωθημένων
και πληγών, την πάλη δηλαδή με τον ίδιο μας τον εαυτό που είναι και η πιο
δύσκολη. Μνήμες καταγεγραμμένες μέσα στο D.N.A προερχόμενες από
προηγούμενες γενιές και για εκείνους που πιστεύουν στις προηγούμενες και
επόμενες ενσαρκώσεις, προερχόμενες από παλαιότερες ζωές.
Γι’ αυτό και ο Πλούτωνας θεωρείται ως ένας καρμικός και μη ελεγχόμενος
πλανήτης. Τα γεγονότα δηλαδή που προκαλεί θεωρούνται μη αναστρέψιμα και
ως κάτι που “χρωστάς” να το βιώσεις. Κι έτσι σε βάζει σε μια διαδικασία συνεχούς επαναξιολόγησης. Βαδίζεις κατ’ επανάληψη την προσωπική σου διαδρομή που ξεκινά από ένα σημείο που ούτε καν θυμάσαι, προχωράει στην εμβρυακή σου κατάσταση, την παιδική και εφηβική ηλικία και φτάνει μέχρι το σημείο
που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή μέσα όμως από τα αποτελέσματα όλων των
προηγούμενων.
Αναθεωρείς σχέσεις, μετράς λάθη, απομακρύνεις ανθρώπους που τους
θεωρούσες αναγκαίους και δεδομένους και σιγά-σιγά ανακαλύπτεις πόσο όλα
αυτά έχουν σημαδέψει την πορεία σου και πόσο πολύ μπορεί να έχεις
πληγωθεί ή να έχεις πληγώσει. Τι σου λείπει, τι επιθυμείς, τι πραγματικά έχεις
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ανάγκη και τι τελικά αξίζει τον κόπο να υπάρχει στη ζωή σου και να παλέψεις
γι’ αυτό. Ανακαλύπτεις δηλαδή τον εαυτό σου και τις αληθινές σου ανάγκες.
Πρόκειται για την απόλυτη κάθαρση. Οδυνηρή και επίπονη διαδρομή ομολογουμένως. Οι συνειδητοποιήσεις και οι επιλογές σκληρές, ενώ η κριτική απέναντι στον εαυτό μας ακόμα σκληρότερη. Αναπόφευκτη και χρονοβόρα διαδικασία.
Αυτή είναι και μία εξήγηση, αστρολογική βέβαια και όχι αστρονομική, για την
τόσο πολύ αργή ταχύτητα του πλανήτη κάνοντας την επιρροή του να διαρκεί
χρόνια. Είναι τόσο σημαντική και δύσκολη η αποστολή του που ασφαλώς
χρειάζεται πολύ χρόνο να την επιτελέσει. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να σκάψει κάποιος την ψυχή του, να περάσει όλα αυτά τα στάδια και να οδηγηθεί
στην αυτογνωσία αλλά και στην απόκτηση μιας μεγάλης δύναμης εντέλει. Γιατί
όποιος έχει βγει νικητής στην αναμέτρηση με τον ίδιο του τον εαυτό μπορεί να
αντιμετωπίσει όλα τα υπόλοιπα από θέση ισχύος.
Είναι αυτός ο πλανήτης που έχει τον έλεγχο της σεξουαλικής πράξης και της
ζωικής ορμής. Το απόλυτο δόσιμο, η στιγμή της κορύφωσης, είναι η στιγμή
θανάτου του εγώ μας και της αναγέννησης μας μέσα από την παράδοση μας
στον άλλον.
Θεωρείται ότι ο Πλούτωνας καθώς αφυπνίζεται είναι οδυνηρός, αλλά οι
αλλαγές που φέρνει συχνά οδηγούν σε αναθεώρηση της στάσης ζωής του
ανθρώπου ακόμα κι αν έχει προηγηθεί κάτι τραγικό. Γκρεμίζει για να χτίσει. Και
μέσα από όλα αυτά σε αναγκάζει να φανείς δυνατός ακόμα και ξεπερνώντας
πολλές φορές τα όρια σου, προκειμένου να καταφέρεις να σταθείς στα πόδια
σου. Το αποτέλεσμα είναι πως αντιλαμβάνεσαι την κρυμμένη, εσωτερική σου
δύναμη και αντοχή που ίσως πριν ούτε καν φανταζόσουν πως διαθέτεις.
Υπάρχει λοιπόν αυτή η εσωτερική, ασυνείδητη πλευρά της Πλουτώνιας επιρροής, αλλά και κάποια σημαντικά γεγονότα τα οποία ο πλανήτης μπορεί να
προκαλέσει σχηματίζοντας διελεύσεις με τους προσωπικούς μας πλανήτες. Η
ενέργεια αυτών των όψεων μπορεί να ξεκινήσει περίπου 3 μοίρες πριν τον
σχηματισμό τους σε ακρίβεια. Θα εξετάσουμε εδώ σε ένα γενικό και συνοπτικό
φυσικά πλαίσιο αυτές τις επιρροές των δύσκολων διελεύσεων του Πλούτωνα,
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καθώς τα αποτελέσματα τους διαφέρουν σε κάθε χάρτη αφού εξαρτώνται από
πολλούς άλλους παράγοντες. Για να κατανοήσουμε την σημαντικότητα αυτών
των διελεύσεων ας σκεφτούμε πως ακριβώς εξαιτίας της εξαιρετικά αργής
ταχύτητας του πλανήτη οι διελεύσεις του από τα συγκεκριμένα σημεία του
χάρτη μας θα συμβούν μία και μοναδική φορά σε όλη μας τη ζωή. Είναι αδύνατον λοιπόν ο Πλούτωνας να αγγίξει κάτι σημαντικό μέσα στο γενέθλιο χάρτη
μας και να μη το αισθανθούμε ακόμα κι αν δεν υπάρχει γενέθλια όψη. Τα απότελέσματα και ο τρόπος που θα βιώσουμε την διέλευση είναι αυτά που διαφέρουν ανάλογα με την φύση της επιρροής. Να σημειωθεί ότι στις όψεις
έντασης ανήκει και η σύνοδος.
Ο Πλούτωνας σε δύσκολες όψεις με τα Φώτα (Ήλιος-Σελήνη), τον Ωροσκόπο
και το Μεσουράνημα
Ο Ήλιος και η Σελήνη είναι δύο εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες σε έναν
γενέθλιο χάρτη καθώς μαζί με τον ωροσκόπο και τον κυβερνήτη του είναι δείκτες των πάντων. Υγείας, επαγγελματικών, προσωπικών σχέσεων, οικονομικών
αλλά και ψυχολογικής κατάστασης. Επίσης και το Μεσουράνημα είναι ένα
πολύ προσωπικό σημείο. Όπως είναι φυσικό κάθε Πλουτώνιο άγγιγμα μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές και πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας.
Πρόκειται για μια κρίσιμη περίοδο όπου ακαριαία γεγονότα που σχετίζονται
με την οικογένεια, με τα παιδιά, με ζητήματα υγείας δικά μας ή δικών μας
ανθρώπων μπορεί να μας θέσουν σε σκληρές δοκιμασίες. Οι μεγάλες αλλαγές
βρίσκονται προ των πυλών στην επαγγελματική μας εξέλιξη αλλά και στο
περιβάλλον του σπιτιού όπου ακόμα και μια ενδεχόμενη μετακίνηση μπορεί
να δημιουργήσει προβλήματα. Είναι η εποχή που ψάχνουμε το ανήσυχο υποσυνείδητο μας και οι ψυχικές μεταπτώσεις είναι συχνές και έντονες κάτι που
μπορεί να δημιουργήσει και μεταφυσικές ανησυχίες.
Όλες οι σημαντικές σχέσεις, γονείς, παιδιά, σύντροφος, φίλοι, συνεργάτες
περνούν από επαναξιολόγηση που πολλές φορές καταλήγει σε μια οδυνηρή
αλλά απαραίτητη κάθαρση. Η δύναμη και η ζωντάνια προβάλλονται με υπερβολή και οι υψηλές φιλοδοξίες νιώθουμε πως πρέπει να πραγματοποιηθούν
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πάση θυσία κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη επιβολής και ελέγχου
χωρίς να υπολογίζονται οι επιθυμίες των άλλων.
Κάποιες φορές τα σχέδια μας παίρνουν τον αντίθετο δρόμο από τον
αναμενόμενο με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων
αφού συχνά ακροβατούμε ανάμεσα στη δυνατότητα για εξέλιξη και στην
ανάγκη να ζήσουμε τα πάθη μας. Δημιουργούνται οικονομικές και συναισθηματικές εξαρτήσεις και το σεξουαλικό ένστικτο είναι ενισχυμένο και μπορεί να
αγγίξει τα όρια της επιθετικότητας. Γενικά χρειάζεται προφύλαξη από
ενδεχόμενες οικονομικές εμπλοκές που μπορεί να προκαλέσουν σκάνδαλα και
εκδηλώσεις βίας και χειρισμού στις σχέσεις αφού τα παιχνίδια εξουσίας μπορεί να οδηγήσουν στην αλληλεξάρτηση και την αυτοκαταστροφή.
Υπό την επιρροή αυτών των όψεων έχει μεγάλη σημασία η διαχείριση της
δύναμης του Πλούτωνα από τον άνθρωπο που τις δέχεται. Μπορεί να απόγειωθεί σε κάτι εξαιρετικά μεγάλο και ισχυρό αποκτώντας εξουσία και πλούτο
ή να οδηγηθεί στην αυτολύπηση ως και την απόλυτη πτώση. Δημοφιλής είναι
ένας επιστήμονας, ένας καλλιτέχνης αλλά κι ένας εγκληματίας.
Ο Πλούτωνας σε δύσκολες όψεις με τον Ερμή
Όταν ο Πλούτωνας αγγίζει τον πλανήτη της νόησης και της έκφρασης μας δίνει
την ικανότητα να βλέπουμε πίσω από τις λέξεις και τις εικόνες ανακαλύπτοντας
την βαθιά κρυμμένη αλήθεια αφού δίνει στον άνθρωπο μια διαισθητική
αντίληψη των πραγμάτων. Υπάρχει μια δυνατή μνήμη κι ένας πύρινος λόγος,
αλλά μπορεί ταυτόχρονα να γίνει κυνικός, απόλυτος και ειρωνικός πληγώνοντας και απομακρύνοντας ανθρώπους. Δίνει μεγάλη εχεμύθεια αλλά υπάρχουν
και πολλά κρυμμένα μυστικά από τον ίδιο τον άνθρωπο αφού δεν εμπιστεύεται κανέναν και τίποτα. Έτσι συσσωρεύει μέσα του έναν κυκεώνα συναισθημάτων με αποτέλεσμα είτε να βρίσκεται σε συναισθηματική σύγχυση είτε να
ξεσπάει απότομα και απρόβλεπτα βγάζοντας τα απωθημένα του με ορμή.
Μπορεί να ασκεί έναν έλεγχο στη κοινή γνώμη και δεν αποκλείεται να οδηγηθεί στην προπαγάνδα και την δημαγωγία αλλά και να δημιουργηθεί ένα
συγγραφικό ταλέντο ειδικά στην αστυνομική λογοτεχνία και την εξιχνίαση
μυστηρίων. Αυτό που χρειάζεται προσοχή είναι η τάση για πεσιμιστικές
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σκέψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε εμμονές, ισχυρά νευρωτικά συμπλέγματα και διανοητική εξάντληση. Εντούτοις οι δύσκολες όψεις του Πλούτωνα
με τον Ερμή μπορεί να προσδίδουν ακρίβεια στη σκέψη, πρακτικό νου και
ισχυρή θέληση.
Ο Πλούτωνας σε δύσκολες όψεις με την Αφροδίτη
Η Αφροδίτη σε ένα ωροσκόπιο σχετίζεται με την συναισθηματική και
οικονομική κατάσταση. Ο ίδιος πλανήτης που δείχνει πως διαχειριζόμαστε τα
λεφτά μας, δείχνει και πως διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας. Ένας
άνθρωπος συνήθως αν είναι δοτικός είναι και στα δύο. Το άγγιγμα του Πλούτωνα λοιπόν μπορεί να επιφέρει μία σχέση με μεγάλο πάθος και σφοδρότητα
που μπορεί κάποιος να γίνει θύμα ή θύτης, αλλά και να την διαλύσει. Νέες
εκκινήσεις στις τέχνες, κυρίως με δραματική έκφραση, ή στις επιχειρήσεις είναι
πιθανές προσδίδοντας θέσεις ισχύος οι οποίες οδηγούν το άτομο σε μια γενική
αναγέννηση. Ενισχύεται όμως και η μελαγχολία όπως και το αίσθημα
καταπίεσης δημιουργώντας έναν “βαρύ” ψυχισμό και συναισθηματικά αδιέξοδα. Υπάρχει τάση για έλεγχο και κυριαρχία που μπορεί να αγγίξει την εμμονή, για μπερδεμένες και παράνομες ερωτικές καταστάσεις, αλλά και για
εμπλοκή με άτομα που δρουν υπογείως ή κρύβουν κάποιο μυστήριο.
Γενικά υπάρχει μεγάλη ένταση στη συναισθηματική ζωή, έντονη σεξουαλικότητα, τάση για αφροδίσια νοσήματα και μολύνσεις, ζήλια, απόρριψη, ενοχές
και ξύπνημα απωθημένων. Οι εξαρτήσεις κάνουν τον άνθρωπο έρμαιο των
παθών του και μπορεί να τον οδηγήσουν στην καταστροφή αν δεν αποδεχτεί
τις τάσεις του τη συγκεκριμένη περίοδο κι αν δεν τους δώσει μικρή και ελεγχόμενη ελευθερία. Σε οικονομικό επίπεδο οι απερίσκεπτες κινήσεις, το ρίσκο και
οι παράνομες συνδιαλλαγές μπορούν να επιφέρουν επίσης καταστροφικά
αποτελέσματα. Δεσμοί πάντως που δημιουργούνται ή κόβονται υπό την
Πλουτώνια επιρροή δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν καθώς αφήνουν βαθιά
χαραγμένα τα σημάδια τους.
Ο Πλούτωνας σε δύσκολες όψεις με τον Άρη
Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρές όψεις που αποτελούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό και με μεγάλη δυσκολία ως προς την διαχείριση τους. Και οι δύο
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πλανήτες άλλωστε σχετίζονται με το ζώδιο του Σκορπιού και ο Πλούτωνας
θεωρείται η ανώτερη οκτάβα του Άρη.
Στην θετική τους πλευρά δίνουν την δυνατότητα στον άνθρωπο αν δουλέψει
σκληρά διοχετεύοντας την ενεργητικότητα του σε υψηλούς στόχους να
αναγεννηθεί πιο ισχυρός, να εξαγνιστεί από όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα
του που είναι ανασταλτικά για την εξέλιξη του, να αποκτήσει αυτογνωσία και
να αναζητήσει το νόημα της ζωής.
Στην αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό να παρασυρθεί σε μια σκληρή
συμπεριφορά, απληστία, σεξομανία, πνευματική υπερδραστηριότητα, νευρική, σωματική και ψυχική εξάντληση. Δεν υπάρχει αίσθηση του μέτρου και η
ενέργεια σπαταλάται άσκοπα. Δημιουργούνται τάσεις αυτοκαταστροφής ιδιαίτερα αν η ενέργεια των όψεων στρέφεται προς τα μέσα καθώς ο Πλούτωνας
διαστρεβλώνει και εκμηδενίζει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Κατά συνέπεια οι εμμονές και οι ακρότητες μπορούν να δημιουργήσουν σε εξάντληση
και προβλήματα τόσο στη σωματική όσο και στη ψυχική υγεία.
Και οι δύο πλανήτες σχετίζονται με την σεξουαλική ενέργεια με τον Άρη στην
ενεργητική και τον Πλούτωνα στην παθητική αλλά πολύ ισχυρή εκδοχή. Αν και
η σεξουαλική ζωή μπορεί να είναι έντονη με την εκδήλωση όλων των κατάκρατημένων επιθυμιών, υπάρχει τάση για κάποιες σεξουαλικές διαταραχές.
Επίσης υπάρχει πιθανότητα χειρουργείου, ενώ προσοχή χρειάζονται οι
εκδηλώσεις βίας, η ροπή σε ατυχήματα, και η εμπλοκή με τον υπόκοσμο.
Προκειμένου να αποτραπεί η δύσκολη επιρροή αυτών των όψεων χρειάζεται
να βρεθούν διέξοδοι εκτόνωσης της αυξημένης ενέργειας σε γόνιμες
πνευματικές και σωματικές δραστηριότητες.
Δύσκολες όψεις του Πλούτωνα με το Δία
Πρόκειται για μια σχέση που κινείται πάντα στα άκρα των καταστάσεων.
Μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κορυφή της αναζήτησης για την
αλήθεια και το σκοπό της ζωής ή να τον μετατρέψει σε έναν μεγαλομανή
κυνηγό της εξουσίας. Είναι ο άνθρωπος που θα αναζητήσει τη γνώση στη
βαθύτερη μορφή της αλλά μπορεί να είναι και ο διεφθαρμένος πολιτικός ή ο
“νονός” της νύχτας που συχνά είναι ικανός να πατήσει επί πτωμάτων για να
Σελίδα | 79

Τεύχος 14

ικανοποιήσει τις μονίμως ανικανοποίητες φιλοδοξίες του. Πρόκειται για την
κλασσική όψη της διαπλοκής. Το παρασκήνιο, τα οικονομικά σκάνδαλα και οι
υπόγειες συναλλαγές με ενδεχόμενες σεξουαλικές προεκτάσεις και κάθε
παράνομη δραστηριότητα μπορεί να μας φέρουν αντιμέτωπους με τον νόμο.
Υπάρχει έλλειψη ανοχής στις ιδέες των άλλων, ακαμψία στις ιδέες και τάση για
επιβολή και έλεγχο με αποτέλεσμα το ίδιο το άτομο συχνά να υφίσταται
σημαντικές απώλειες, τόσο οικονομικές όσο και ψυχολογικές. Προσοχή
χρειάζεται και στα μακρινά ταξίδια και στις δικαστικές διαμάχες. Όπως πάντα
όλα εξαρτώνται από το πως κάποιος θα χρησιμοποιήσει αυτήν την όψη. Στη
θετική της έκβαση μπορεί να δώσει έντονη διαίσθηση, νέους, δυνατούς
φίλους, ενασχόληση με τον αποκρυφισμό, μεγάλες επιδιώξεις, ευκαιρίες και
συνεργασίες, μαγνητισμό, δυναμισμό και ηγετικές ικανότητες. Το μέτρο εδώ
είναι το κλειδί.
Δύσκολες όψεις του Πλούτωνα με τον Κρόνο
Η επιρροή αυτών των όψεων μπορεί να αφορούν μια ολόκληρη γενιά. Εδώ
αντικατοπτρίζεται μια δύσκολη ισορροπία αφού ο άνθρωπος έχει την τάση να
ελέγχει τα λάθη του, να μαθαίνει από αυτά και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις καταστάσεις. Υπάρχει δυσκολία στην αντιμετώπιση
ενδεχομένων απογοητεύσεων αφού πολλές φορές τα σχέδια βγαίνουν από την
ομαλή πορεία τους προκαλώντας ανατροπές των οποίων το νόημα και τις
αιτίες που τις προκάλεσαν είναι δύσκολο κανείς να τις κατανοήσει.
Άνθρωποι σε θέσεις εξουσίας μπορεί να στέκονται εμπόδιο αλλά και μια
οικονομική καταστροφή είναι πιθανή αν η κατάσταση ξεφύγει από την
προσοχή μας και αφήσουμε ότι έχει εδραιωθεί ύστερα από κόπο και χρόνο να
καταρρεύσει. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί στη μοναξιά και την
απομόνωση, την μελαγχολία ακόμα και στην αυτοκαταστροφή.
Χρειάζεται να καλλιεργηθεί η υπομονή και η ανθεκτικότητα ώστε να
αποβληθούν οι έμμονες ιδέες και ο φανατισμός. Πρόκειται για έναν σκληρό
αγώνα σε μια εποχή που αναγκαζόμαστε ίσως να απαρνηθούμε μια κατάσταση
βρισκόμενοι αντιμέτωποι με δύσκολες αλλαγές που δεν μας είναι ευχάριστες.
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Από μια άλλη σκοπιά αυτές οι όψεις θεωρούνται “καρμικές”. Είναι δηλαδή σαν
να ξεχρεώνουμε όλα τα λάθη της προηγούμενης ζωής μας, αλλά και σαν οι
άλλοι να ξεπληρώνουν σε εμάς προηγούμενες οφειλές. Γι’ αυτό και υπάρχει
πιθανότητα να επωμιστούμε προβλήματα τρίτων με επιπτώσεις σε εμάς. Αυτός
είναι επίσης και ο λόγος που δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τις απρόοπτες
και έντονες δυσκολίες. Προσοχή χρειάζεται και σε ενδεχόμενα προβλήματα
υγείας αφού μια κακή κληρονομικότητα μπορεί να εκδηλωθεί επιβαρύνοντας
το σώμα ή το μυαλό. Παρ’ όλα αυτά οι όψεις αυτές θα μπορούσαν να μας
προικίσουν με εξαιρετικές επιδόσεις και αστείρευτη δημιουργικότητα αν η
ενέργεια διοχετευτεί εποικοδομητικά. Με πειθαρχία και σκληρή δουλειά
μπορεί να επιτευχθεί η πρόοδος και η ευημερία. Υπάρχει τόση δύναμη που θα
μπορούσε ο άνθρωπος να μετουσιώσει τον εαυτό του, τις κοινωνικές του αξίες
και να βρει ένα καινούργιο προσωπικό νόημα σε αυτές.
**
Λίγα λόγια για τη Σοφία Πονήρη
Η Σοφία Πονήρη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Εθνικό
Ωδείο Αθηνών και ασχολείται πολλά χρόνια επαγγελματικά με τον χώρο της
μουσικής. Παράλληλα ξεκίνησε από μικρή ηλικία να μελετά αστρολογία
παρακολουθώντας μαθήματα, ομιλίες και σεμινάρια, ενώ δραστηριοποιείται
στον χώρο του ραδιοφώνου, αρθογραφεί σε αστρολογικά ηλεκτρονικά περιοδικά και διαχειρίζεται την προσωπική της αστρολογική ομάδα στα social
media. Είναι απόφοιτη της αστρολογικής σχολής ΤΥΑΝΕΥΣ και διαγράφει την
επαγγελματική της πορεία στον χώρο της αστρολογίας ως ελεύθερη
επαγγελματίας. Είναι ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φίλων
Αστρολογίας όπου και αποτελεί μέλος της ελεγκτικής επιτροπής και της
επιτροπής δεοντολογίας.
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Από την Κατερίνα Καράμπελα

Πλούτωνας ο σκοτεινός
κυρίαρχος και οι διελεύσεις
του από τους πλανήτες

Δεν υπάρχει πλανήτης που μπορεί να αντισταθεί στην θέληση του Πλούτωνα,
όταν έρχεται σε επαφή μαζί τους υποτάσσονται στην θέλησή του. Όποιος
πλανήτης αγγίζεται από τον Πλούτωνα δεν περνά μια δοκιμασία μόνο,
μετασχηματίζεται σε κάτι διαφορετικό σε κάτι νέο, σε κάτι ξεχωριστό. Δεν
υπάρχει άνθρωπος πάνω στην γη που να μην του έχουν συμβεί μοιραία
γεγονότα στην ζωή, μια απώλεια φυσική, πραγματική ή ψυχολογική. Στο πώς
θα αντιμετωπίσει αυτή την μετάλλαξη και το βαθμό δυσκολίας που θα έχει,
εξαρτάται κατά πολύ από το γενέθλιο χάρτη που είναι μοναδικός, οπότε ακόμα
κι αν ο Πλούτωνας περνά με διέλευση πάνω από τους πλανήτες σας, πρέπει
πρώτα να δούμε αν επιβεβαιώνει το γεγονός και ο προσωπικός γενέθλιος
χάρτης. Το γεγονός φυσικά θα υπάρξει και η αλλαγή εκ βαθέων θα γίνει, όμως
το πόσο θα αγγίξει το κάθε άτομο είναι διαφορετικό.
Θα σας πω ένα παράδειγμα, όταν ο Πλούτωνας περνά από διέλευση σε σύνοδο
με τον Ήλιο μας, σίγουρα συνταρακτικά γεγονότα θα συμβούν που θα μας
επηρεάσουν, πιθανόν να είναι ψυχολογικά π.χ. φοβίες, όμως μπορεί να συμβούν και γεγονότα όπως μία απώλεια ενός γονιού. Όταν στον γενέθλιο χάρτη
ο Ήλιος μας κάνει τρίγωνο με τον Πλούτωνα η απώλεια και πάλι θα υπάρξει
αλλά θα είναι πιο βατή, μπορεί επί παραδείγματι να είμαστε μεγάλοι στην
ηλικία και όσο κι αν πονέσουμε με την αποχώρηση του γονέα, η ζωή μας θα
συνεχιστεί κανονικά τουλάχιστον σε πρακτικό επίπεδο. Αν ο Πλούτωνας όμως
από γενέθλια όψη είναι σύνοδο με το Ήλιο μας ή κάνει δύσκολη όψη τότε αυτή
η απώλεια θα μας αλλάξει τα δεδομένα, ακόμα και την καθημερινότητα μας,
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θα αφήσει πιο βαθιά ουλή. Οπότε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη όλα τα στοιχεία του χάρτη μας.
Ας δούμε πως μας επηρεάζει ο Πλούτωνας όταν κάνει σύνοδο με τα φώτα μας
Ήλιο, Σελήνη και με τους πλανήτες Ερμή, Αφροδίτη, Άρη, Δία. Οι υπερβατικοί
πλανήτες έχουν πιο πολύ παγκόσμια επίδραση αφού τα γεγονότα αφορούν
όλοι την ανθρωπότητα.
Διέλευση από τον ΗΛΙΟ. Ο Ήλιος αντιπροσωπεύει την ίδια μας την υπόσταση,
είναι το επάγγελμα, οι γονείς μας, ο σύντροφος, τα θέλω μας, είναι το φως που
αντανακλούμε με την προσωπικότητά μας. Η διέλευση του Πλούτωνα μπορεί
να φέρει αλλαγή “πλεύσης” στην ζωή του ανθρώπου, οι εμπειρίες διαφοροποιούν τον τρόπο σκέψης και δράσης πάντα βέβαια μέσα από βαθιά εκκαθάριση και αναδόμηση. Η αίσθηση μεγάλης δύναμης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της διέλευσης. Τα γεγονότα θα συντελέσουν έτσι ώστε να
αναγεννηθούμε, η αίσθηση ότι πιο κάτω δεν γίνεται μας κάνει να έχουμε μόνο
μια λύση την άνοδο μετά την “καταστροφή”. Όλα αυτά που αντιπροσωπεύουν
τον Ήλιο διαταράσσονται ως ένα βαθμό για τον καθένα διαφορετικά, μπορεί
να έχουμε απώλειες προσώπων που είναι σημαντικά στην ζωή μας, μπορεί να
κλονιστεί η υγεία μας, μπορεί το επάγγελμα που κάναμε μέχρι τώρα να
εκλείψει και τόσα άλλα που θα μας κάνουν να αναθεωρήσουμε ότι ξέραμε
μέχρι τώρα, οπότε οι αλλαγές θα είναι συθέμελες και δεν έχουμε παρά να
κάνουμε μια καινούργια αρχή. Την δύναμη θα την έχουμε, γιατί όπως λέει και
μια παροιμία ο “βρεγμένος την βροχή δεν την φοβάται”.
Διέλευση από την ΣΕΛΗΝΗ. Η Σελήνη αντιπροσωπεύει τον ψυχισμό μας, τον
τρόπο που εκφράζουμε τα συναισθήματα μας, την καταγωγή μας, την
κληρονομικότητα, τις γυναίκες της ζωής μας και κατ’ επέκταση την μητέρα μας,
την πατρίδα και την διαίσθηση. Το πέρασμα του Πλούτωνα από την Σελήνη
μπορεί να φέρει αλλαγές στην οικογένεια, την πατρίδα και γενικά στους χώρους που ανήκουμε συναισθηματικά και ψυχικά. Ο ψυχισμός μας γίνεται πιο
ισχυρός αλλά ενδέχεται να έχουμε και εμμονές ή τα συναισθήματά μας να
είναι απρόβλεπτα. Το βάρος του Πλούτωνα μπλοκάρει τις σχέσεις μας με το
πλατύ κοινό ή τις απογειώνει, κάνοντας μας να έχουμε μεγάλη επιρροή στους
γύρω μας. Απώλειες ή αλλαγές σε σχέση με μητέρα, σύζυγο και οικογένεια. Σε
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χάρτη μια χώρας αυτή η διέλευση μπορεί να δείχνει κίνδυνο για τους πολίτες
της.
Διέλευση από τον ΕΡΜΗ. Αυτός ο πλανήτης είναι ουδέτερος, τα κύρια
χαρακτηριστικά του είναι η πληροφορία, η επικοινωνία, η νοημοσύνη, το νευρικό σύστημα, τα νεαρά άτομα και η καθημερινότητα. Περνώντας ο Πλούτωνας
από τον Ερμή τον επηρεάζει άμεσα μιας και δεν μπορεί να αντιδράσει ιδιαίτερα γιατί είναι ένας ουδέτερος πλανήτης. Ο τρόπος που επικοινωνούμε γίνεται πιο ουσιαστικός αποκτά βάθος και πιθανόν να γίνει “αφοριστικός”, απόλυτος, τα λόγια μας θα έχουν κραδασμό. Όμως πρέπει να περιμένουμε και μεταλλάξεις στο στενό καθημερινό περιβάλλον μας (γειτονιά, συγγενείς κτλ) ή αλλαγή περιβάλλοντος. Ο Πλούτωνας κάνει ξεκαθαρίσματα και αλλάζει αντιλήψεις,
μέσα από δύσκολες επιλογές. Απώλειες, μεταλλάξεις, μοιραία γεγονότα σε
σχέση με νεαρά άτομα στην ηλικία και σε αδέρφια, ξαδέρφια κτλ. Κάποια επικοινωνία, είτε γραπτή είτε προφορική, μπορεί να μας στιγματίσει, επίσης αυτό
μπορεί να γίνει σε κάποια μετακίνηση ή σε χώρους διδασκαλίας.
Διέλευση από την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι ένας θετικός πλανήτης και
δείχνει την αγάπη, τον αγνό έρωτα, τη συμπόνια, την ομορφιά, τη γοητεία, την
καλοπέραση, τις συνεργασίες, το γάμο, τη θηλυκότητα, τις νεαρές γυναίκες και
φυσικά την καλλιτεχνία. Τόσα καλά μαζεμένα στην Αφροδίτη, τι μπορεί να κάνει ο Πλούτωνας; Τα πάντα! Η μετάλλαξη αφορά περισσότερο τις ερωτικές σχέσεις, τα συναισθήματα γίνονται πιο βαθιά, ίσως να υπάρξουν εμμονές και
αβυσσαλέα πάθη που οδηγούν στη ζήλια. Από την άλλη, κάποιες σχέσεις
ενδέχεται να διαλυθούν αφού θα έχουν περάσει διάφορες δοκιμασίες και πια
δεν θα μένει τίποτα που να κρατά τους δεσμούς αγάπης μεταξύ των συντρόφων. Μεγάλη έκφραση της σεξουαλικότητας. Θέματα που σχετίζονται με
γυναικολογικά θέματα μπορεί να βγουν στην επιφάνεια.
Διέλευση από τον Άρη. Ο Άρης συνδέεται με την δράση, την πρωτοβουλία, την
δύναμη, το θάρρος, την παρορμητικότητα, την επιθετικότητα, τη σωματική
άσκηση, το σεξ. Οι ένωση αυτών των δύο πλανητών είναι εκρηκτική και μπορεί
να προκαλέσει καταστροφή. Η καθαρή βία φέρνει το χάος. Αν ο αγώνας είναι
για να πραγματοποιήσουμε έναν άθλο, τότε σίγουρα θα τα καταφέρουμε,
όμως επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε την παρόρμησή μας πρέπει να
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είμαστε προσεκτικοί γιατί υπάρχει περίπτωση να περάσουμε τα όρια.
Φανταστείτε έναν αγώνα ταχύτητας με αυτοκίνητα που κινούνται στο
μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους κι οι οδηγοί να χάσουν τον έλεγχο, τότε η
σύγκρουση θα είναι τρομερή. Η καταπίεση που έχει συνορευτεί θα έχει την
δυναμική ηφαιστείου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ο έντονος ανταγωνισμός
που δεν θα φαίνεται με την πρώτη ματιά. Όλο το διάστημα της διέλευσης
πρέπει να προσέχουμε βίαιες καταστάσεις και αιχμηρά αντικείμενα. Για καθετί
που κάνουμε βιαστικά, λογχεύει κίνδυνος. Επίσης προσοχή σε οικονομικά
ρίσκα και επενδύσεις. Επειδή ο Πλούτωνας μεταμορφώνει κι ο Άρης είναι το
αιχμηρό βέλος, πιθανών για θέματα υγείας να κάνουμε μία επέμβαση για να
αποκαταστήσουμε την υγεία μας π.χ. μεταμόσχευση, αφαίρεση κτλ., όμως το
σώμα μας δεν θα είναι πια το ίδιο.
Διέλευση από τον Δία. Ο Δίας είναι πλανήτης της επέκτασης, της αισιοδοξίας,
της γνώσης, της δικαίωσης, του νόμου και της συμπαντικής αγάπης. Φυσικά
δείχνει και την επιπολαιότητα λόγω της ευκολίας που μας δίνει απλόχερα.
Είναι ο πιο ευμενής πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος που εμπεριέχει την
ηθική, την ευημερία, το πνεύμα, την κουλτούρα, την μόρφωση και τέλος την
ευκαιρία να αξιοποιήσουμε ότι μας έχει δοθεί από τον Θεό. Η σύνοδο με τον
Πλούτωνα ίσως να είναι μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε στη γνώση, να
φτάσουμε σε ανώτερα επίπεδα. Να ασχοληθούμε με πνευματικά θέματα και
το μυστήριο. Οι μελέτες μπορούν να γίνουν με επιτυχία, μέσα βέβαια από
σκληρή δουλειά, αφήνοντας έξω τις χαρές της ζωής, έχοντας σαν σημαία την
ανακάλυψη και την ηθική αμοιβή. Υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή μέσα από
επενδύσεις να υπάρξει πλουτισμός ή και καταστροφή. Η σύνοδος αυτή μπορεί
να φέρει φήμη που να ξεπερνά ένα μικρό κύκλο ανθρώπων. Μια απώλεια που
μας πόνεσε θα μας κάνει να μπούμε σε ηθικά μονοπάτια και σε πνευματικά
θέματα. Επίσης από μία απώλεια θα αποκτήσουμε ισχύ και δύναμη σε
δημοσιότητα ή σε οικονομικά θέματα π.χ. κληρονομιά. Κάτι άλλο που πρέπει
να προσέξουμε το διάστημα της συνόδου είναι ότι ο Πλούτωνας δεν
αστειεύεται κι αν λειτουργήσουμε χωρίς ηθική και δικαιοσύνη οι δυσκολίες θα
διογκωθούν.
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Διέλευση από τον Κρόνο. Ο Κρόνος έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά του τον
χρόνο, τον περιορισμό, το καθήκον, την σκληρή δουλειά, την άτεγκτη
δικαιοσύνη, την διδασκαλία. Τα πρέπει παγώνουν τα συναισθήματα. Ο Κρόνος
έχει άμεση σχέση με το κάρμα, για αυτό εκεί που έχουμε αυτόν τον πλανήτη
στο χάρτη μας, είναι εκεί που συναντάμε τα περισσότερα εμπόδια που πρέπει
να ξεπεράσουμε για να φτάσουμε στο ποθούμενο. Η σύνοδος του Κρόνου με
τον Πλούτωνα κάνουν ένα δύσκολο συνδυασμό όμως πιθανόν να είναι
εποικοδομητικός, αν γίνει ο κατάλληλος χειρισμός. Και οι δύο αυτοί πλανήτες
από την φύση τους είναι κακεργέτες όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, σε αυτή
την σύνοδο ο Πλούτωνας θα καταργεί την μεθοδικότητα και τους στόχους του
ατόμου και θα κάνει πιο δύσκολη την πραγμάτωση της φιλοδοξίας. Μοιραία
γεγονότα θα προκύπτουν για να ολοκληρωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο. Όμως
μπορεί με μέθοδο και με τάξη να γίνει ένα μεγαλόπνοο επίτευγμα σε ότι έχει
σχέση με την εξουσία σε (απόλυτα καθεστώτα). Μεγάλα άτομα στην ηλικία ή
άτομα με κύρος μπορεί να εκλείψουν να φύγουν από την ζωή του ανθρώπου
είτε κυριολεκτικά με ένα θάνατο είτε φανταστικά. Ότι και συμβεί δεν θα γίνει
χωρίς απώλειες, δύσκολα το άτομο να μπορέσει να αποτρέψει το μοιραίο. Ο
Κρόνος είναι ο πιο αργός από τους πλανήτης σε σχέση με τους με τους άλλους
που αναφέραμε, για να εκλείψει κάτι σημαίνει ότι έχει φθαρεί και ο
Πλούτωνας είναι αυτός που θα δώσει το τέλος.
Σημαντικό είναι και το πέρασμα του Πλούτωνα από τον ωροσκόπο. Σε αυτή
την περίπτωση ο άνθρωπος αλλάξει την εξωτερική του εμφάνιση, αναθεωρεί
την σχέση του με το περιβάλλον και ίσως αισθάνεται πανίσχυρος. Από την
άλλη, θέματα με την υγεία μπορεί να προκύψουν που είναι υπεύθυνα για την
αλλαγή συμπεριφοράς και συνήθειας. Η τάση να κυριαρχήσει και να επηρεάζει
στους γύρω του είναι εμφανής. Μεγάλα ψυχικά αποθέματα και δύναμη
επιβιώσεις αν ο ωροσκόπους έχει καλές όψεις.
Η σύνοδος του Πλούτωνα με το Μεσουράνημα είναι εξίσου σημαντική και
καθοριστική. Η επιθυμία της αναγνώρισης και η μεγάλη φιλοδοξία με οπουδήποτε τίμημα είναι ένα γνώρισμα. Όμως εδώ οι ισορροπίες είναι λεπτές γιατί
μπορεί να υπάρχει μεγάλη άνοδο αλλά και “πτώση από το βάθρο” που
προκαλεί αλλαγή καριέρας και τραυματική εμπειρία για το άνθρωπο. Άτομα με
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κύρος και εξουσία χάνουν την επιρροή τους και έχουν επιπτώσεις για την
σκληρή τους συμπεριφορά.
Η σύνοδος του Πλούτωνα με τον Βόρειο Δεσμό φέρνει στο προσκήνιο μοιραίες συναντήσεις με ομάδες ανθρώπων που μπορεί να είναι καταστροφικές
για το άτομο. Μοιραία μπορεί να εμπλακεί με άτομα που δεν το βοηθούν να
φτάσει στο κάρμα του, δηλαδή να πετύχει αυτό που είναι προορισμένος στην
ζωή του. Άλλη μια περίπτωση είναι να ασχοληθεί και ίσως να γίνει μέλος σε
ομάδες κρυφές που έχουν ως αντικείμενο πνευματικά ή εξτρεμιστικά κίνητρα.
Θα μπορούσε όμως να είναι αναγκαίο να ζήσει ακραία γεγονότα για να φτάσει
τελικά εκεί που είναι προορισμένος.
**
Λίγα λόγια για την Κατερίνα Καράμπελα
Είμαι μελετητής της αστρολογίας, εδώ και εφτά χρόνια. Έχω γεννηθεί το 1967,
είμαι παντρεμένη και έχω ένα γιό. Το ζώδιο μου είναι Αιγόκερως. Σπούδασα
διοίκηση και οικονομία στα ΤΕΙ και ασχολήθηκα επαγγελματικά πολλά χρόνια
με την λογιστική (σε χώρους ΜΜΕ). Σε μια δύσκολη συγκυρία της ζωής μου
άρχισα να ασχολούμαι με την αστρολογία. Είχα την τύχη να έχω πολύ καλούς
δασκάλους, Έλληνες αστρολόγους, τον Δρ Παϊζη, την Κα Ευγενία Σούρδη, τον
Κο Βασίλη Παπαδολιά καθώς και την Σχολή Αστροπαιδεία της Βάσιας Κόντη,
που με βοήθησαν και με βοηθούν ακόμα να κατανοήσω την επίδραση των
πλανητών. Έχω γράψει και γράφω έως σήμερα σε αστρολογικά site, καθώς και
σε site ποικίλης ύλης (astroteam.oroscopos.gr, tarosofos.gr, lifespeed.gr,
permissos.gr κ.α.). Ασχολουμένη με αυτό τον κόσμο της αστρολογίας κατανοώ και
καταλαβαίνω περισσότερο την ανθρώπινη φύση.
Σημείο επικοινωνίας: rinacap 67@hotmail.com, Facebook : Katerina Karabela
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Από το Βασίλη Παπαδολιά

Ο Πλούτωνας στην
Εξελικτική και Εσωτερική
Αστρολογία

“Pluto will be made the scapegoat for faulty astrology for a long time to come”
- «Ο Πλούτωνας θα λειτουργεί σαν αποδιοπομπαίος τράγος για τα λάθη της
αστρολογίας για πολύ καιρό από τώρα», Αλίκη Μπέιλη, Πραγματεία επί της
Λευκής Μαγείας1
Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που έχουμε για τον Πλούτωνα δεν είναι πλήρης.
Ακόμα και αστρονομικά ο ισχυρισμός ότι ο Πλούτωνας αυτή την περίοδο είναι
στον Αιγόκερω ή σε κάποιο άλλο ζώδιο είναι, αν ακολουθήσουμε το μοντέλο
των τριών διαστάσεων του χώρου εσφαλμένο. αντίθετα από τους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος, δεν κινείται πάνω στο επίπεδο της εκλειπτικής.
Στο επίπεδο δηλαδή που κινούνται όλοι οι άλλοι πλανήτες. Αντίθετα διαγράφει
μία τροχιά σε γωνία με το επίπεδο της εκλειπτικής όπως φαίνεται στο πιο κάτω
σχήμα. Κανονικά, αν από τον πλανήτη Γη τραβήξουμε μία ευθεία γραμμή που
να μας συνδέσει με τον Πλούτωνα, φτάνουμε στο σημείο Α που είναι ένα σημείο πάνω στην ουράνια σφαίρα. Εδώ κανονικά θα έπρεπε να αναζητήσουμε
το πραγματικό ζώδιο που βρίσκεται ο Πλούτωνας. Αντ’ αυτού, όμως κι επειδή
η Αστρολογία μας είναι διδιάσταση και όχι τρισδιάστατη, αυτό που κάνουμε
είναι να προβάλλουμε τη θέση του Πλούτωνα κάθετα πάνω στην εκλειπτική,
στο σημείο Β. Και στη συνέχεια τραβάμε μία ευθεία γραμμή από την Γη και
διαμέσου του σημείου Β για να δούμε πού τέμνει την ουράνια σφαίρα (το
σημείο Γ).
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Έτσι, ενώ το πραγματικό ζώδιο του Πλούτωνα δεν είναι αυτό που νομίζουμε,
εάν ακολουθήσουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο στην Αστρολογία.

Ένα άλλο στοιχείο που μας δείχνει ότι ο Πλούτωνας είναι μυστηριώδης και
«φρέσκος» ακόμη στην αστρολογική οικογένεια είναι η κυβέρνηση του. Ίσως
οι περισσότεροι να μη γνωρίζουν ότι αρχικά όταν ανακαλύφθηκε θεωρούνταν
κυβερνήτης των Ιχθύων και όχι του Σκορπιού. Η σχέση του Πλούτωνα με τους
Ιχθείς έχει διατηρηθεί στην Εσωτερική Αστρολογία, στο σύστημα του Θιβετανού, όπου ο Πλούτωνας θεωρείται εσωτερικός κυβερνήτης των Ιχθύων.
Γράφει ο Philipp Lindsay σε ελεύθερη μετάφραση για τον Πλούτωνα ότι
«αποτελεί μία απελευθερωτική δύναμη που απελευθερώνει τα δύο ψάρια από
τη συγκολλητική δύναμη που ασκεί επάνω τους η ύλη». Είναι μία δύναμη που
παραμερίζει οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο στην ένωση των πάντων κι αυτό στην
καθημερινή μας ζωή σχετίζεται πολύ με την αίσθηση που έχουν όσοι
επηρεάζονται από τον Πλούτωνα για την αξία της αλήθειας και την αντίδραση
τους στην υποκρισία της συμβατικότητας. Ο Πλούτωνας δεν επιθυμεί
μετριότητες στο μοίρασμα της αλήθειας. Είτε είμαστε εραστές ή γονείς ή κάτι
άλλο, απώτατος στόχος, εάν επηρεαζόμαστε από τον Πλούτωνα είναι ο άλλος
να μη μας κρύβει τίποτα, να μας λέει όλη την αλήθεια, ακόμη κι αν αυτή πονάΣελίδα | 89
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ει. Και η παραμικρή ένδειξη ότι ο άλλος παρακρατεί ένα μέρος της αλήθειας
για οποιονδήποτε λόγο ξεσηκώνει βίαιες αντιδράσεις από μέρους των ατόμων
που επηρεάζονται από τον Πλούτωνα. Στην κλασσική αστρολογία ο Πλούτωνας
συνδέεται επίσης και με το απεκκριτικό σύστημα, όχι τυχαία, αφού για να
φτάσουμε την αλήθεια, είναι απαραίτητο να αποβάλλουμε πρώτα ότι είναι
άχρηστο και επιβλαβές από τον οργανισμό μας.
Τι σημαίνει όμως ότι ο Πλούτωνας είναι εσωτερικός κυβερνήτης των Ιχθύων;
ΤΙ είδους αλλαγή μας λέει αυτό ότι χρειάζεται να γίνει για τους Ιχθείς ώστε να
μεταβούν από τον Ποσειδώνα στον Πλούτωνα και να γίνουν μαθητές του
εσωτερικού δρόμου; Στο βιβλίο «Οι Επτά Ακτίνες» γράφαμε ότι «ο απλός Ιχθύς
που κυβερνιέται από τον εξωτερικό κυβερνήτη Ποσειδώνα είναι ένα άτομο
χαμένο στον κόσμο του, στα όνειρα του, στις ευαισθησίες του. Κατανοεί τον
πόνο του κόσμου, αν και καμία φορά πονάει περισσότερο για τον παγκόσμιο
πόνο παρά για κάποιον πολύ κοντινό του. Είναι χαμένος σε θεωρίες συνομωσίας (ειδικά αν έχει Ερμή στον Υδροχόο) και σε θεωρίες για την καταστροφή
του κόσμου. Ζει μία ζωή παράλληλη, πέρα από τη ζωή που φαίνεται να ζει ο
κόσμος στη σκληρή πραγματικότητα. Αποφεύγει τις δυσκολίες και ξεγλιστρά
από τις δεσμεύσεις. Ο δρόμος του Ιχθύ μαθητή όμως περνά ακριβώς μέσα από
αυτό που αρνείται το απλό Ψάρι. Ο δρόμος του Πλούτωνα απαιτεί να δεσμευτεί σε κάτι που φοβόταν τόσο καιρό. Να πάρει κάποιον υπό την προστασία του,
να είναι υπεύθυνος για τη ζωή του, να υποταχθεί σε ένα πεπρωμένο, να απόδεχτεί την ύπαρξη του τέλους. Του τέλους και της Νομοτέλειας. Από κει που
ξεκινούμε όλοι εκεί καταλήγουμε, σωματικά τουλάχιστον. Κι αυτή η παραδοχή
που λειτουργεί σα να έχει κανείς ένα βάρος στο στήθος είναι η ανάγκη συνειδητοποίησης του Ιχθύ ως μαθητή.»
Ίσως είναι πιο εύκολο να δούμε την αλλαγή αυτή διακρίνοντας τη δικτατορική
– πλουτώνια φύση ορισμένων πολιτικών που γεννήθηκαν στο ζώδιο των
Ιχθύων. Όπως ο Ταγίπ Ερντογάν3 ή ο Αριέλ Σαρόν4. Οι ηγέτες αυτοί βέβαια θα
λέγαμε ότι μάλλον ανταποκρίνονται ακόμα άστοχα στην ενέργεια της 1 ης
ακτίνας που εκπροσωπεί στην εσωτερική αστρολογία ο Πλούτωνας. Άλλωστε
στην Εσωτερική Αστρολογία είναι γενικώς παραδεκτό ότι η ανθρωπότητα
ακόμα δεν είναι έτοιμη να υποδεχτεί την ενέργεια της 1ης ακτίνας και αυτή
εκδηλώνεται κυρίως μέσω της καταστροφής. Ένα παράδειγμα ίσως πιο κοντά
Σελίδα | 90

New Age Astrology

στην προσέγγιση του μαθητή Ιχθύ είναι ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ5 και η
βοήθεια του στην κατάρρευση ενός καθεστώτος που εμπόδιζε την ένωση και
την αλήθεια.
Στην Εσωτερική Αστρολογία ωστόσο ο Πλούτωνας θεωρείται μη ιερός πλανήτης, πράγμα που σημαίνει ότι τα μαθήματα του αποκομίζονται μέσω της
εμπειρίας στη σκληρή εξωτερική πραγματικότητα και λιγότερο στο πλαίσιο της
εσωτερικής ενδοσκόπησης και διαπάλης, όπως γίνεται με τους ιερούς πλανήτες. Συνεπώς ο Πλούτωνας μας στρέφει στον εξωτερικό κόσμο σαν το πεδίο της
μάχης, της μάχης της επιβίωσης. Καρμικά θεωρείται ο «άσωτος υιός» της
παραβολής, που αφήνει το πατρικό σπίτι και επιδίδεται σε κάθε είδους εμπειρία και απόλαυση ή πόνο πριν επιστρέψει ταπεινωμένος στον πατέρα.
H ιερή φράση των Ιχθύων στον ζωδιακό της ψυχής έχει πολύ ενδιαφέρον στην
εσωτερική αστρολογία γιατί υποδεικνύει ακριβώς αυτό. «Αφήνω τον οίκο του
Πατρός και γυρίζοντας πίσω σώζω»6. Και εκπροσωπεί το ρεύμα εκείνων των
ψυχών που δέχτηκαν να ενσαρκωθούν στην άβυσσο της ύλης και να φέρουν
πίσω στον πατέρα την εμπειρία, αντίθετα με το μεγάλο υιό της παραβολής,
που αρνήθηκε να ενσαρκωθεί και έμεινε στο πατρικό σπίτι, θεωρώντας ότι
ήταν καλύτερος από τον αδελφό του γι’ αυτό το λόγο. Κι όπως αναφέρεται στο
βιβλίο «Η εξωτερίκευση της Ιεραρχίας» της Αλίκης Μπέιλη σε ελεύθερη
μετάφραση «το θείο σχέδιο της εξέλιξης βασίστηκε πάνω στην δημιουργία μίας
σχέσης ανάμεσα στον πνευματικά συνειδητό άνθρωπο και τη διάσταση της
ύλης…. Κατά την σύλληψη αυτού του σχεδίου έγινε ο πόλεμος των Ουρανών,
μεταξύ εκείνων των Υιών του Θεού που ανταποκρίθηκαν στη ώθηση στην
εμπειρία, υπηρεσία και θυσία και εκείνων που δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτή
την ώθηση αλλά έμειναν στην αρχική υψηλή οντολογικά θέση τους στον
κόσμο»
Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή ακριβώς η προσέγγιση του Πλούτωνα απαντιέται και
στη θεωρία της Εξελικτικής Αστρολογία του Jeff Green. Στο βιβλίο «Πλούτων –
Εισαγωγή στην Εξελικτική Αστρολογία» γράφαμε ότι «Μιλώντας με όρους
ανώτερου και κατώτερου εαυτού ή ψυχής και προσωπικότητας, ο Γκρην
θεωρεί ότι η θέση αυτή του Πλούτωνα συνδέεται με τους φόβους και την απληστία της προσωπικότητας, οι οποίοι προσκολλούν το άτομο σε συγκεκριμένη
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συμπεριφορά, η οποία δεν μπορεί να αναιρεθεί, παρά μόνο όταν η προσωπικότητα εξαντληθεί τελείως στις προσπάθειες της και αναλώσει όλη της την
ενέργεια προσπαθώντας με εμμονή και επί χρόνια να επιτύχει κάποιο σκοπό ή
να αποφύγει κάποιο κίνδυνο – μάταια όμως και χωρίς ποτέ πραγματικά να το
επιτύχει. Μόνο τότε και αφού η προσωπικότητα έχει εξαντληθεί, κάνοντας
ατελείωτες καταχρήσεις χρόνου, ενέργειας, χρήματος, σεξουαλικής δράσης και
ψυχολογικής επιρροής, προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της, καταλήγει
τελικά να παραδίνεται και να επιτρέπει στην ψυχή να αναλάβει τον έλεγχο και
να αποφασίσει την πορεία. Κι όπως η πορεία αυτή στον άξονα των Δεσμών
συνδέεται με την αλλαγή κατεύθυνσης προς το Βόρειο Δεσμό, έτσι και στην
Εξελικτική Αστρολογία η αλλαγή κατεύθυνσης αυτή γίνεται στο ζώδιο και τον
οίκο που βρίσκεται απέναντι από το ζώδιο και τον οίκο του Πλούτωνα στο
χάρτη της Γέννησης. Με άλλα λόγια η Εξελικτική Αστρολογία μας λέει ότι εκτός
από τον άξονα Βόρειου και Νότιου Δεσμού που έχουμε στο χάρτη μας, υπάρχει
κι ένας δεύτερος καρμικός άξονας, ο άξονας της θέσης Πλούτωνα σε ζώδιο και
οίκο, μαζί με την ακριβώς απέναντι θέση σε ζώδιο και οίκο στο γενέθλιο χάρτη.
Όπως δηλαδή ο Νότιος Δεσμός δείχνει τις παλιές συνήθειες που έχουμε να
αναπτύξει, αλλά και παλιές ικανότητες και σχήματα συμπεριφοράς, που καλούμαστε σταδιακά να αποβάλλουμε προχωρώντας προς την κατεύθυνση του
Βόρειου Δεσμού, έτσι και ο Πλούτωνας μπορεί να δείχνει στη θέση του σε
ζώδιο και οίκο μία σειρά από συμπεριφορές που έχουμε αφομοιώσει από το
γενετικό υλικό μας από το παρελθόν (ή από προηγούμενες ζωές, για όσους
πιστεύουν στη μετενσάρκωση) και οι οποίες μας καθορίζουν στην τρέχουσα
ζωή.»
Με άλλα λόγια είναι σε κάποιο βαθμό νομοτέλεια ότι ο άνθρωπος «αν δεν
φτάσει στον πάτο» όπως λέμε στην καθομιλουμένη δεν αδειάζει εσωτερικά
ώστε να υποδεχτεί τις πνευματικές αλήθειες. Επομένως η θέση του Πλούτωνα
είναι πολύ σημαντική και έχει διάσταση τόσο ομαδικού κάρμα μέσα από το
ζώδιο της - καθώς εκατομμύρια άνθρωποι γεννιούνται με τον Πλούτωνα στο
ίδιο ζώδιο - όσο και ατομικού μέσα από την οικοθεσία και τις όψεις που κάνει
στο χάρτη.
Οι διελεύσεις του Πλούτωνα αποτελούν επίσης τρόπον τινά «μυητικά συμβάντα» στη ζωή ενός ατόμου και μόνο από τη διάρκεια τους, ιδιαίτερα τη διάρΣελίδα | 92
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κεια της παραμονής του Πλούτωνα από διέλευση σε έναν οίκο. Η διελαύνουσα
πορεία του Πλούτωνα είτε μέσα από τους οίκους, είτε οι όψεις που κάνει με
τους γενέθλιους πλανήτες (αλλά ενίοτε και οι όψεις που κάνουν οι προοδευτικοί πλανήτες με την γενέθλια θέση του ιδίου) έχουν σημασία για να
δούμε ποια θα είναι η πορεία της ζωής ενός ανθρώπου εξελικτικά και ποια
ζητήματα θα κληθεί να διαχειριστεί.
Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι τα γεγονότα συμβαίνουν συχνά όταν
οι όψεις του Πλούτωνα πλέον καταστούν αποκλίνουσες και όσο διάστημα ο
Πλούτωνας διατηρεί μία όψη λειτουργεί αναστέλλοντας την εκπλήρωση μίας
επιθυμίας, αυτής του γενέθλιου πλανήτη που επηρεάζει. Γενικότερα θα λέγαμε
ότι όσο μία όψη του Πλούτωνα είναι συγκλίνουσα, μας δίνει το χρόνο να προετοιμαστούμε, ενώ η αποκλίνουσα όψη συνιστά την περίοδο απελευθέρωσης
και αποκατάστασης. Συνεπώς, εάν λογαριάσουμε μία ή δύο μοίρες ανοχή πριν
και μετά την όψη με κάποιον γενέθλιο πλανήτη, τότε ο Πλούτωνας μπορεί να
επιφέρει την αλλαγής στη ζωή μας στη διάρκεια ενός διαστήματος από 3 ως 5
χρόνια. Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων είναι μία σχέση που οδηγείται σε
τέλμα, ένας γονιός που ετοιμάζεται να μας αφήσει, μία εργασία που δε
προχωράει και ετοιμάζεται να κλείσει, μία ασθένεια βαριά που παλεύουμε να
την αντέξουμε μέχρι να περάσει. Όλα αυτά γίνονται σταδιακά με τέτοιο τρόπο
ώστε να ξεκαθαριστούν οι λογαριασμοί που συνήθως αρνούμαστε να ξεκαθαρίσουμε μόνοι μας. Η παρατήρηση του χρόνου που η όψη είναι συγκλίνουσα
και του αντίστοιχου χρόνου που είναι αποκλίνουσα μπορεί να δώσει το
χρονοδιάγραμμα της πορείας ενός ζητήματος.
Είναι γεγονός ότι μετά την διέλευση του Πλούτωνα δεν είμαστε ίδιοι. Αυτή
είναι η περίφημη «μεταμόρφωση» που διαβάζουμε στα βιβλία. Όμως η
μεταμόρφωση δεν έρχεται χωρίς κόστος – και συχνά το κόστος αυτό είναι η
απώλεια κάπου ανθρώπου ή κάποιο πλήγμα στην υγεία μας ή στην περιουσία
μας. Η απώλεια ως πνευματική εμπειρία επιτρέπει να αλλάξουμε και η αλλαγή
αυτή είναι που – ελπίζουμε – ότι θα οδηγήσει και σε μία αντίστοιχη πνευματική
εμπειρία.

Σελίδα | 93

Τεύχος 14

Πηγές
1. https://www.makara.us/05ref/02comps/astro/Pluto_Compilation.htm
2. Philipp Lindsay, Newsletter , Full Moon 2014, 8 Μαρτίου 2014
3. https://www.astro.com/astro-databank/Erdogan,_Recep_Tayyip
4. https://www.astro.com/astro-databank/Sharon,_Ariel
5. https://www.astro.com/astro-databank/Gorbachev,_Mikhail
6. http://esoterikiastrologia.blogspot.com/2010/09/blog-post_22.html

**
Λίγα λόγια για το Βασίλη Παπαδολιά
Ο Βασίλης Παπαδολιάς ξεκίνησε να αρθρογραφεί το 2007 σε ελληνικά site. Από
το 2009 εργάζεται επαγγελματικά διοργανώνοντας Μαθήματα Αστρολογίας.
Έχει συγγράψει βιβλία για την Αστρολογία και την Εσωτερική Φιλοσοφία, ενώ
έχει συμμετάσχει σε ομαδικές προσπάθειες όπως οι Φίλοι Αστρολογίας
Ελλάδος. Περισσότερα για τη δουλειά του μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω
σελίδες: Σημείο επικοινωνίας: vpapadolias@gmail.com
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NEW AGE ASTROLOGY MAGAZINE
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Το περιοδικό New Age Astrology Magazine ξεκίνησε να εκδίδεται πριν
δέκα χρόνια από μία ομάδα νέων αστρολόγων με την οργανωτική
υπο-στήριξη ενός εξ’ αυτών, του Βασίλη Παπαδολιά. Στόχος του
περιοδι-κού ήταν να υπάρχει μία νέα πρόταση στα αστρολογικά
έντυπα, που να προωθεί τη σοβαρή αστρολογία, που συνδέεται με
την έρευνα, την ψυχολογία, τις εναλλακτικές θεραπείες και την
αυτογνωσιακή θεώρηση. Το περιοδικό δεν περιέχει τις συνηθισμένες
μηνιαίες προ-βλέψεις και διαφημίσεις 090, αλλά επικεντρώνεται
στην παρουσίαση άρθρων γενικότερης αστρολογικής φιλοσοφίας, σε
αυτογνωσιακού χαρακτήρα αστρολογικές αναλύσεις ή σε αναφορές
σε βιωματικές τεχνικές και πρακτικές θεραπείας.
Το περιοδικό κυκλοφορεί δωρεάν σε μορφή PDF από την ιστοσελίδα
του www.newageastrologymagazine.com και σε περιορισμένα έντυπα για όποιον το θέλει για τη βιβλιοθήκη του από το www.il-piccolo.
gr .
Εάν επιθυμείτε να συνεισφέρετε στην αρθρογραφία ή στη διάδοση
του περιοδικού μπορείτε να γράψετε στη διεύθυνση vpapadolias@
gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.
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