
                                                                25
                                                     26
                                                                27
                                                     28
                                                                29
                                                 1930
                                                                31
                                                     32

                                                         33
                                                     34 Δικτατορία Μεταξά
                                                                35

                      36
                                                                37
                                                      38
                                                                39    Ο Αν. Παπανδρέου φεύγει στην Αμερική
                                                  1940    Ιταλοί-Γερμανοί  Κατοχή-Καραμανλής Μ.Ανατολή
                                                                41 Ανοδος   ΔΙΑ
                                                      42                           17-8-42 Ουρανός Ανοδική
                                                                43
                                                      44             Απελευθέρωση από Γερμανούς

                         45    Δεκεμβριανά 13-7-45 Δαμασκηνός-Βάρκιζα
                                                      46 25-6-46  Ανοδος Κρόνου
                                                                47    Εμφύλιος

                                      48 Κάθοδος ΔΙΑ
                                                                49   Λήξη εμφυλίου -  Σοβιετική Ενωση
                                                     50

                                          51
                                                     52          Παραίτηση Πλαστήρα-Παπάγος, Γάμος Καραμανλή
                                                                1953

                         54  2-7-54  Ανοδος ΔΙΑ
                                                                55
                                                      56 Αρχή οκταετίας  Καραμανλή

                             57
                                                      58
                                                                59
                                                      60  Ερχομός  Αν. Παπσνδρέου  από Αμερική
                                                                61 17-3-61  Κάθοδος ΔΙΑ  και Κρόνου
                                                      62           Φυγή Καραμανλή  στη Γαλλία

                63 Γ.  Παπανδρέου
                                                      64                       ΑΡΧΗ ΕΟΚ
                                                                65    Ιουλιανά - Στεφ. Στεφανόπουλος

                             66 17-5-66 Ανοδος ΔΙΑ
                                                                67 21-4-67  Δικτατορία - Επταετία
                                                      68

                         69       Διαζύγιο Καραμανλή- Αμαλίας
                                                      70
                                                                71
                                                  1972  12-9-72  Κάθοδος ΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ   ΚΟΥΤΟΥΖΗ                          155
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                                                                73
       24-7-74 άνοδος Κρόνου              74 Κύπρος –Πτώση δικτατορίας- Επιστροφή Καραμανλή
                                                                75
                                                     76

       77
                                                     78 2-4-78  άνοδος ΔΙΑ
                                                                79
Ελλάδα ΕΟΚ                               80             Ράλλης – Καραμανλής Πρόεδρος Δημοκρταίας
                                                                81 Αλλαγή- Α. Παπανδρέου
                                                     82
                                                               1983

                     84  27-7-84 καθοδος ΔΙΑ, 21-12-84  Ουρανού
                                                                85 κάθοδος ΔΙΑ  Πρόεδρος Σαρτζετάκης
                                                      86

                                        87                 Αν. Παπανδρέου- Δήμητρα Λιάνη
                                                      88    Ασθένεια Α. Παπανδρέου-γεγονότα 89

Κοσκωτάς                                89   Αρχή γεγονότων ανατολικού μπλόκ.
                                                      90  19-2-90 άνοδος ΔΙΑ, 4-9-90  κάθοδος Κρόνου

Γεγονότα  Περσικού          91   Πάλι δεξιά  Μητσοτάκης-Καραμανλής πρ.
                                92

                                                                93 Αν. Παπανδρέου
                                                      94
                                                                95 Πρόεδρος Στεφανόπουλος - Σημίτης
                                                      96 12-6-96  κάθοδος ΔΙΑ
                                                                97
                                                     98

                                                   99
                                                  2000  Πάλι Στεφανόπουλος
                                                                2001 13-12-01   άνοδος ΔΙΑ - Αφγανιστάν

                                               02
                                                                03 Ποσειδών   Καθοδική  πορεία
                                                      04

                   05 Μάϊος  άνοδος Κρόνου
                                                      06
                                                                07
                                                      08 27-4-08  κάθοδος ΔΙΑ
                                                                09
                                                      10
                                                                11
                                                      12
                                                                13 28-10-13  άνοδος ΔΙΑ
                                                      14
                                                                15

                          16
                                                                17
                                                      18 Πλούτων  Καθοδική (15-10-18)

              19
                                                  2020  15-2-20 πτώση Κρόνου,12-3-20 πτώση ΔΙΑ

Το  2025  θα υπάρξει και ανατρεπτική άνοδος  του Ουρανού, και μαζί μ αυτές
τις  καθοδικές, του Δία  και του Κρόνου, θα φέρουν τα πάνω  κάτω.                156
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Ποσειδών  σε καθοδική  2018
από   2003  για 82  χρόνια

Πλούτων  15-10-2018  καθοδική  για  124
                                                             χρόνια
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ΣΥΜΠΑΝ- ΠΛΑΝΗΤΕΣ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ- ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
     Οσα  συμβαίνουν καθημερινά στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα της επίδρασης που έχουν γενικά
οι διάφορες  ακτινοβολίες ,  οι ανατρεπτικές πορείες  τους,    ανοδικές  ή  πτωτικές, των
πλανητών  του ηλιακού μας συστήματος.
      Συγκεκριμένα της ελικοειδούς κίνησης των πλανητών  Πλούτωνα,  Ποσειδώνα,  Ουρανού,
Κρόνου και Δία,-αλλά και των πιο μικρών- γύρω από τον ήλιο, πάνω ή κάτω από το ύψος της
εκλειπτικής που αποτελεί  το επίπεδο ισορροπίας, φωτισμού και  μαγνητισμού της γης. Ακόμη
της θέση τους προς το κέντρο ή όχι του Γαλαξία. Η επίδραση γίνεται με τις ακτινοβολίες τους-
επιδρούν  στα κύτταρά μας, εκχύνονται  διαφορετικές ορμόνες  που διαμορφώνουν ανάλογα τη
σκέψη μας  τις επιθυμίες μας, τις διαθέσεις μας, τη ζωή μας, σαν άτομα και σαν σύνολα.
      Αυτές οι επιδράσεις, λοιπόν,  είναι που δημιουργούν τις ιδέες, στα σύνολα και στα άτομα,
που  ανάλογα    με  τον  πλανήτη  αποδίδουν διαφορετικές αντιδράσεις, ανάλογα έργα.
      Το  Σύμπαν, ο Γαλαξίας, οι πλανήτες   δίνουν   το  πρότυπο  για  την  πολιτική μας ιδεολογία
και τις πολιτικές εξελίξεις σε κάθε χώρα, το  οποίο  καθένας συλλαμβάνει ασυνείδητα και είναι
ανάλογο των ζωδιακών στοιχείων του ( Ζωδίου).
      Βέβαια όλα αυτά  φαίνονται μοιρολατρικά. Και είναι, όταν τα σύνολα ή τα άτομα δεν έχουν το
σθένος ή τη δυνατότητα  να αντιδράσουν, να  υπερνικήσουν  εκείνο που προσπαθεί να τους
επιβληθεί.
      Πάντως ένα είναι γεγονός: Η Ζωή είναι ένα θέατρο, με πρωταγωνιστές και θεατές.
     Αυτή την εποχή   (Ιανουαρ. 2003) ο Δίας και ο Κρόνος έχουν ανοδική πορεία. Ανοδος
εκλειπτικής από Δία 13-12-2001- από Κρόνο το Μάϊο  του 2005. Ενώ ο Ποσειδώνας και ο
Πλούτωνας  έχουν καθοδική, ανατρεπτική πορεία, που θα ολοκληρωθεί  για μεν τον Ποσειδώνα
το Μάρτη  του 2003, για δε  τον Πλούτωνα  το 2018. Κι αυτά  σημαίνουν  ταραχές, και πολέμους –
εκτός Ελλάδος -  και  διάφορα άλλα γεγονότα.
      Οι πλανήτες που διέπουν περισσότερο τα πολιτικά πράγματα είναι  ο Δίας και ο Κρόνος.
Πιο απόλυτα σε ότι αφορά στην Ελλάδα.
      Ο Δίας ενισχύει  τη δεξιά, τη Βασιλεία τη Μοναρχία. Ο Κρόνος την αριστερά, Λαοκρατία
Δημοκρατία.
      Ετσι  αν  επικρατήσει ο Δίας, τα πάντα πηγαίνουν δεξιά, ακόμη και σε χώρες που είχαν
ακολουθήσει αριστερή ιδεολογία.
     Σε ότι αφορά στις 10ετίες 80-90:
* Ο Δίας κατήλθε την εκλειπτική στις 27-7-84 (τότε ταρακουνήθηκε  από πρόεδρος ο Κωνστ.
Καραμανλής) και την  ανήλθε στις 19-2-90 (Τότε βγήκε ο Μητσοτάκης  και ξανάγινε πρόεδρος ο
Καραμανλής). Κατήλθε πάλι στις 12-6-96 ( Ο  Σημίτης «τράβηξε δεξιά»)  και  ανήλθε στις 13-12-
2001.
* Ο Κρόνος την ανήλθε στις 24-7-74 (άρχισε να αποκτά έδαφος ο Αν. Παπανδρέου) και την
κατήλθε στις 4-9-90  .
* Ο Ουρανός την ανήλθε το 1942 και την κατήλθε στις 21-12-1984.  Στο κατώτατο σημείο θα είναι
το 2005  και θα την   ανέλθει   το 2026.
* Ο Ποσειδώνας την ανήλθε το 1923και θα την κατέλθει το  Μάρτιο  του  2003.
*  Ο Πλούτωνας την ανήλθε το 1894, και θα την κατέλθει  στις 15-10-2018.
    Οι ανατρεπτικές επιδράσεις  συμπίπτουν με το ήμισυ  του κύκλου κάθε πλανήτη γύρω από
τον Ηλιο ή τη συμπλήρωση του κύκλου  αυτού, σε συνδυασμό με κάποιον άλλον  πλανήτη.
     Να ποια είναι  τα μισά:
 ΔΙΑΣ: 5 χρ.  11 μην. 8 ημ.- 6 χρόνια περίπου
ΚΡΟΝΟΣ: 14 χρ. 8 μην. 24 ημ.- 15   χρ. Περίπου
ΟΥΡΑΝΟΣ:  42 χρόνια
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ: 82  χρόνια.
ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ: 124  χρόνια.
 Αρκετές φορές και τέταρτά τους σε συνδυασμό με  άλλο πλανήτη γίνονται ανατρεπτικά.

Ας έρθουμε τώρα σε διάφορα συμβάντα να δούμε πως συμπίπτουν:
 Ο υπαρκτός σοσιαλισμός – κομμουνισμός, επικράτησε το 1917 με  την ανοδική ανατρεπτική

πορεία του Κρόνου και του Ποσειδώνα. Επικράτησε  καθοδική ανατρεπτική  και των δύο
από 1990, και μέχρι το  1999,  ο κομμουνισμός  σχεδόν εξαφανίστηκε.

Ολες οι προσαρτήσεις κρατών που έγιναν στη Σοβ. Ενωση, πριν 82 χρόνια ( 1918-Ποσειδώνας)
και 42 ( 1949-Ουρανός), ακυρώθηκαν κι από το 1990 μέχρι το 1980 όλα αυτά τα κράτη πήραν την
ανεξαρτησίας τους. Το ίδιο συνέβη και με το τείχος του Βερολίνου.
    Αλλά και οι Κούρδοι  και οι Αρμένιοι-γενοκτονία 1915- ζητούν την ανεξαρτησία τους, και  θα
την πετύχουν.

 Στη Ρουμανία ο Τσαουσέσκου ( Υδροχόος-Κρόνιος τύπος) έγινε πρόεδρος  της χώρας
αυτής το 74, με τη βία, σε ανατρεπτική ανοδική πορεία  του Κρόνου. Με την  καθοδική
ανατρεπτική  πορεία  του πλανήτη του, μετά από 14 χρόνια, 8 μήνες και 27 ημέρες,  στις

25-12-89,  έχασε την εξουσία και βρήκε τραγικό θάνατο-εκτελέστηκε. Ξέσπασε επάνω   του το
απωθημένο ενός μεγάλου συνόλου.
    Την ημερομηνία αυτή έκλεισε στην πολιτική  ζωή  της Ρουμανίας  ένας κύκλος Κρόνου 30 /157



ετών, που  είχε αρχίσει   το 1959.
  Αλλά την ημερομηνία αυτή  συμπληρώθηκαν  και 42 χρόνια-ημικύκλιο Ουρανού- από  την 30-
12-1947, ημέρα  πτώσης του μονάρχη βασιλιά  της Ρουμανίας Μιχαήλ, ο οποίος ζήτησε να
επανέλθει. Ο Μιχαήλ είχε ανεβεί στο θρόνο το 1940, και έπεσε το 1947, μετά  από  ένα τέταρτο
του κύκλου του Κρόνου.

 Στη Βουλγαρία ο Ζίβκωφ  έπεσε με τη  συμπλήρωση  ενός καθοδικού  ανατρεπτικού
ημικυκλίου του πλανήτη Ουρανού. Ηταν επικεφαλής των παρτιζάνων το 1944. Από το
αξίωμα του προέδρου –πρωθυπουργού έπεσε στη συμπλήρωση ενός κύκλου του
Κρόνου. Είχε όμως ανεβεί μαλακά, κι έπεσε στα μαλακά.

       Στις  10-10-2001 πρωθυπουργός της Βουλγαρίας είναι ο τέως βασιλιάς  Συμεών, που
εξελέγη με εκλογές, που είχε  πέσει πριν πολλά χρόνια.

 Στην Τσεχοσλοβακία ο Ντούμπτσεκ εμφανίστηκε και εδραιώθηκε  στην πολιτική ζωή
της χώρας του τα χρόνια  1945-1951 σ ένα ανοδικό ανατρεπτικό ήμισυ του Ουρανού.
Εγινε πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας μετά από ένα ήμισυ του Κρόνου  και έπεσε με την

άνοιξη της Πράγας (νομίζοντας ότι μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του αφού βρισκόταν στο ζενίθ
του ημικυκλίου του Κρόνου) μετά από 21 χρόνια, ένα τέταρτο  του κύκλου του Ουρανού. Το 1990,
επειδή  τότε ανετράπη  βιαίως και κακώς, ξανάγινε  πρόεδρος, με την έναρξη  ενός καθοδικού
ανατρεπτικού ημικυκλίου του Ουρανού ( 1948+42= 1990). Αλλά από κει και μετά η
Τσεχοσλοβακία χωρίστηκε  στα δύο,  όπως τότε που είχε  ενωθεί.

* ΑΝ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ:  Χώρισε το 1945,οπότε εμφανίστηκε στην πολιτική ζωή, ο Χόνεκερ, με την
ανοδική πορεία του Ουρανού. Μετά 42 χρόνια εξαφανίστηκε. Το ίδιο ημικύκλιο ισχύει και για
την διάσκεψη της Γιάλτας, το τείχος του Βερολίνου  και την επανένωση  των δύο Γερμανιών.
 ΑΛΒΑΝΙΑ:  Ο Εμβέρ Χότζα έγινε γ.γρ. του ΚΚΑ το 1942. Μετά από ένα θετικό ημικύκλιο

του Ουρανού  πέθανε. Συνέχισε ο Αλία, αλλά ο κομμουνισμός δεν ευνοήθηκε.
        * Ο  Χαϊλέ Σελασιέ της Αιθιοπίας, ανετράπη   στις  3-11-74. Είχε ανέλθει  στο θρόνο στις 2-11-
1930, πριν 44 χρόνια, αριθμός που   ανήκει στο τέταρτο του Ποσειδώνα, και στο μισό κύκλο του
Ουρανού, σε συνδυασμό με τις επιρροές άλλων πλανητών.

Αυτά και πάρα πολλά άλλα μπορεί να σημειώσει κανείς για τα ξένα κράτη.  Ας  δούμε όμως
και μερικά  σχετικά με την Ελλάδα.

 Ας πάρουμε τον κύκλο του Πλούτωνα 248 χρόνια μισό 124.
    Στις   29-5-1453, οι Τούρκοι κυρίεψαν την Πόλη. Την έχασε ένας  Κων. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. Κι έγινε
μεγάλη σφαγή. Μετά  124 χρόνια οι Τούρκοι έχουν κατακτήσει και την Κύπρο(1577). Μετά από
δύο ημικύκλια ακόμη του Πλούτωνα, κι αφού έγιναν διάφορα γεγονότα, το 1825,  η Ελλάδα είναι
πια  ελεύθερη. Την  Επανάσταση είχε κηρύξει  το 1821, ο ΠΑΛΑΙΩΝ  Πατρών  ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
        Σχεδόν μετά 124 χρόνια  μας κατέλαβαν  οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ. Λέτε νάχουν σχέση όλα αυτά;
        Αν τώρα παρατηρήσουμε  τους πίνακες ημικυκλίων, η πρόσφατη πολιτική ζωή του τόπου
κατά βάση, ακολούθησε  τους κύκλους ΔΙΑ  και ΚΡΟΝΟΥ.  Σ αυτούς  τους πλανήτες  ανήκαν και
τα ζώδια των  κυριότερων  πολιτικών ηγετών: Καραμανλής= Ιχθείς=ΔΙΑΣ, Αν. Παπανδρέου
= Υδροχόος= ΚΡΟΝΟΣ. Αυτή η επίδραση  επηρέασε και την προσωπική τους ζωή.
   *  Ο Καραμανλής  παντρεύτηκε-δεσμεύθηκε- την Αμαλία Κανελλοπούλου, που ήταν Τοξότης =
Δίας, το 52, όταν ο πλανήτης βρισκόταν στο ναδίρ του, και ο Κρόνος στο ζενίθ του. Τη χώρισε
μετά 14,5   χρόνια,  όταν οι θέσεις των πλανητών ήταν  άκρως αντίστροφες. Τα ίδια ισχύουν και
για τον Ανδρέα   Παπανδρέου.
    Ας δούμε όμως και ένα άλλο γεγονός: Στις 17-9-1965 ο Στεφ. Στεφανόπουλος  έδωσε λύση σ
ένα πρόβλημα διακυβέρνησης της χώρας. Μετά από ένα κύκλο του Κρόνου γύρω από τον ήλιο,
το Μάρτιο του 1995,  ο Κωστής Στεφανόπουλος, εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας, δίνοντας
μια λύση στο ζήτημα αυτό. Απλή σύμπτωση, ή μερική επανάληψη της ιστορίας;
     Γιατί σίγουρα η ιστορία μερικώς επαναλαμβάνεται.
    Φυσικά τα κεντρικά  γεγονότα  επηρεάζουν ανάλογα τον υπόλοιπο πληθυσμό, και ενεργούν
όπως τα…. αντιληφθούν.
    Ετσι, λοιπόν κυλάει  η ζωή, αλλά είναι ανώφελο να τα παρακολουθεί  κανείς όταν πρόκειται
για το άτομό  του. Γιατί αν κυνηγάει  αυτές τις λεπτομέρειες-σημαντικές  κατά τα άλλα- θα χάσει
την ίδια τη ζωή. Εκτός ορισμένων  γενικών περιπτώσεων, που πρέπει να προφυλαχτεί.
    Γιατί οι  νόμοι της ανακύκλησης- επανάληψης, σύζευξης, χωρισμού  και της αντιστροφής είναι
δεδομένοι: « Ο γαρ σπείρεις, εκείνο  θερίσεις», ή «μάχαιραν  έδωσες, μάχαιραν θα λάβεις».
    Ο  Βέρνερ  φον  Μπράουν, ο πατέρας των πυραύλων είπε:
« Υπάρχει ομορφιά στο διάστημα που έχει απόλυτη τάξη. Εκεί βασιλεύει η κανονικότητα γι αυτό
είναι δυνατή η πρόβλεψη της συμπεριφοράς του. Στο διάστημα όλα υπακούουν στους νόμους
της  Φυσικής. Αν γνωρίζεις αυτούς τους νόμους και υποτάσσεσαι σ αυτούς το διάστημα (Θεός;)
θα σου φερθεί ευγενικά. Αν όχι καταστρέφεσαι».
    Ο Αϊνστάϊν, όταν τον ρώτησαν  αν υπάρχει Θεός στο διάστημα και αν τον είδε ποτέ  είπε:
 « Όλα τα άστρα υπακούουν σε παγκόσμιους νόμους. Προσπαθήστε να βρείτε το νομοθέτη».

Οι  διάφοροι νόμοι της Πολιτείας έγιναν και γίνονται με βάση την ηθική του Σύμπαντος, όπως
γίνονται  αντιληπτοί κάθε εποχή.
     Ακόμη  και οι «10 Εντολές» του Μωϋσή, οι οποίες στηρίζουν στο «ου» την επιστροφή της
δυσμενούς ροπής  σε σένα. Κατά τον συγγραφέα Ντένικεν, οι πλάκες που γράφτηκαν  είναι οι
δύο λοβοί του εγκέφαλου, τα δύο ημισφαίρια, που λειτουργούν σαν πυκνωτής.                      158



    Ο  Αλμπέρ  Καμύ είπε: « Η μεγαλύτερη μεγαλοφροσύνη  για το αύριο, είναι να ζεις ένα όμορφο
σήμερα».

    Η εφαρμογή  των νόμων αυτών , κατά τη συνάντηση ροπών είναι συγκεντρωτική και ταχύτερη
ενώ κατά την απόκλιση αποκεντρωτική  και αργή.
      Μέσα στο χρόνο, η  και σ άλλη  χρονική διάρκεια                          σύγκλιση
τα σημαντικά γεγονότα αντιστρέφονται διασπαστικά.
Δηλαδή ένα γεγονός που έγινε 15-12 θα αντιστραφεί
διασπαστικά σε πολλές αντιδιαμετρικές  ημερομηνίες
12,13,134,15,16,17)6  κ.λ.π.                                                    απόκλιση
    Αντιστροφή υπάρχει σε κάθε χρονικό  κύκλο.  Ακόμη και μέσα στο 24ωρο.Π.χ. αν στις 9 π.μ.
σήμερα πήγες σ ένα Νίκο, την επομένη ένας Νίκος θα ασχοληθεί με σένα. Το ίδιο  γίνεται και
μέσα στην ημέρα, λόγω της αντιστροφής της φωτοβολίας του ήλιου.
    Μια τρανή απόδειξη της αντιστροφής είναι το κατωτέρω γεγονός της Φιλαδέλφειας Αμερικής.
Στις  7-6-75, κάποιος βίασε μια 25χρονη γυναίκα. Μετά  από  κάμποση ώρα εκείνη  του έκοψε τη
γλώσσα (βία κάτω-βία άνω).

Την αντιστροφή υποστήριξε και η διάσημη γεροντολόγος Ασλάν, λέγοντας ότι ο ανθρώπινος
οργανισμός είναι ρολόι που πάει και πίσω. Δηλαδή ξανανιώνει  εφ όσον έρθουν οι κατάλληλες
συνθήκες.

 Να σημειωθεί   ότι   η   καθημερινότητα  κυλάει  με βάση  μικρότερους  κύκλους, του Αρη
της Γης, της Αφροδίτης, του Ερμή, της Σελήνης, του 7ήμερου ,του 24ώρου, του 12ώρου της ώρας
και όλα αυτά δεν γίνονται αντιληπτά. Φαίνονται  όλα τόσο απλά  και φυσικά, που καθένας μας
έχει την εντύπωση  ότι σκέπτεται  και αποφασίζει όπως εκείνος θέλει. Ενώ στην ουσία όλα τα
κάνουμε  με βάση τις επιδράσεις   του κοντινού  ή μακρινού περιβάλλοντος. Ανάλογα βέβαια με
τις σωματικές μας και ψυχικές μας δυνάμεις, και  τις εν γένει δυνατότητές μας, με τις οποίες
μπορούμε να ξεπεράσουμε  πολλές επιδράσεις ή να  τις υποστούμε.
        Η ζωή και οι εξελίξεις  ακολουθούν  την πορεία των  ουράνιων σωμάτων  που είναι
προδιαγεγραμμένες, άρα γνωστές.
        Κατά συνέπεια μπορεί κανείς να συλλάβει τι θα γίνει  στο  μακρινό μέλλον, και να κάνει
προβλέψεις, ανάλογες με τη διόρασή του, πολλές φορές αλληγορικές  όπως είναι η Αποκάλυψη
του   Ιωάννη. Θα τα εξηγήσουμε όμως λεπτομερέστερα.
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