
  

 

ΕΤΟΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΛΑΓΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 2023* 

Χορεύω στους ρυθμούς του δάσους 
 
Ακούστε την ηχώ της Μητέρας Φύσης 
 
Ποτέ δεν φοβάμαι το μέλλον η’ μετανιώνω για το παρελθόν 
 
Ζω τη στιγμή 
 
Έχοντας επίγνωση της δικαιοσύνης της ζούγκλας 
 
Ακολουθώ το δικό μου μονοπάτι 
 
Αγνοήστε τις έντονες διαφωνίες Εστιάζω 
 
στο όμορφο 
 
αλλά αναγνωρίζω το άσχημο 
 
Προσπαθώ για αρμονία 
 
Και συμβολίζω την ισότητα. 
 
ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΙ 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ* 

ΕΤΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΛΑΓΟΥ* 

 

• 1903 

• Κρίση στη Βενεζουέλα : Αφού συμφώνησαν στη διαιτησία στην Ουάσιγκτον, το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Γερμανία και η Ιταλία καταλήγουν σε συμφωνία με τη Βενεζουέλα με αποτέλεσμα τα Πρωτόκολλα της 

Ουάσιγκτον. Ο ναυτικός αποκλεισμός που ξεκίνησε το 1902 θα τελειώσει. 

• Η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση δυτικού-ανατολικού υπερατλαντικού πραγματοποιείται από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες στην Αγγλία (η πρώτη εκπομπή ανατολής-δύσης έγινε το 1901 ) 

• Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Γερμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν συμφωνία για την κατασκευή του 

σιδηροδρόμου Κωνσταντινούπολης-Βαγδάτης . 

• Το πρώτο πογκρόμ του Κισινέφ , που ξεκινά την ημέρα του Πάσχα, λαμβάνει χώρα στο Κισίνιεφ , 

πρωτεύουσα του Κυβερνείου της Βεσσαραβίας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας .  

• Ο σεισμός του Μαντζικέρτ των 7,0 μ .  έπληξε την ανατολική Τουρκία, αφήνοντας 3.500 νεκρούς (τοπική 

ώρα, 28 Απριλίου 23:46 UTC ). 

• Η εξέγερση Ilinden–Preobrazhenie , που οργανώθηκε από τη Μυστική Επαναστατική Οργάνωση 

Μακεδονίας-Αδριανούπολης , ξεσπά στις οθωμανικές επαρχίες της Μακεδονίας και της Αδριανούπολης . 

• Ανοίγει το λιμάνι του Μπουργκάς της Βουλγαρίας . 

• Η πόλη Χέπνερ του Όρεγκον σχεδόν καταστραφεί από μια έκρηξη σύννεφων που οδηγεί σε μια ξαφνική 

πλημμύρα που σκοτώνει περίπου 238 ανθρώπου 

• Η Ford Motor Company ιδρύεται από τον Henry Ford με 28.000 $ σε μετρητά από 12 επενδυτές 

• Η Δημοκρατία του Κρούσεβο ανακηρύσσεται στην Οθωμανική Μακεδονία. συνθλίβεται 10 μέρες μετά. 



• Ιδρύεται η Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ιδρύονται πολλές γυναικείες 

οργανώσεις) 

• Χωρισμός του Παναμά από την Κολομβία : Με την ενθάρρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Παναμάς 

αυτοανακηρύσσεται ανεξάρτητος από την Κολομβία. Η Συνθήκη Hay–Bunau-Varilla υπογράφεται από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τον Παναμά , δίνοντας στις ΗΠΑ αποκλειστικά δικαιώματα στη Ζώνη της Διώρυγας 

του Παναμά 

 

• 1915 

• Α Παγκόσμιος Πόλεμος – για πρώτη φορα γίνεται χρήση χημικών όπλων 

• Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α. απορρίπτει πρόταση να δοθεί στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου. 

• Σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο το Αβετζάνο κλονίζει την επαρχία της Άκουιλα στην 

Ιταλία σκοτώνοντας 30.519 άτομα. 

• Η σύλληψη 250 Αρμενίων διανοουμένων και ηγετών της αρμενικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη 

σηματοδοτεί την έναρξη της Γενοκτονίας των Αρμενίων. 

• Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν παρουσιάζει τις εξισώσεις πεδίου της γενικής σχετικότητας στην Πρωσική Ακαδημία 

Επιστημών. 

 

• 1927 

• Ο Λούις Μάγιερ, επικεφαλής της Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), ανακοινώνει τη δημιουργία της 

Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε ένα συμπόσιο στο Λος Άντζελες. 

• Μεταδίδεται η πρώτη ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, μεταξύ της Άρσεναλ και της 

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. 



• Ο Τσιανγκ Κάι Σεκ διατάζει την εκτέλεση των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στη Σαγκάη. 

• Συνθήκη της Τζέντα: Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει την κυριαρχία του βασιλιά Ιμπν Σαούντ στα 

βασίλεια της Χετζάζ και της Νατζντ, τα οποία αργότερα θα συγχωνευτούν για να αποτελέσουν το βασίλειο 

της Σαουδικής Αραβίας. 

• Ο Τσαρλς Λίντμπεργκ απογειώνεται από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης για την πρώτη υπερατλαντική 

σόλο πτήση χωρίς ενδιάμεση στάση. Την επόμενη μέρα προσγειώθηκε στο Παρίσι. 

• Η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας. (3 Ιουνίου) 

• Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. (15  Σεπτεμβρίου) 

• Εξέγερση στο Κουανγκτσόου: Κομμουνιστές πραγματοποιούν εξέγερση στο Κουανγκτσόου της Κίνας, 

καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και ανακοινώνοντας τη δημιουργία σοβιέτ. 

• 1939 

• Μαύρη Παρασκευή: 71 άνθρωποι πεθαίνουν σε ολόκληρη τη Βικτώρια (Αυστραλία) σε μία από τις 

χειρότερες δασικές πυρκαγιές της Αυστραλίας. 

• Σεισμός σκοτώνει 30.000 άτομα στη Χιλή και ισοπεδώνει περίπου 130.000 τετρ. χλμ. 

• Ισπανικός Εμφύλιος 

• Ο Αδόλφος Χίτλερ διατάσσει το Σχέδιο Ζ, ένα πρόγραμμα ναυτικού εξοπλισμού, το οποίο αποσκοπεί στην 

κατασκευή ενός μεγάλου γερμανικού στόλου. 

• Η Σλοβακία κηρύσσει την ανεξαρτησία της υπό γερμανική πίεση. Ξεκινά ο πόλεμος μεταξύ Σλοβακίας και 

Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία προσαρτά την Καρπαθιακή Ουκρανία. 

• Από το Κάστρο της Πράγας, ο Αδόλφος Χίτλερ ανακηρύσσει τη Βοημία και τη Μοραβία ως γερμανικό 

προτεκτοράτο. 

• Ο Φεϊζάλ Β' γίνεται βασιλιάς του Ιράκ. 

• Η Ιταλία εισβάλει στην Αλβανία. Η Ουγγαρία αποχωρεί από την Κοινωνία των Εθνών. 



• Η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη Επίθεσης, μία συνθήκη 

ουδετερότητας που προβλέπει επίσης τον διαχωρισμό των σφαιρών επιρροής (η Φινλανδία, η Εσθονία, η 

Λετονία, η ανατολική Πολωνία, η Βεσσαραβία και η βορειοανατολική Ρουμανία στη Σοβιετική Ένωση, ενώ 

η Λιθουανία και η δυτική Πολωνία στη Γερμανία). Το παράρτημά του εκχωρεί εκ νέου τη Λιθουανία στη 

Σοβιετική Ένωση. 

• Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία σχηματίζουν στρατιωτική συμμαχία στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο 

υπόσχεται να υπερασπιστεί την Πολωνία σε περίπτωση εισβολής από ξένη δύναμη. 

• Έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με την γερμανική εισβολή στην Πολωνία. 

• Σεισμός 6,3 Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά. 

• Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κλονίζει την ανατολική Τουρκία με απολογισμό 32.962 

νεκρούς. 

 

 

• 1951 

• Πόλεμος της Κορέας: Οι κινεζικές και βορειοκορεατικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Σεούλ. 

• Αρχίζουν πυρηνικές δοκιμές στη Νεβάδα με μία βόμβα ενός κιλοτόνου να ρίπτεται βορειοδυτικά του Λας 

Βέγκας. 

• Διεξάγονται στην Ελλάδα οι πρώτες μεταπολεμικές αυτοδιοικητικές εκλογές. Πρόκειται για τις πρώτες 

εκλογές στις οποίες είχαν δικαίωμα ψήφου οι Ελληνίδες. 

• Συνθήκη του Σαν Φρανσίσκο: Στο Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, 48 χώρες υπογράφουν συνθήκη ειρήνης με 

την Ιαπωνία. 

• Δολοφονείται στο Ροβαλπίντι ο πρώτος πρωθυπουργός του Πακιστάν, Λιακάτ Αλή Χαν. 

• Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ επανεκλέγεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 



• Ο Νικόλαος Πλαστήρας γίνεται για τρίτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας. 

• Τίθεται σε λειτουργία στο Αϊντάχο η πρώτη μονάδα πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 

• Τίθεται σε λειτουργία στο Αϊντάχο η πρώτη μονάδα πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 

 

 

• 1963 

 

• Πόλεμος του Βιετνάμ 

• Συνθήκη των Ηλυσίων: Ο Σαρλ ντε Γκωλ και ο Κόνραντ Αντενάουερ υπογράφουν συνθήκη συνεργασίας 

μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. 

• Παλιρροϊκό κύμα ύψους 10 μέτρων σαρώνει την παραλία του Αιγίου μέχρι βάθους τριακοσίων μέτρων από 

την ακτή, προκαλώντας εκτεταμένες καταστραφές, τέσσερις νεκρούς και 26 τραυματίες, ενώ στην 

Μακεδονία και τη Θράκη τεράστιοι όγκοι νερού και πάγου κατέρχονται από τη Βουλγαρία και τη 

Γιουγκοσλαβία προκαλώντας πλημμύρες. 

• Το καθεστώς του πρωθυπουργού του Ιράκ, Κασέμ, ανατρέπεται από το κόμμα Μπάαθ. Στη Συρία, το Κόμμα 

Μπάαθ ανέρχεται στην εξουσία με πραξικόπημα που πραγματοποιεί μία ομάδα αριστερών αξιωματικών 

του στρατού. 

• Έκρηξη του ηφαιστείου Αγκούνγκ στο Μπαλί σκοτώνει 1.548 άτομα. 

• Η Ελλάδα απαντά στην Άγκυρα ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την τουρκική αλιευτική ζώνη 12 μιλίων 

γιατί θίγονται ζωτικά της συμφέροντα, πέραν αυτού δε εκφράζει και έντονες επιφυλάξεις για την τουρκική 

μέθοδο προσδιορισμού της γραμμής αφετηρίας των μετρήσεων για τις διάφορες ζώνες, καθώς αυξάνουν 

σημαντικά τα τουρκικά χωρικά ύδατα. 



• Αποκαλύπτεται πως μοίρα της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας έχει εκπαιδευτεί στη διεξαγωγή πυρηνικών 

επιθέσεων. 

• Δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά του βουλευτή της Ε.Δ.Α. Γρηγόρη Λαμπράκη από τους 

παρακρατικούς Σπύρο Γκοτζαμάνη και Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη. Ο βουλευτής πεθαίνει στις 27 Μαΐου. 

• Πρόγραμμα Μέρκιουρι: Εκτοξεύεται η τελευταία αποστολή Μέρκιουρι, με επιβαίνοντα τον αστροναύτη 

Γκόρντον Κούπερ, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Αμερικανός που παραμένει πάνω από μία ημέρα στο 

διάστημα. 

• Η Βουδιστική κρίση: στρατιώτες του στρατού της Δημοκρατίας του Βιετνάμ επιτίθενται σε 

διαμαρτυρόμενους Βουδιστές στο Χουέ του Νοτίου Βιετνάμ με υγρά χημικά από δακρυγόνα, με 

αποτέλεσμα 67 άνθρωποι να εισαχθούν στο νοσοκομείο με φουσκάλες στο δέρμα και αναπνευστικές 

παθήσεις. 

• Ο Βρετανός υπουργός Πολέμου Τζον Προφιούμο παραιτείται λόγω ενός σεξουαλικού σκανδάλου γνωστού 

ως "Υπόθεση Προφιούμο". 

• Στο Ιράν ξεσπούν διαμαρτυρίες εναντίον του σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί για τη σύλληψη του Αγιατολάχ 

Ρουχολάχ Χομεϊνί. Σε πολλές πόλεις, μάζες εξαγριωμένων διαδηλωτών αντιμετωπίζονται με άρματα και 

αλεξιπτωτιστές. 

• Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι υπογράφει νόμο με στόχο την κατάργηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ 

των φύλων. 

• Παραιτείται η κυβέρνηση Καραμανλή λόγω της εμμονής του βασιλιά Παύλου να πραγματοποιηθεί, τελικά, 

το επίσημο ταξίδι του στο Λονδίνο παρά την αντίθετη εισήγηση της κυβέρνησης. 

• Ο βουδιστής μοναχός Κουάνγκ Ντουκ αυτοπυρπολείται με βενζίνη σε μία πολυσύχναστη διασταύρωση της 

Σαϊγκόν για να διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη θρησκευτικής ελευθερίας στο Νότιο Βιετνάμ. 

• Ο αντιρατσιστής ηγέτης Μέντγκαρ Έβερς δολοφονείται μπροστά από το σπίτι του στο Τζάκσον του 

Μισισίπι από μέλος των Κου-Κλουξ-Κλαν. 



• Σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα: Αποστολή Βοστόκ-6. Η κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερεσκόβα γίνεται η 

πρώτη γυναίκα που εκτοξεύεται στο διάστημα. 

• Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι δηλώνει σε ομιλία του "Ich bin ein Berliner" ("Είμαι 

Βερολινέζος"), υπογραμμίζοντας την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη δημοκρατική Δυτική 

Γερμανία αμέσως μετά την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου από την υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική 

Ένωση Ανατολική Γερμανία. 

• Σεισμός στα Σκόπια (Γιουγκοσλαβία) με απολογισμό 1.100 νεκρούς. 

• Το βραβείο Ειρήνης Λένιν απονέμεται στον Μανώλη Γλέζο, σε ειδική τελετή στη Μόσχα. 

• Κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων: Ο Τζέιμς Μέρεντιθ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός που αποφοιτά από 

το Πανεπιστήμιο του Μισισιπή. 

• Πορεία στην Ουάσινγκτον: Ο αιδεσιμότατος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί τον λόγο του Έχω ένα όνειρο. 

• Πραγματοποιείται πραξικόπημα στο Νότιο Βιετνάμ. 

• Στο Ντάλας του Τέξας, δολοφονείται ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. 

• Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Λύντον Τζόνσον ορκίζεται ως ο 36ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά 

τη δολοφονία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. 

• Θαλάσσια τραγωδία στον Ατλαντικό. Το κρουαζιερόπλοιο Λακωνία της εταιρίας Γκρικ Λάιν των αδελφών 

Γουλανδρή φλέγεται σε απόσταση 180 μιλίων (290 χιλιόμετρα) βόρεια της Μαδέρα στην Πορτογαλία και 

εγκαταλείπεται από επιβάτες, κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς, και από το ελληνικό πλήρωμα, συνολικά 

1.036 άτομα. Διεθνής στόλος και ελικόπτερα σπεύδουν σε βοήθεια. Απολογισμός: 128 νεκροί. 

• Την παραίτησή του υποβάλλει στον βασιλιά Παύλο ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος εισηγείται τη 

διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών, μετά την αποτυχία του κόμματός του να εξασφαλίσει 

αυτοδύναμη πλειοψηφία. Η κυβέρνησή του έλαβε επί συνόλου 297 εδρών, 167 ψήφους, μεταξύ των 

οποίων 28 από βουλευτές της Ε.Δ.Α. και δύο από τους αποχωρήσαντες από την Ε.Ρ.Ε. Χρήστο Γραμματίδη 

και Φώτιο Κατσιάμπα. 



 

 

• 1975 

• Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Πολ Άλεν ιδρύουν τη Microsoft στην Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού. 

• Ο Στήβεν Βόζνιακ δοκιμάζει το πρωτότυπο του υπολογιστή Apple I. 

• Στο Λίβανο, Φαλαγγίτες σκοτώνουν 26 μέλη του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, 

σηματοδοτώντας την έναρξη του 15ετούς Εμφυλίου Πολέμου στο Λίβανο. 

• Πτώση της Σαϊγκόν: οι κομμουνιστικές δυνάμεις αποκτούν τον έλεγχο της Σαϊγκόν. Ο Πόλεμος του Βιετνάμ 

λήγει επίσημα με την άνευ όρων παράδοση του προέδρου του Νοτίου Βιετνάμ Ντουόνγκ Βαν Μινχ. Λήγει ο 

εμφύλιος πόλεμος στην Καμπότζη. 

• Ανοίγει για πρώτη φορά η διώρυγα Σουέζ μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών. 

• Ο Χουάν Κάρλος ανακηρύσσεται βασιλιάς της Ισπανίας μετά το θάνατο του Φρανθίσκο Φράνκο. 

• Λήγει η δίκη του Πολυτεχνείου. Καταδικάζονται σε ισόβια οι Δημήτριος Ιωαννίδης, Σταύρος Βαρνάβας και 

Νικόλαος Ντερτιλής. 

• 1987 

• Ισραηλινό άρμα μάχης σκοτώνει τέσσερις Παλαιστίνιους πρόσφυγες και τραυματίζει επτά άλλους κατά τη 

διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας. Το γεγονός πυροδοτεί 

την Πρώτη Ιντιφάντα. 

• Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το Ευρωμπάσκετ 1987, νικώντας στον τελικό την Ε.Σ.Σ.Δ. με 103-

101 στην παράταση (κανονικός αγώνας 89-89). 

• Ο μεγάλος καύσωνας που πλήττει την Ελλάδα το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου έχει ως αποτέλεσμα 

τουλάχιστον 1.300 νεκρούς (επίσημος απολογισμός). 

• Θεμελιώνεται το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. 



• Ψυχρός Πόλεμος: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρήγκαν και ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσώφ 

υπογράφουν στον Λευκό Οίκο τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς. 

• Ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο με αφορμή έρευνες του Τουρκικού ωκεανογραφικού πλοίου «Σισμίκ» με 

αποτέλεσμα την κρίση του Σισμίκ. 

 

• 1999 

• Καθιερώνεται το ευρώ. 

• Ο Αμπντουλάχ Οτζαλάν, ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, συλλαμβάνεται από τις δυνάμεις 

ασφαλείας της Τουρκίας στο Ναϊρόμπι, πρωτεύουσα της Κένυας. Υποστηρικτές του Οτζαλάν 

καταλαμβάνουν πρεσβείες σε όλη την Ευρώπη και κρατούν ομήρους. 

• Το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί βομβαρδισμούς κατά της Γιουγκοσλαβίας, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που 

το ΝΑΤΟ επιτίθεται σε κυρίαρχο κράτος. 

• Πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου 

• Μεγάλος σεισμός στην επαρχία Κοτζαελί της βορειοδυτικής Τουρκίας με περισσότερους από 15.000 

νεκρούς. 

• Σεισμός στην Αθήνα βαθμών 5,9 της κλίμακας Ρίχτερ. Το εργοστάσιο της εταιρείας Ρικομέξ καταρρέει, με 

39 νεκρούς εργαζόμενους. Οι νεκροί από το σεισμό υπολογίζονται συνολικά γύρω στους 145. 

• Αρχίζει το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου Αθηνών, από το μέγιστο επίπεδο των 6.355 μονάδων όπου είχε 

φθάσει. 

• Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών Ρίχτερ κλονίζει το Ντούζτζε στη βορειοδυτική Τουρκία. Τουλάχιστον 845 

άνθρωποι σκοτώνονται και 4.948 τραυματίζονται. 

• Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά το Βανουάτου και ακολουθεί καταστροφικό 

τσουνάμι. Δέκα άνθρωποι σκοτώνονται και σαράντα τραυματίζονται. 



 

 

• 2011 

• Ξεκινά η αιγυπτιακή επανάσταση του 2011 . 

• Η ομάδα επαγρύπνησης του Διαδικτύου Anonymous εξαπολύει επιθέσεις DoS σε ιστότοπους της Συρίας , 

της Τυνησίας , του Μπαχρέιν , της Αιγύπτου , της Λιβύης και της Ιορδανίας ως απάντηση στις διαδηλώσεις 

της Αραβικής Άνοιξης 

• Ο Τυνήσιος πλανόδιος πωλητής Μοχάμεντ Μπουαζίζι πεθαίνει αφού αυτοπυρπολήθηκε έναν μήνα 

νωρίτερα, πυροδοτώντας αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τυνησία και αργότερα σε άλλα αραβικά έθνη 

. Αυτές οι διαμαρτυρίες γίνονται συλλογικά γνωστές ως Αραβική Άνοιξη 

• Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ παραιτείται μετά από εκτεταμένες διαδηλώσεις που 

ζητούσαν την αποχώρησή του, αφήνοντας τον έλεγχο της Αιγύπτου στα χέρια του στρατού μέχρι να 

διεξαχθούν γενικές εκλογές 

• Ξεκινά ο Πρώτος Εμφύλιος της Λιβύης 

• Η αβεβαιότητα σχετικά με την παραγωγή πετρελαίου στη Λιβύη προκαλεί αύξηση των τιμών του αργού 

πετρελαίου κατά 20% σε διάστημα δύο εβδομάδων μετά την Αραβική Άνοιξη, προκαλώντας την ενεργειακή 

κρίση του 2011. 

• Σεισμός 6,3 Ρίχτερ χτυπά το Κράιστσερτς , σε αυτό που έγινε η τρίτη πιο θανατηφόρα φυσική καταστροφή 

της Νέας Ζηλανδίας . 

• Η φάση της εμφύλιας εξέγερσης του Συριακού Εμφυλίου Πολέμου 

• Ένας σεισμός 9,1 Ρίχτερ και το επακόλουθο τσουνάμι έπληξαν την ανατολική Ιαπωνία, σκοτώνοντας 15.840 

και αφήνοντας άλλους 3.926 αγνοούμενους. Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδίδονται σε 50 χώρες και 

εδάφη. Έκτακτη ανάγκη κηρύσσονται σε τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς που επλήγησαν από τον σεισμό 



• Διαρροή αρχείων του Γκουαντάναμο του 2011 , το WikiLeaks και άλλοι οργανισμοί δημοσιεύουν 779 

απόρρητα έγγραφα σχετικά με κρατούμενους του Γκουαντάναμο και είχαν εκτεθεί 150 αθώοι πολίτες από 

το Αφγανιστάν και το Πακιστάν κρατήθηκαν στον καταυλισμό χωρίς δίκη και κρατούμενοι ηλικίας 14 ετών 

χρονών. 

• Η σούπερ επιδημία του 2011 σχηματίζεται στις νότιες , μεσοδυτικές και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες με 

αριθμό ανεμοστρόβιλων 362. σκοτώνοντας 324 και τραυματίζοντας πάνω από 2.200. 

• Ο πλανήτης Ποσειδώνας ολοκληρώνει την πρώτη του τροχιά από τότε που ανακαλύφθηκε το 1846. 

• Στην Ταϊλάνδη περισσότεροι από 12,8 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από σοβαρές πλημμύρες 

• Οι Λίβυοι αντάρτες παίρνουν τον έλεγχο της πρωτεύουσας Τρίπολης , ανατρέποντας ουσιαστικά την 

κυβέρνηση του Μουαμάρ Καντάφι. Ο Λίβυος ηγέτης Μουαμάρ Καντάφι σκοτώνεται στη Σύρτη , με τις 

δυνάμεις του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου να παίρνουν τον έλεγχο της πόλης και να τερματίζουν τον 

πόλεμο. 

• Τα χρηματιστήρια παγκοσμίως υφίστανται μεγάλες απώλειες λόγω των φόβων μετάδοσης της κρίσης του 

ευρωπαϊκού δημόσιου χρέους και της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας ως αποτέλεσμα της 

κρίσης ανώτατου ορίου χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών 

• Η Ινδία και το Μπαγκλαντές υπογράφουν μια συμφωνία για τον τερματισμό της 40χρονης διαμάχης τους 

για την οριοθέτηση των συνόρων. 

• Σεισμός μεγέθους 7,2 Mw έπληξε την ανατολική Τουρκία κοντά στην πόλη Βαν , σκοτώνοντας πάνω από 

600 ανθρώπους και καταστρέφοντας περίπου 2.200 κτίρια 

• Μετά από μια έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει μια συμφωνία για την 

αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης δημόσιου χρέους, η οποία περιλαμβάνει διαγραφή του 50% των 

ελληνικών ομολόγων, ανακεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών και αύξηση του ταμείου διάσωσης 

του Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Διευκόλυνση Σταθερότητας συνολικού ύψους 1 τρις. 



• Μια μεγάλη χιονοθύελλα προκάλεσε ασυνήθιστες ποσότητες πρώιμης χιονόπτωσης στις βορειοανατολικές 

Ηνωμένες Πολιτείες και την Καναδική Ναυτιλιακή, αφήνοντας 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα 

και διαταράσσοντας τα ταξίδια 

• Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-ιλ πεθαίνει είτε από καρδιακή προσβολή είτε από εγκεφαλικό στο 

δρόμο για καθοδήγηση πεδίου. 

• Η τροπική καταιγίδα Washi προκαλεί 1.268 θανάτους από ξαφνικές πλημμύρες στις Φιλιππίνες , με 85 

άτομα να αναφέρονται επίσημα ως αγνοούμενοι. 

• Οι Ηνωμένες Πολιτείες κηρύσσουν επίσημα το τέλος του πολέμου στο Ιράκ . Ενώ αυτό τελειώνει την 

εξέγερση , ξεκινά μια άλλη 

 

Η Κινεζική Πρωτοχρονιά 2023 του Υδάτινου Λαγού, θα ξεκινήσει στις 22 Ιανουαρίου 2023 – κατά την δεύτερη Νέα Σελήνη 

μετά το Ηλιοστάσιο. Χρονιές του Υδάτινου λαγού ήταν το 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 

2023. Το έτος 2023 του Υδάτινου κουνελιού θα φαίνεται επιφανειακά ήρεμο. Αυτή είναι μια ευκαιρία για ξεκούραση, 

ανακούφιση, γιατί η επόμενη χρονιά μπορεί να είναι εξαντλητική, που είναι η Χρονιά του Δράκου! Αυτή είναι εξαιρετική 

χρονιά για τους διπλωμάτες. Αναμένετε αλλαγές, στους νόμους.  

Το έτος του Λαγού είναι μια ευοίωνη χρονιά για λαγούς, τίγρεις, δράκους, φίδια, άλογα, πιθήκους και σκύλους. Μπορεί να 

είναι μια δύσκολη χρονιά για τα Βουβάλια. Όσοι γεννήθηκαν το Έτος του Κάπρου θα πρέπει να προσέχουν την εμπλοκή σε 

νομικά θέματα. Οι κάπροι πρέπει να προσέχουν τα προβλήματα υγείας. Οι αρουραίοι και οι πετεινοί καλό θα ήταν να 

υιοθετήσουν ένα πιο χαμηλό προφίλ. 

Το Έτος του Λαγού, το 2023, συμβολίζεται με δύο κινεζικούς χαρακτήρες – με το νερό Γιν να κάθεται πάνω από το Κουνέλι 

που είναι στοιχείο του ξύλου. Σύμφωνα με τον κύκλο γέννησης και καταστροφής, που διέπει την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ 

των στοιχείων, εάν έχουν υποστηρικτική σχέση, τότε η χρονιά θα έχει περισσότερη αρμονία.  



Αυτό συνέβη το 2018 οπου η γη ήταν πάνω από τη γη. Το 2018, αν θυμάστε, οι ΗΠΑ έκαναν ειρήνη με τη Βόρεια Κορέα. 

Αλλά το 2019 όταν είχαμε στοιχεία Γης και Νερού, τα δύο στοιχεία βρίσκονταν σε καταστροφικό κύκλο, τότε η ειρηνευτική 

συνομιλία μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας κατέρρευσε και η εχθρότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντάθηκε. Τα προηγούμενα 

2 χρόνια, το 2020 και 2021, το μέταλλο καθόταν πάνω στον υδάτινο αρουραίο, και πάνω στο γήινο Βόδι, παρόλο που και 

τα δύο χρόνια στοιχεία βρίσκονταν σε κύκλο γέννησης, υπήρχε σχετικά μεγαλύτερη ένταση μεταξύ Δύσης και Ανατολής, 

ενώ η φύση των μεταλλικών στοιχείων σχετίζεται με τα όπλα και τον πόλεμο. Το 2022 είναι το νερό πάνω από το ξύλο, το 

ίδιο και το 2023, αλλά δεν ήταν ένα ειρηνικό έτος με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αυτό οφείλεται στη φύση 

του Γιανγκ, του Υδάτινου Τίγρη που εχει επιθετικά στοιχεία. Η διαμόρφωση στοιχείων από ξύλο σε νερο, το 2023 θα 

βρίσκεται σε υποστηρικτικό κύκλο θα βοηθήσει στην επίλυση των συγκρούσεων φέρνοντας περισσότερη αρμονία στις 

διεθνείς σχέσεις.  

Η κύρια διαφορά μεταξύ 2022 και 2023 είναι ότι το νερό Γιν είναι εκ φύσεως η «πρωινή δροσιά» και το Κουνέλι είναι από 

τη φύση του ένα λουλούδι. Είναι η εικόνα μιας μικρής σταγόνας νερού που εμφανίζεται στο πέταλο ενός λουλουδιού 

νωρίς το πρωί, οπότε όλα θα είναι πιο ήπια και γαλήνια.  

Και μπορούμε να περιμένουμε ότι η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα τελειώσει φέρνοντας μια πιο ειρηνική 

ατμόσφαιρα και θα υπάρχει λιγότερη ένταση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η σύγκρουση και 

ο πόλεμος θα εξαφανιστούν εντελώς. Αυτός ο πόλεμος μπορεί να γίνει υπόγειος και μυστικός. Ως εκ τούτου, θα υπάρξουν 

δολοφονίες, πραξικοπήματα, διαδηλώσεις και τρομοκρατικές ενέργειες.  Ένα άτομο που γεννιέται την ημέρα του Υδάτινου 

Γιν, φαίνεται συχνά να είναι ευγενικό, υπομονετικό, ταπεινό και ανεκτικό, αλλά πολύ έξυπνο. Είναι επίσης, μετριοπαθείς 

εξωτερικά, αλλά επίμονοι και γεμάτοι δύναμη θέλησης.  

Συνήθως συμπεριφέρονται φιλικά και εύκολα, ωστόσο, το νερό είναι από τη φύση του ισχυρό και έξυπνο στοιχείο, έτσι οι 

άνθρωποι του Υδάτινου Γιν, είναι συχνά έξυπνοι και διαθέτουν έντονο ενθουσιασμό, αφοσίωση, στοιχεία που βοηθούν 

στην επίτευξη των στόχων τους. Συνήθως, μπορούν να ακούσουν και να δεχτούν τη γνώμη των άλλων καθώς δεν τους 



αρέσει να διαφωνούν ή να τσακώνονται. Ωστόσο, αντί για ανοιχτή μάχη, προτιμούν να ακολουθούν την ατζέντα τους στα 

κρυφά. Ως εκ τούτου, είναι συχνά μυστικοπαθείς, αλλά θα σας εκπλήξουν με σημαντικά επιτεύγματα.  

Με τον μέτριο χαρακτήρα του νερού Γιν, υπάρχει λιγότερος πόλεμος και ανοιχτές μάχες, αλλά θα εξακολουθήσουν να 

υπάρχουν διαμαρτυρίες και ένταση, δολοφονίες, πραξικοπήματα και τρομοκρατικές δραστηριότητες, που πιθανο να 

ετοιμάζονται υπογείως. Το κινεζικό ημερολόγιο είναι σε κύκλο 60 ετών που σημαίνει ότι έχουμε το ίδιο Γιν, Υδάτινο 

Κουνέλι, πριν από 60 χρόνια, δηλαδή το 1963. Το έτος 1963 είναι το επίκεντρο και θα μας απασχολήσει στην κατανόηση 

των εξελίξεων.  Ήταν η χρονιά που αναγνωρίστηκε ο κίνδυνος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και τον Αύγουστο του 1963 

υπέγραψαν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σοβιετική Ένωση, τη Συνθήκη για τη Μερική Απαγόρευση των Πυρηνικών 

Δοκιμών. Στις ΗΠΑ, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφώνησε την ομιλία του «Έχω ένα όνειρο» τον Αύγουστο κατά τη διάρκεια 

μιας μαζικής πορείας στην Ουάσιγκτον για τις θέσεις εργασίας και την ελευθερία. Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση στο Νότιο 

Βιετνάμ επιδεινώνεται, με έναν βουδιστή μοναχό που αυτοπυρπολήθηκε για να διαμαρτυρηθεί κατά της κυβέρνησης Ngo 

Dinh Diem, και τελικά οδήγησε σε πραξικόπημα τον Νοέμβριο και στη δολοφονία του προέδρου του Νοτίου Βιετνάμ καθώς 

και ένα άλλο πραξικόπημα σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 1964. Υπήρξε επίσης πραξικόπημα στην Ονδούρα τον Οκτώβριο 

και στη Δομινικανή Δημοκρατία τον Σεπτέμβριο. 

Φυσικά το πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός το 1963 είναι η δολοφονία του προέδρου John F. Kenndey στις 22/11/1963 στο 

Ντάλας του Τέξας.  

Ο Λαγός είναι καθαρό ανοιξιάτικο στοιχείο ξύλου. Περιγράφεται ως φύλλο ή λουλούδι, συμπερασματικά δεν μπορεί να 

προκαλέσει μεγάλη φωτιά όπως το ξύλο της Τίγρης, καθώς το έτος 2023 είναι καθαρό νερό και ξύλο και υπάρχει πλήρης 

απουσία στοιχείου φωτιάς, όπως τα προηγούμενα έτη, 2020 και 2021. Ως φωτιά, είναι σύμβολο της ευτυχίας και της 

θετικής ενέργειας στο κινεζικό σύστημα, που είναι απαραίτητο για την τόνωση οικονομικών δραστηριοτήτων. Όταν η 

φωτιά απουσιάζει εντελώς, θα υπάρχει λιγότερη εμπιστοσύνη και ώθηση για επενδυτικές δραστηριότητες. Αυτά μπορεί να 

οδηγήσουν σε απαισιοδοξία στην οικονομία και υποχώρηση των χρηματιστηρίων. Η σχετική οικονομική ανάκαμψη που 

βιώσαμε το 2022 μπορεί να επιβραδυνθεί. Αυτή η απουσία πύρινου στοιχείου θα συνεχιστεί μέχρι το 2024. Η πραγματική 



οικονομική ανάκαμψη μπορεί να υπάρξει μόνο μετα το 2025, στο έτος του ξύλινου φιδιού. Το άνθος Ροδακινιας, θα φέρει 

σεξ και ρομαντισμό, ιδιαίτερα για άτομα που γεννήθηκαν το έτος του Τίγρη, Αλόγου, Σκύλου. Θα τονώσει δραστηριότητες 

όπως ψυχαγωγία, ταινία, τραγούδι, τέχνη, ομορφιά. Επίσης θα υπάρξει άνθηση των πολιτιστικών εξελίξεων.  

Πίσω στο 1963, ήταν η χρονιά που η Ποπ κουλτούρα άρχισε να ανθίζει με την Beatlemania. Ο Bob Dylan κυκλοφόρησε 

επίσης το πιο διάσημο τραγούδι του "Blowing in the Wind". Είναι επίσης η χρονιά που προβλήθηκε η ακριβότερη επική 

ταινία «Κλεοπάτρα» και ο «Λόρενς της Αραβίας» που σάρωσαν τα Όσκαρ. Ωστόσο, η χρονιά της «άνθισης της ροδακινιάς» 

είναι επίσης γνωστό ότι φέρνει σεξουαλικά σκάνδαλα. Ιδιαίτερα το Κουνέλι και ο Αρουραίος – και οι δύο έχουν σχέση με 

προβλήματα και σκάνδαλα που σχετίζονται με τις σχέσεις. Τα αεροπορικά ταξίδια είναι μια επιχείρηση του στοιχείου της 

φωτιάς. Καθώς το στοιχείο αυτό θα απουσιάζει το 2023, αυτό μπορεί να συμβάλλει σε αεροπορικές καταστροφές. Το 

1963, υπήρξαν πολλά σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα. Καθώς είναι η χρονιά του νερού και του ξύλου, το στοιχείο της 

γης είναι σχετικά αδύναμο. Έτσι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες γήινες καταστροφές. Κοιτάζοντας πίσω στην ιστορία, 

υπάρχουν επίσης σοβαρές καταστροφές πίσω στο 1963, όπως σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, κατολισθήσεις, εκρήξεις σε 

ανθρακωρυχεία.  

Επίσης, θα υπάρχει ροπή σε τραυματισμούς και ατυχήματα στα μικρά οστά, καθώς το κουνέλι είναι ξύλο Γιν. Πάρτε για 

παράδειγμα, τον Brandon Lee, ο γιος του Μπρους Λι, πέθανε επίσης από τραυματισμό στα οστά της πλάτης κατά τη 

διάρκεια γυρισμάτων , όταν πυροβολήθηκε από μια σφαίρα. Επίσης, εκτός από σεξουαλικά σκάνδαλα, φέρνει  ασθένειες 

όπως ρευματισμούς πόνους και σεξουαλικές ασθένειες. Να είμαστε προσεκτικοί για ασθένειες που σχετίζονται με την 

καρδιά και τον εγκέφαλο ή το νευρικό σύστημα, τα μάτια.  

Ο πρώην σοβιετικός ηγέτης Μπόρις Γέλτσιν είναι αδύναμος άνθρωπος της Γιν φωτιάς, έτσι υπέφερε και πέθανε από 

καρδιακή νόσο. Η Χίλαρι Κλίντον γεννήθηκε το 1947, έτος πύρινου Γιν, ενώ το 2013 έτος Γιν Υδάτινου Φιδιού, προκάλεσε 

πρόβλημα πήξης αίματος στον εγκέφαλό της και έπρεπε να παραιτηθεί από τη θέση της γραμματέας του κράτους. Ο Bruce 

Lee πέθανε στη χρονια Γιν Υδάτινου Βοδιού το 1973. Έτσι, το 2023, οι άνθρωποι που έχουν φωτιά Γιν ή κόκορα στο χάρτη 

τους πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί.  



Τόσο ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όσο και ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ γεννήθηκαν την ημέρα της Γιν φωτιάς, επομένως και οι 

δύο βρίσκονται σε σύγκρουση ενάντια στο νερό του Γιν το 2023. Ο Τζο Μπάιντεν είναι αδύναμη Γιν φωτιά, οπότε μια 

σύγκρουση θα μπορούσε να είναι πιο επιζήμια για την υγεία του. Αλλά, ο Σι Τζινπίνγκ είναι δυνατό πρόσωπο της φωτιάς, 

οπότε η επίθεση του νερού Γιν μπορεί να μην είναι σοβαρή. Διάσημοι Κόκορες που βρίσκονται σε σύγκρουση ενάντια στον 

Λαγό, λέγεται ότι είναι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Χονγκ Κονγκ, Κάρι Λαμ και ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος 

του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι.  

Στο σύστημα στοιχείων, η φωτιά είναι ευτυχία και αισιοδοξία που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια της φωτιάς από 

το 2013 έως το 2017. Όταν όμως έφτασε στο έτος του Σκύλου 2018, η φωτιά έφερε απαισιοδοξία και προκάλεσε 

καθυστερήσεις στην οικονομία. Το έτος Χοίρου, 2019 αντιπροσωπεύει τον τερματισμό του στοιχείου της φωτιάς και την 

επιστροφή του στοιχείου νερού που συμβολίζει τον φόβο.  

Ως εκ τούτου, η παγκόσμια οικονομία επηρεάζεται πολύ από τις συνομιλίες για τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και 

Κίνας, οι οποίες προκάλεσαν μεγάλη αβεβαιότητα στους επενδυτές. Στο έτος του Αρουραίου 2020, το στοιχείο του νερού 

ισχυροποιείται και η φωτιά απουσιάζει εντελώς. Ένα τέτοιο τρομακτικό στοιχείο νερού έφερε την παγκόσμια καταστροφή 

του COVID-19 που έριξε την ανθρωπότητας κάτω από τη σκοτεινή σκιά του φόβου. Το 2021 η χρονιά του μεταλλικού 

Βοδιού συνεχίζει να βρίσκεται υπό την ισχυρή επιρροή του νερού και η ατμόσφαιρα ήταν θαμπή, κρύα και γκρίζα.  

Το έτος Τίγρης 2022 έφερε το ξύλο που είναι ο σπόρος της φωτιάς. Ως εκ τούτου, κάποια θετική αισιοδοξία επέστρεψε και 

σημειώθηκε κάποια ανάκαμψη στην οικονομία με τα διεθνή ταξίδια και η ψυχαγωγία επανήλθε σε πολλές χώρες μετά από 

2 ζοφερά χρόνια. Ωστόσο, το στοιχείο της φωτιάς δεν είναι ακόμα εμφανές, επομένως δεν πρόκειται να επιστρέψει η 

μόνιμη ανάκαμψη. Μέχρι τον Αύγουστο, καθώς φτάνει το φθινόπωρο, τα στοιχεία της φωτιάς και του ξύλου εξασθενούν 

και η οικονομία βιώνει ξανά καθυστερήσεις, εμπόδια, επιβράδυνση. Το 2023 είναι καθαρό ξύλο και νερό και το στοιχείο 

της φωτιάς απουσιάζει εντελώς. Έτσι, ένα μικρό σημάδι οικονομικής ανάκαμψης που εμφανίστηκε στα μέσα του 2022 δεν 

μπορεί να διατηρηθεί και η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί προς το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι 



γενικά η οικονομική ατμόσφαιρα και η χρηματιστηριακές αγορές θα γίνουν ζοφερές και θα υπάρχει ύφεση ξανά κατά την 

φθινοπωρινή περίοδο.   

Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, το στοιχείο ξύλου αντιπροσωπεύει το συκώτι. Είναι επίσης υπεύθυνο για την ανάπτυξη 

και τις δραστηριότητες και την κίνηση των άκρων μας. Έτσι οι άνθρωποι να είναι πρόθυμοι να μετακινούνται και να 

αθλούνται. Το στοιχείο του νερού σχετίζεται με τα νεφρά, το ουροποιητικό σύστημα και τα γεννητικά όργανα. Ωστόσο, το 

νερό που κάθεται πάνω στο ξύλο είναι αδύναμο, επομένως είναι ακόμα απαραίτητο να λαμβάνετε συμπληρώματα 

διατροφής, και να υποστηρίξετε το στοιχείο του νερού, στον οργανισμό σας. Τόσο το νερό όσο και το ξύλο είναι ενάντια 

στη γη, που είναι το στομάχι και το πεπτικό σύστημα, και η σύγκρουση μεταξύ του νερού Γιν και φωτιάς Γιν είναι σημάδι 

καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικών. Όμως φέρνει και περισσότερη υπερένταση και ψυχικές διαταραχές που μπορεί 

επίσης να σημαίνει και ψυχικούς φόνους. 

Καθώς το στοιχείο φωτιάς  αντιπροσωπεύει την κυκλοφορία του αίματος και την ενέργεια συνδέεται συχνά με την αύξηση 

του σωματικού βάρους, η απουσία του στοιχείου φωτιάς το 2023 παρέχει επίσης μια καλή ευκαιρία για απώλεια βάρους 

και θα υπάρχει μεγαλύτερη στροφή προς στην υγιεινή διατροφή.  

Συνήθως έχουμε περισσότερες μετακινήσεις και ταξίδια το 2023, οπότε να θέλετε εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να 

κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές όπως μετακόμιση σπιτιού, μετακόμιση γραφείου ή αλλαγή εργασίας ή ταξίδια. Ωστόσο, 

θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα και να απέχουν από ριψοκίνδυνα αθλήματα, όπως η οδήγηση γρήγορων αυτοκινήτων, η 

οδήγηση αεροπλάνου, η κατάδυση με αλεξίπτωτο, κ.λπ. Για τα άτομα που γεννήθηκαν το έτος του Πετεινού, είναι καλό να 

ελαχιστοποιήσετε τα ταξίδια απευθείας προς την ανατολική κατεύθυνση, το 2023. Το στοιχείο υδάτινου ξύλου του 2023 

αναμένεται να φέρει ευημερία στις βιομηχανίες μετάλλων και γης. Αυτό συμβαίνει επειδή το το στοιχείο του ξύλου είναι 

σύμβολο του χρήματος για τη βιομηχανία μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τραπεζικές εργασίες, υψηλή τεχνολογία, 

αυτοκίνητα, μηχανήματα, μηχανική, ομορφιά και περιποίηση δέρματος.  



Η δεύτερη καλύτερη βιομηχανία θα μπορούσε να είναι η γη. Το νερό, επίσης, σημαίνει χρήματα για τη βιομηχανία της γης. 

Οι βιομηχανίες της Γης είναι ιδιοκτησία, εξόρυξη, ασφάλιση, λογισμικό υπολογιστών. Η βιομηχανία νερού βλέπει το ξύλο 

ως παραγωγικότητα, επομένως οι βιομηχανίες νερού θα επωφεληθούν επίσης από τη φύση ανάπτυξης και κίνησης του 

ξύλου. Οι βιομηχανίες νερού είναι οι επικοινωνίες, οι μεταφορές και η ναυτιλία. Η βιομηχανία ξύλου αντιμετωπίζει 

σοβαρό ανταγωνισμό, η κλωστοϋφαντουργία, τα μέσα ενημέρωσης, το χαρτί, τα περιοδικά. Η πυροσβεστική βιομηχανία 

δεν κερδίζει χρήματα τη χρονιά του Τίγρη καθώς υπάρχει πλήρης απουσία μετάλλου που είναι τα χρήματά τους. 

Συνοψίζοντας, οι βιομηχανίες που θα έχουν καλύτερες επιδόσεις τη χρονιά του Τίγρη θα είναι κλάδοι που σχετίζονται με 

το μεταλλικό στοιχείο και το στοιχείο της Γης. Οι βιομηχανίες μετάλλων είναι οι τράπεζες, τα μηχανήματα, η μηχανική, η 

αυτοκινητοβιομηχανία, η ομορφιά και η περιποίηση του δέρματος. Οι βιομηχανίες της γης είναι η ιδιοκτησία, η εξόρυξη 

ασφαλειών, η υψηλή τεχνολογία. Οι άλλες βιομηχανίες της φωτιάς, και του ξύλου βρίσκονται σε όχι και τόσο ευημερούσα 

χρονιά το 2023. 

Με τον ερχομό του 2024, δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων metaverse που περιλαμβάνει 

κρυπτονομίσματα και NFT τέτοιες δραστηριότητες είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η συμπεριφορά της αγοράς είναι 

παρόμοια με τη χρηματιστηριακή αγορά. Ως εκ τούτου, το επίπεδο των τιμών του επίσης κυμαίνεται με εμπιστοσύνη όπως 

το χρηματιστήριο. Όμως, το στοιχείο της φωτιάς είναι απαραίτητο για την ευημερία του. Καθώς το στοιχείο της φωτιάς, θα 

απουσιάζει εντελώς το 2023, ο ενθουσιασμός για επενδύσεις σε επιχειρήσεις metaverse και κρυπτονομίσματα μπορεί να 

μειώνεται προς το δεύτερο εξάμηνο του 2023, όπως το χρηματιστήριο.  

Γενικά, το έτος Γιν Υδάτινου λαγού, με νερό Γιν στην κορυφή και ξύλο κουνέλι κάτω, είναι σύμβολο δημιουργικότητας και 

ανάπτυξης αλλά και ηρεμίας και η ατμόσφαιρα θα είναι συγκεντρωμένη, και επίσης η ανάκαμψη από την αδρανοποιημένη 

ατμόσφαιρα του 2020 και του 2021 θα είναι αργή. Ωστόσο, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 που προκλήθηκε 

από το υδάτινο στοιχείο του 2020 και του 2021 υποχωρεί και ο κόσμος επιστρέφει στην κανονική ζωή, θα υπάρξουν πιο 

χαρούμενα συναισθήματα που θα φέρουν πίσω τη διασκέδαση, τα ταξίδια, τους γάμους, τις μουσικές συναυλίες, 

επιχειρηματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ. Θα ακολουθήσουν να υπάρχουν διεθνείς εντάσεις και κοινωνικές 



αναταραχές, καθώς οι άνθρωποι έχουν μια πιο φιλελεύθερη διάθεση και περισσότερη επιθυμία να κάνουν αλλαγές. Αλλά 

γενικά ο κόσμος θα είναι συγκριτικά πιο ειρηνικός με λιγότερο ανοιχτό πόλεμο και περισσότερες πιθανότητες για 

διαπραγμάτευση και συμβιβασμό. 

Καθώς το νερό Γιν συγκρούεται με τη φωτιά Γιν, αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστροφές πυρκαγιάς. Το έτος του Λαγού, 

είναι καλή χρονιά για άτομα που γεννήθηκαν σε υδάτινο έτος ή ημέρα νερού. Αυτά είναι χρόνια που τελειώνουν με 2 και 3. 

Όπως 1952, 1962, 1972, 1982, 1992 και 1953, 1963, 1973, 1983, 1993… κ.λπ. σημαίνει άγγελος που έρχεται από τον 

Παράδεισο για να προσφέρει διάσωση και υποστήριξη και αυτός συχνά φέρνει λύση στα προβλήματα και κάνει τη χρονιά 

πιο άνετη και ομαλή. Οι άνθρωποι αυτοί το 2023 μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να σημειώσουν πρόοδο και να 

αναπτύξουν νέα έργα και να κάνουν καλούς φίλους και συνεργασίες.      

Το έτος 2023 θα μπορούσε να είναι σημαντική χρονιά, καθώς υπάρχουν αρχαίες προφητείες που προβλέπουν ότι θα 

υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στην Κίνα. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μυστηρίου προφητειών της δυναστείας Τανγκ. Και 

το 2023 είναι το έτος Υδάτινου Λαγού. Το 2024 είναι η χρονιά του ξύλινου δράκου, έτσι, κάποιο σημαντικό γεγονός θα 

συμβεί στην Κίνα μεταξύ 2023 και 2024. Επίσης οι αρχαίοι Κινέζοι μελετητές πιστεύουν στο ρητό της «καταστροφής της 

Κόκκινης Κατσίκας» - χρόνια που το άλογο της φωτιάς και η κατσίκα της φωτιάς, μαζί, αποφέρουν καταστροφή και 

αναταραχή. Η χρονιά του Κόκκινου Άλογου και της Κόκκινης Κατσίκας θα είναι τα έτη 2026 και 2027.  

Πίσω στο έτος 1126, έτος του Κόκκινου Αλόγου, και επίσης το 1966 η χρονιά του Κόκκινου Αλόγου ήταν η αρχή της 

Πολιτιστικής Επανάστασης. Επίσης στο φενγκ σούι, το 2023 είναι το τελευταίο έτος της «Ηλικίας των 8» και από τις 4 

Φεβρουαρίου 2024, ο κόσμος θα εισέλθει σε μια νέα περίοδο 20 ετών που ονομάζεται «Ηλικία των 9». Αυτή είναι μια 

μεγάλη ενεργειακή αλλαγή που φέρνει σημαντικές αλλαγές. 

 

 



 

Προβλέψεις για τα Κινεζικά ζώδια 2023: 

 

Αρουραίος 

Το 2023 δείχνει ότι ο Αρουραίος θα αποκτήσει νέες και πολύτιμες επαφές που θα είναι χρήσιμες επαγγελματικά ή την 

καριέρα του, ενώ θα εχει την ευκαιρία να δικτυωθεί σε αυτή την ήρεμη χρονιά. Θα κινηθεί σε νέους ή καλύτερους 

κοινωνικούς κύκλους καθώς θα δει την δημοτικότητά του θα αυξάνεται. Θα πρέπει να συναναστρέφεται με το πλήθος και 

να προσπαθεί να τραβά την προσοχή. Η εργασία στα παρασκήνια είναι μια χρήσιμη στρατηγική, καθώς κρυφά όνειρά και 

οι φιλοδοξίες του θα μπορέσουν να επιτευχθούν αν βρει τον κατάλληλο χορηγό ή μέντορα. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί 

το πως θα παίξετε τα χαρτιά σας. 

 

Βουβάλι  

Το 2023 δεν θα είναι και η τέλεια χρονιά, αν και τα πράγματα σίγουρα αλλάζουν προς το καλύτερο και θα προσφέρει κάτι 

παραπάνω. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που χρειάζονται διευθέτηση. Είναι πιθανό να αποτύχει να εισπράξει χρέη ή 

να χάσει χρήματα σε ορισμένες επενδύσεις και γι αυτό θα πρέπει να είναι προσεχτικοί με αυτό κομμάτι. Ας πούμε για 

παράδειγμα, ένας χωρισμός μπορεί να φέρει θλίψη και να σας αποσπάσει από την δουλειά σας, ωστόσο δεν είναι και 

απαραίτητο, θα υπάρχει μια δυσκολία συγκέντρωσης. Όμως, η σχετικά ήρεμη ατμόσφαιρα του 2023 φέρνει μια όαση από 

τις πολλές δεσμεύσεις. Η πρόοδος θα είναι όμως σταθερή και προβλέψιμη και δεν υπάρχουν πολλά να ανησυχείτε.  

 

Τίγρης 



Οι προβλέψεις για το 2023 δείχνουν ότι θα είναι μια τυχερή χρονιά κατά την οποία θα ήταν πιο σοφό να εκμεταλλευτούμε 

την ηρεμία που επικρατεί και να ξεκουραστούμε λίγο. Τόσο οι ρομαντικές όσο και οι επαγγελματικές υποθέσεις φαίνονται 

πολλά υποσχόμενες, και υπάρχουν μερικά καλά νέα, ωστόσο καλό θα ήταν να είστε κάπως επιφυλακτικοί. Η Τίγρης θα 

μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες στο πέρασμά της αρκεί να αρνηθεί να παρασυρθεί σε προβλήματα ή διαμάχες που δεν 

την αφορούν. Θα πρέπει να υπάρχει ικανοποίηση με τα επιτεύγματά τής φέτος. 

 

Λαγός  

Το 2023 δεν θα υπάρχουν προβλήματα σε αυτήν την τόσο ευοίωνη χρονιά. Η επαγγελματική ανέλιξη, οι προαγωγές ή τα 

θετικά οικονομικά είναι μπροστά του. Υπάρχουν απροσδόκητα οφέλη που πρέπει να αποκομιστούν και θα μπορούσαν να 

ανακτηθούν επενδύσεις ή κεφάλαια που κάποτε θεωρούνταν χαμένα. Η χαρά και ο ρομαντισμός του έρχονται από 

χαρούμενα νέα και γιορτές στο σπίτι. Τα έργα στα οποία δούλευε τελικά θα αποδώσουν. Αυτή είναι μια υπέροχη χρονιά 

για τα κουνέλια, που πρέπει να εκμεταλλευτούν, οπότε προχωρήστε! 

 

Δράκος 

Ο κινεζικός ζωδιακός κύκλος 2023 δείχνει ότι μια αίσθηση ηρεμίας επιστρέφει στη ζωή του Δράκου το 2023. Η τύχη 

χαμογελά ξανά και ως εκ τούτου, μπορεί να αναμένεται αρκετή πρόοδο. Τόσο το σπίτι όσο και η ερωτική ζωή γίνονται πιο 

σταθερά. Ωστόσο, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάποια μικροπροβλήματα υγείας. Η χρονιά είναι καλή για να αναλάβετε 

μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, να βρείτε συνεργάτες με επιρροή και να διαπραγματευτείτε νέα εγχειρήματα. Δεν θα 

υπάρξουν οικονομικές ανατροπές ή άσχημα νέα για τον Δράκο φέτος. 

 

Φίδι 



Ώρα για χαλάρωση σε αυτήν την επιτυχημένη, ευτυχισμένη χρονιά για το Φίδι. Ωστόσο, μην παίρνετε τα πράγματα 

δεδομένα γιατί μπορεί να σας επιφυλάσσουν εκπλήξεις! Φέτος, τα φίδια μπορεί να μην μπορούν να περάσουν αρκετό 

χρόνο με αυτούς που τους αρέσουν λόγω όλων των ευθυνών τους. Τα χρήματα έρχονται και φεύγουν εύκολα για τα Φίδια. 

 

Άλογο  

Το 2023 δείχνει ότι αυτή θα πρέπει να είναι μια καλή χρονιά με πολύ ρομαντισμό, δουλειά, κοινωνική ζωή και ίσως ακόμη 

και λίγη πολιτική! Τα άλογα πρέπει επίσης να είναι τυχερά με επενδύσεις φέτος. Η ζωή του Αλόγου κυλά ομαλά και μπορεί 

να τολμήσει οτιδήποτε και να αντιμετωπίσει λιγότερα προβλήματα. Να περιμένετε ευχάριστα νέα ή νέα μέλη στην 

οικογένεια. Ακόμη και το πιο τολμηρό Άλογο μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα από την πολυτάραχη ζωή του ή να ταξιδέψει 

φέτος, να ξεκουραστεί επάξια αλλα όμως θα εχει μια ευκαιρία να ασχοληθεί με θέματα σπιτιού. Η ευτυχία θα έρθει από 

μια μεταμφιεσμένη ευλογία. 

 

Πρόβατο η Κατσίκα  

 

Το 2023 δείχνει είναι μια τυχερή και αρκετά εύκολη χρονιά με προσκλήσεις, συναντήσεις, πάρτι και άτομα που τους αρέσει 

η παρέα σας. Επιτέλους, κάποιος σας προσέχει! Θα υπάρξουν κάποια κέρδη στη δουλειά και στα οικονομικά θα είναι 

θετικά. Οι πληροφορίες ή η βοήθεια προέρχονται από άτομα που συναντήσατε και θα βρεθούν στο σωστό μέρος τη σωστή 

στιγμή. Ωστόσο, δεν πρέπει να εφησυχάζουν πολύ. Μπορεί να υπάρξουν ανατροπές στο σπίτι ή κάποιες επιπτώσεις λόγω 

παραμέλησης τους στο παρελθόν. Οι τυχαίοι τραυματισμοί ή η υπερβολική προσπάθεια μπορεί να προκαλέσουν άγχος. 

Μέχρι το τέλος της χρονιάς, ωστόσο, θα είστε στην κορυφή. 

 



Πίθηκος  

 

Το 2023 είναι ευνοϊκό από κάθε άποψη, και ειδικότερα για τις επιχειρήσεις. Φέρνει καλύτερες προοπτικές και καταστάσεις 

στις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί με τη νοημοσύνη του. Απίθανοι φίλοι και μέρη φέρνουν οφέλη. Η οικιακή και η 

ερωτική ζωή του Πιθήκου θα είναι ήρεμη και τα επαγγελματικά ή η καριέρα του θα απολαμβάνουν κάποια ανοδική 

δυναμική. Αυτή είναι μια καλή χρονιά για να κάνετε αλλαγές στο περιβάλλον σας, να δείτε διάφορες ευκαιρίες και να 

αναπτύξετε νέες επαφές και ιδέες. Ο Πίθηκος θα μπορέσει να προωθήσει τον εαυτό του. Ωστόσο, δεν πρέπει να έχει 

υπερβολική αυτοπεποίθηση ή να καυχιέται και οπωσδήποτε να προσέχει τη γλώσσα του! Εάν δεν είναι προσεκτικός, οι 

άνθρωποι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δικές του ιδέες ή λόγια εναντίον του. 

 

Πετεινός  

 

Ο πετεινός θα παραμείνει στην άμυνα και δεν θα αναλάβει τίποτα καινούργιο καθώς είναι ακόμα λίγο κουρασμένος από 

την προηγούμενη χρονιά. Αλλά αυτή μπορεί να είναι μια δίκαιη στιγμή, εάν παραμείνει συντηρητικός οσο αφορά τις 

προοπτικές. Η Χρονιά του Κουνελιού θα μπορούσε να παρουσιάσει κάποιες ίσως δυσάρεστες εκπλήξεις. Δεν συνιστάται η 

κερδοσκοπία καθώς οι επενδύσεις φέτος είναι αναξιόπιστες. Μπορεί να καταλήξουν να κάνουν τις λάθος επιλογές αν δεν 

ζητήσουν τη συμβουλή ειδικού. Τα κέρδη μπορεί να εξατμιστούν μπροστά σε απροσδόκητα έξοδα και λανθασμένους 

υπολογισμούς. Θα πρέπει να ενώνουν τις δυνάμεις τους με άλλους αντί να ενεργούν ανεξάρτητα. Μην διαφωνείτε, μην 

επικρίνετε ή αμφισβητείτε την εξουσία φέτος, καθώς δεν χρειάζεται περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχει ήδη. 

Μπορεί να αποσπάται υπερβολικά η προσοχή από διαμάχες στη δουλειά, 

 



Σκύλος  

 

Αυτή είναι μια καλή στιγμή για το σκυλί να ξεκουραστεί. Το Έτος του Κουνελιού 2023 θα πρέπει να φέρει λίγη γαλήνη και 

ησυχία. Μπορεί να είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να επωφεληθείτε από αυτή την ήρεμη περίοδο και να παντρευτείτε, να 

ξεκινήσετε μια επιχείρηση ή να ξεκινήσετε μια συνεργασία. Ο Σκύλος θα είναι σε θέση να αναδιοργανώσει τα πράγματα 

προς όφελος των άλλων και έτσι να προωθήσει τη θέση του. Είναι τόσο εύκολο για αυτόν να κερδίσει τη συνεργασία των 

ανθρώπων που οι δυσκολίες μπορούν να επιλυθούν με ελάχιστες επιπλοκές. Τόσο στο σπίτι όσο και στην ερωτική του ζωή, 

ο Σκύλος μπορεί εύκολα να βρει αρμονία ή να λύσει προβλήματα και υπάρχουν λίγα εμπόδια στο δρόμο του. Με το να 

συγκεντρωθεί στο να κάνει αυτό που του αρέσει και να ακολουθήσει τα χόμπι του, μπορεί να χαλαρώσει και, κατά 

συνέπεια, να γίνει πιο παραγωγικός. 

 

Κάπρος η' Χοίρος 

 

Το 2023 δείχνει ότι όλα θα πάνε καλά — με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κανένας υπαινιγμός που να έχει να κάνει με 

δικαστικές υποθέσεις. Οι νομικές ενέργειες πρέπει να αποφεύγονται πάση θυσία, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μια μικρή 

απώλεια προσώπου. Μπορεί ακόμα να εμφανιστούν εμπόδια, αλλά δεν πρέπει να υπάρξουν μεγάλες ανατροπές. Το 

χαμένο έδαφος μπορεί να ανακτηθεί και να σημειωθεί καλή πρόοδος. Η ηρεμία πρέπει να κυριαρχεί στην ερωτική ζωή και 

το οικογενειακό περιβάλλον του Κάπρου και η χρονιά θα είναι γεμάτη με επανασυνδέσεις και άλλες χαρούμενες 

συναθροίσεις. Ο Κάπρος θα εχει οικονομικά κέρδη και θα μπορέσει να εδραιώσει τη θέση του διασκεδάζοντας και 

κάνοντας νέες επαφές. Ρομαντική σχέση και νέοι κοινωνικοί δεσμοί επιφυλάσσει η νέα χρονια. 

 



 

 


