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Βασιλιεβ Σ.  
 
 
        Η  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ  ΚΑΙ ΤΟ  ΔΙΠΛΟ   
                           ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ  ΟΙΚΩΝ. 
 
                                    (ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) 
 
Στο δεδομένο άρθρο  βάσιμα έχει εισαχθεί στο αστρολογικό ουράνιο θόλο ακόμα ένας  
πλανήτης – ο θεμελιακός πλανήτης Γη. Έχει εισαχθεί παρόμοια με τους άλλους  
πλανήτες, αλλά με την κατ’ αρχήν  διαφορά από αυτούς – σε μορφή διπλού συστήματος 
δισδιάστατων οίκων (ΔΣΔΟ). Τα αποτελέσματα αυτού του έργου προέκυψαν από το 
φυσικό μοντέλο της αστρολογίας. Στα πλαίσια του μοντέλου το ΔΣΔΟ είναι το μοναδικό 
ενδεχόμενο σωστό σύστημα οίκων. Όλα τα άλλα συστήματα οίκων μπορούν να είναι 
σωστά στο μέτρο της εγγύτητας προς το ΔΣΔΟ.  Το σύστημα οίκων ΔΣΔΟ είναι 
καθολικό όπως και η ίδια η φυσική. Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα είχαν συναχθεί 
βάσει μόνο ενός ελάχιστου όγκου των πιο αξιόπιστων αστρολογικών δεδομένων. 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα  δομικά εμπειρικά αστρολογικά δεδομένα που 
αφορούν τις όψεις {αn}, τον ωροσκόπο ASC (ascendant) και το μεσουράνημα   MC. Δεν 
υπάρχει, ενδεχομένως, στην αστρολογία πιο σίγουρα πράγματα από αυτά. Και έτσι, 
υπάρχουν αρκετοί λόγοι να ελπίζουμε, ότι το σύστημα  δισδιάστατων οίκων ΔΣΔΟ, θα 
δικαιωθεί στην αστρολογική πρακτική. Το σύστημα ΔΣΔΟ με καθολικό τρόπο 
λειτουργεί και στα χαμηλά και στα υψηλά πλάτη ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται το 
ουράνιο σώμα στην εκλειπτική ή είναι άσχετο με αυτήν. Τα σημεία ζενίθ, ναδίρ, 
ανατολή, δύση , βοράς, νότος , ASC , DSC , MC , IC πάντα αποτελούν τις σημειακές 
ακμές της εκλειπτικής. Το σύστημα ΔΣΔΟ προσφέρει στους αστρολόγους πολλές 
δυνατότητες δημιουργίας, διότι βάσει των γνωστών συλλογών των γωνιακών όψεων 
κατασκευάζονται στοιχειώδες και καθολικά διάφοροι τύποι συστημάτων των 
δισδιάστατων οίκων – οικιακοί , καρμικοί , προγνωστικοί κ.τ.λ. Τα συστήματα οίκων 
διαφόρων τύπων υπερκαλύπτονται μεταξύ τους.  
 
ΤΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ  Η  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. 
2. ΠΩΣ  ΚΑΙ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΦΑΝΕΡΑ  ΝΑ  ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ  

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΗΣ  ΓΗΣ  ΠΑΝΩ  ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  ΤΗΣ . 
3. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΩΝ.   
4. Η ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΠΛΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ  ΟΙΚΩΝ – ΔΣΔΟ – ΣΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ .  
5. Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΔΙΠΛΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ  ΟΙΚΩΝ.  
6. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.  
7. ΣΥΝΤΟΜΗ  ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.  
ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (για τους μη αστρολόγους)  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

              ΠΙΝΑΚΕΣ  ΚΑΙ  ΕΙΚΟΝΕΣ .    
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Στο παρόν άρθρο 
χρησιμοποιείται απλή, αλλά ειδική αστρολογική και αστρονομική ορολογία. Για 
περισσότερη άνεση των αναγνωστών, ξένων προς την αστρολογία και την αστρονομία, 
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στο τέλος του άρθρου δίνεται μικρό εννοιολογικό λεξικό των χρησιμοποιούμενων όρων 
με κλίση προς την φυσική ερμηνεία.     
 
Υπάρχουν δεκάδες συστήματα οίκων (ΣΟ) του ωροσκοπίου. Μερικοί αστρολόγοι  
διαχωρίζουν (και μάλιστα, με διάφορους τρόπους) τον ουράνιο ισημερινό. Κάποιοι άλλοι 
διαιρούν το μεσημβρινό, οι τρίτοι - τον ορίζοντα κ.τ.λ. Έπειτα πάλι, διάφοροι  
αστρολόγοι με διαφορετικούς τρόπους προβάλουν τα σημεία  διαχωρισμού, συχνότερα, 
πάνω στην εκλειπτική, πιο συχνά  προβάλουν κατά μήκος των κύκλων με κέντρο σε  
κάποιο σημείο. Άλλοι παίρνουν ως κέντρο του κύκλου το σημείο παρατήρησης, άλλοι  
το σημείο ανατολής, άλλοι – δύσης , άλλοι – του ζενίθ και πάει λέγοντας . Ο κ. Δ. 
Κουταλιόφ έτσι περιγράφει την διαμορφούμενη περίσταση και σημειώνει [1]: «…ένα 
μέρος των αστρολόγων  ισχυρίζεται, ότι στην εργασία τους, τα πιο κατάλληλα  
αποτελέσματα  αποκτούνται με την χρησιμοποίηση του τάδε συστήματος, άλλοι δε το ίδιο 
λένε για κάποιο άλλο σύστημα, απορρίπτοντας το πρώτο ως αναξιόπιστο. …οι 
περισσότεροι αστρολόγοι χρησιμοποιούν συνήθως μόνο κάποιο ένα  από τα συστήματα 
οίκων, αιτιολογώντας το με την καλή αποτελεσματικότητα, και δεν επιδιώκουν την μελέτη 
των προτερημάτων άλλων ΣΟ. Ταχτικά η εκλογή του ΣΟ καθορίζεται από την 
δημοτικότητα του, επίσης και από το ευπρόσιτο  του στους πίνακες των οίκων. …Ενώ μια 
γενικευμένη θεωρία, η οποία θα συμπεριέλαβε την σημασία και την χρήση όλων των 
επεξεργασμένων  ΣΟ, προς το παρόν, δεν είχε κατασκευασθεί . …Και, λιπών, δεν υπάρχει 
κάποιο μοναδικό ορθό σύστημα ; Τι χρειάζεται αυτή η ποικιλία των ΣΟ; Υπάρχουνε 
κάμποσες προσεγγίσεις στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Θα ξεχωρίσουμε τις τρεις 
βασικές … Ενδεχομένως, τα διάφορα ΣΟ μιλούν για διάφορες τομές της ύπαρξης 
((…?))…Ενδεχομένως, τα διάφορα ΣΟ είναι «ρυθμισμένα» για τα αντικείμενα διάφορου 
τύπου. ... Ενδεχομένως, η επιλογή του ΣΟ εξαρτάται από τους συγκεκριμένους 
ωροσκόπους του αστρολόγου και του πελάτη του» - τέλος του αποσπάσματος. Τέτοια 
αφθονία συστημάτων οίκων προβληματίζει. Και παραμένει εντελώς ασαφές, ποιο 
σύστημα οίκων από όλο αυτό το πλήθος  ανταποκρίνεται στην φυσική τού μηχανισμού 
των αστρολογικών επιδράσεων, διότι αυτή η φυσική δεν χρησιμοποιείται καθόλου στην 
κατασκευή συστημάτων. Η οικοδόμηση των οίκων στηρίζεται εξαιρετικά στην εμπειρική 
αστρολογική νομοτέλεια  και στην διαίσθηση των αστρολόγων. Αυτές οι νομοτέλειες, 
όμως, δεν είναι αρκετά ευκρινές για να επιλεχθούν τα ποιο ανταποκρινόμενα σε αυτές 
συστήματα οίκων. Και απ’ την άλλη μεριά, οι προαισθήσεις υπάρχουν τόσες, όσοι είναι 
και οι αστρολόγοι. Μια τέτοια κατάσταση που διαμορφώθηκε με τους οίκους του 
ωροσκοπίου, αμφίβολα, να την φαντάζεται κάποιος σαν νορμάλ, αλλά οι αστρολόγοι 
συμβιβάζονται με αυτό, μη έχοντας κάτι καλύτερο. Εδώ ακριβώς, η φυσική  είναι 
υποχρεωμένη να βοηθήσει την αστρολογία, προσφέροντας κάποιο σύστημα οίκων, 
άμεσα συνεπαγόμενο από το  φυσικό μηχανισμό των αστρολογικών  επιδράσεων. Στην 
πραγματικότητα, το αναφερόμενο σύστημα οίκων, εν μέρει, είχε παρουσιαστεί  στις 
εργασίες [3] και [4], αλλά σε συνόψισα  μορφή και στις γενικότερες γραμμές1, που δεν 
επέτρεψε σε πολλούς να συγκεντρώσουν σε αυτό την προσοχή τους και να το 
χρησιμοποιήσουν στην πράξη. Τώρα έχουμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Όπως είχε  
αναφερθεί στο άρθρο [4] , οι οίκοι του ωροσκοπίου  μπορούν να κατασκευασθούν 
ανεξάρτητα από την αστρολογία, με καθαρά φυσικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας τα 
αποτελέσματα τής εμπειρικής φυσικής έρευνας των πλέριων ιδιοτήτων τής υπέρθεσης 
και τής ανισοτροπίας των Χ-πεδίων. Συνάμα, από το φυσικό μοντέλο των αστρολογικών 
επιρροών, αναπτυσσόμενο στις εργασίες [2,3,4], το σύστημα οίκων (δισδιάστατο) έπεται 
με μοναδικό τρόπο. Οι τομές του δε, με καθολικό τρόπο μπορούν να παρθούν σε 
διάφορες επιφάνειες, π.χ. στην επιφάνεια  τής εκλειπτικής. Δυστυχώς, τα ανάλογα 
                                                 
1 Μιλάμε για την εξάρτηση της αστρολογικής επιρροής των πλανητών από τον αμοιβαίο προσανατολισμό 
της κατεύθυνσης προς τον πλανήτη και το κεντρομόλο διάνυσμα επιτάχυνσης του σημείου παρατήρησης 
στην επιφάνεια της Γης. 
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φυσικά πειράματα αναπτύσσονται πολύ αργά και βρίσκονται ακόμα στην αρχική τους 
φάση. Για αυτόν το λόγο, στο στάδιο αυτό, για την κατασκευή τού συστήματος οίκων, 
αναπόφευκτα θα  χρησιμοποιήσουμε, γενικώς, τα εμπειρικά αστρολογικά δεδομένα. Το 
πρόβλημα σχεδίασης τού φυσικού συστήματος οίκων τού ωροσκοπίου αποδείχτηκε 
ξαφνικά και αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με το θέμα τής αστρολογίας στους άλλους 
πλανήτες, που εξετάστηκε στο άρθρο [4].   
 
Για την καλύτερη κατανόηση, θα υπενθυμίσω την σωστή παρατήρηση της  Η. Ελισέεβα 
(βλ. [4]): «Όσο αφορά τον κάτοικο της Γης, βρισκόμενο στον Άρη – δοκιμάστε να 
ερμηνεύσετε την εξαφάνιση τού διαμετακομιστικού Άρη στους οίκους τού ωροσκοπίου του. 
Με την απόκλιση τής επίδρασής του, θα γίνει φανερός όλος ο παραλογισμός τής 
κατάστασης. Π. χ.,  το τράνζιτο επί του πρώτου οίκου – στην περίπτωση θετικών όψεων, 
αναπτύσσεται η βούληση, ενέργεια, η ένθεση στις καινούργιες υποθέσεις, αυξάνεται η 
σωματική αντοχή, καλυτερεύει η υγεία, ενώ στις αρνητικές – οι δυνάμεις ξοδεύονται στην 
βάναυση συμπεριφορά, δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις. Επί του δεύτερου οίκου – 
κατά τις  ευνοϊκές όψεις  η ενέργεια κατευθύνεται στις υλικές ανάγκες, κατά τις αρνητικές – 
χρέη, διαφωνίες, τσιγκουνιά, πιθανές κλοπές, ληστείες. Και έτσι σε κάθε οίκο – 
ενεργοποιούνται κάποιες πλευρές της ζωής. Το ίδιο – στο ιατρικό ωροσκόπιο – 
ενεργοποιούνται τα όργανα ή τα συστήματα. Και το ίδιο για κάθε πλανήτη…Κάθε πλανήτης 
είναι ισχυρός σε κάποιο ζώδιο (ο Άρης – στον Αιγόκερο, η Σελήνη – στο Καρκίνο, …Εδώ 
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, προπαντός όσο αφορά τους απόμακρους  πλανήτες.) Εάν 
κατασκευάζουμε την κοσμογραφία για τον κάτοικο του Άρη, τότε στην εκλειπτική θα 
προβάλλεται η Γη. Ο Άρης εξαφανίζεται από την κοσμογραφία. Τι θα αντιστοιχεί στον 
Αιγόκερο; Το ίδιο ισχύει και για την κοσμογραφία, κατασκευασμένη για εκείνον που 
βρέθηκε σε άλλον πλανήτη . ((?))….» - τέλος του αποσπάσματος .  
 
Έστω ο άνθρωπος βρέθηκε σε κάποιον πλανήτη, που θα το καλούμε  ΘΕΜΕΛΙΑΚΟ 
ΠΛΑΝΗΤΗ (ΘΠ)). Θα μελετήσουμε την αστρολογία του θεμελιακού πλανήτη. Η 
απάντηση στο θέμα αυτό (στα πλαίσια τού εκπονούμενου φυσικού μοντέλου) καλύτερα 
φωτίζει τον αστρολογικό ρόλο τού θεμελιακού πλανήτη Γη, όπως επίσης και την ανάγκη 
τής χρησιμοποίησης των επιδράσεων τής Γης στην γήινη αστρολογία,  εξίσου με τους 
άλλους πλανήτες, αλλά και με την, κατ’ αρχήν, διαφορά από αυτούς. Πράγματι [4] : Η 
επιστημονικά κατασκευασμένη αστρολογία, όπως και όλη η φυσική , πρέπει να είναι 
καθολική και κατάλληλη για οποιοδήποτε θεμελιακό πλανήτη, δηλαδή, η 
αστρολογία οφείλει να είναι αμετάβλητη ως προς τις μετακινήσεις σε άλλους 
θεμελιακούς πλανήτες. Η κ. Ελισεέεβα ανέφερε ένα σωστό παράδειγμα. Δέστε, όμως, τι  
προκύπτει. Όταν βρισκόμαστε πάνω στην Γη, νιώθουμε την επιρροή τού Άρη, όταν 
βρεθούμε, όμως στον Άρη, ξαφνικά, σύμφωνα με την λογική τής αστρολογίας, δεν  
υποβαλλόμαστε πλέον στις επιδράσεις τού Άρη, διότι ο Άρης εξαφανίζεται από τον 
ουράνιο θόλο. Ναι, αλλά, με το πλησίασμα στον Άρη, η επίδρασή του, τουλάχιστο, δεν 
εξασθενεί. Σύμφωνα με την σύγχρονη αστρολογία, όμως, η αστρολογική επίδραση τού 
Άρη πάνω στους βρισκόμενους εκεί, εξαφανίζεται εντελώς. Αυτό είναι παράλογο και μας 
φέρνει σε ανοησία, που  τόσο καλά περίγραψε  η κ. Ελισεέεβα . Μα, με την μεταφορά 
στον Άρη, απλώς αλλάζουμε μόνο το σύστημα αναφοράς, βάζοντας στο κέντρο τού 
συστήματος τον καινούργιο θεμέλιο πλανήτη Άρη. Προκύπτει, ότι η σύγχρονη  
αστρολογία πάντα αποκλείει την εξέταση ακριβώς τής ισχυρής επίδρασης τού κέντρου 
αναφοράς – τού ίδιου του θεμελιακού πλανήτη. Το ίδιο η αστρολογία συμπεριφέρεται 
και με την Γη. Για να απαλειφθεί το παράλογο, είναι απαραίτητο να εισαχθεί  πρόδηλα 
στην αστρολογία η επίδραση τού θεμελιακού πλανήτη, ενώ στην αστρολογία τής Γης - η 
επίδραση της ίδιας της Γης. Για αυτόν το λόγο, είναι σημαντικό να ερευνηθεί η επίδραση 
τής Γης και στους κατοίκους της. Δίνει, άραγε, η αστρολογία κάποια εμπειρικά στοιχεία 
περί τής επίδρασης τής Γης πάνω στους κατοίκους της ; Η αστρολογία δεν απέκτησε 
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καμία  πληροφορία  περί τούτου. Το φυσικό πείραμα επίσης προς το παρόν βρίσκεται 
μακριά από την ικανότητα να  προσφέρει  τέτοια πληροφορία. Όμως η Γη ασκεί επιρροή 
πάνω στους κατοίκους της και, μάλλον, ισχυρή επιρροή – είναι κοντά μας. Γιατί η 
αστρολογία σιωπάει σε ότι αφορά τις ιδιότητες τής Γης ;  
 
2. ΠΩΣ  ΚΑΙ  ΠΟΥ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΙΣΧΥΡΗ  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ  
ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΗΣ  ΓΗΣ  ΠΑΝΩ  ΣΤΟΥΣ  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  ΤΗΣ ;  Θα περιγράψω 
πρώτα την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, μη παίρνοντας υπ’ όψη την αλληλεπίδραση 
της Γης με τους άλλους πλανήτες, δηλαδή την ύπαρξη των άλλων πλανητών. Σύμφωνα 
με το φυσικό μοντέλο [2,3], το Χ-πεδίο ΧЗ τής ίδιας Γης , το οποίο πραγματοποιεί την 
αστρολογική επίδραση τής Γης, όπως και τα Χ-πεδία όλων των πλανητών, κατέχει 
τμηματική συνιστώσα  ΧСЗ , μη τμηματική συνιστώσα  ΧDЗ και μια τρίτη συνιστώσα  
Χ0З. Βρισκόμαστε σε άμεση εγγύτητα από την Γη – από την πηγή του πεδίου ΧСЗ. 
Πλησίον του άξονα τής  τμηματικής  συνιστώσας  τα πεδία διαφόρων τμημάτων 
συμφύρουν σε κάποιο ενιαίο πεδίο. Η περιοχή τού συμφυρμού ονομάστηκε εγγύς ζώνη 
τού πεδίου ΧС. Η Γη ολότελα χώρεσε στην ίδια  εγγύς ζώνη της, η αστρολογική 
επίδραση τής συνιστώσας ΧСЗ τού πεδίου τής Γης πάνω στους κατοίκους της υπάρχει , 
αλλά δεν μεταβάλλεται με το χρόνο. Πως επιδρά η δεύτερη συνιστώσα ΧDЗ του γήινου 
πεδίου στην επιφάνεια τής Γης ; Αυτή η συνιστώσα είναι κυλινδρικά συμμετρική ως 
προς τον άξονα περιστροφής τής Γης. Σε όλα τα σημεία τής Γης η κατεύθυνση τής 
κεντρομόλο επιτάχυνσης συμπίπτει με την κατεύθυνση προς τον άξονα  περιστροφής τής 
Γης. Κατ’ αναλογία με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, είναι φυσιολογικό να περιμένει 
κανείς, ότι σε  όλα τα σημεία τής Γης η επίδραση τού πεδίου ΧDЗ  τής  ίδιας τής Γης 
απουσιάζει  (παρόλο που από μόνο του το πεδίο ΧDЗ   στην επιφάνεια τής Γης κάθε άλλο 
παρά ασθενείς είναι). Όμως και αν αυτή η επίδραση δεν ελλείπει, είναι σταθερή στο 
χρόνο λόγω της κυλινδρικής  συμμετρίας τού πεδίου ΧDЗ  ακριβώς ως προς τον άξονα, 
γύρω από τον οποίο περιστρέφετε το επίγειο σημείο παρατήρησης. Συνεπώς, η 
αστρολογική επίδραση τής συνιστώσας  ΧDЗ  του γήινου πεδίου πάνω στους κατοίκους 
της είτε εντελώς απουσιάζει (το πιο πιθανό), είτε υπάρχει, αλλά είναι σταθερό ως προς το 
χρόνο. Για όλους τους πλανήτες, η τρίτη συνιστώσα Χ0  πραγματοποιεί  την σταθερή 
επίδραση πάνω στην Γη, η οποία δεν εξαρτάτε απ’ τις θέσεις των πλανητών ούτε στα 
ζώδια, ούτε στους οίκους τού ωροσκοπίου. Αντίστοιχα, η  συνιστώσα   Χ0З  τού ίδιου Χ-
πεδίου τής Γης πρέπει να ασκεί πάνω στους κατοίκους τής Γης σταθερή επίδραση (βλ. 
[2,3,4]). Εντελώς ενδέχεται, ότι το Χ-πεδίο  Χ0З  είναι σφαιρικά συμμετρικό. Επομένως, η 
αστρολογική επίδραση τής Γης πάνω στους κατοίκους της υπάρχει, όμως, είναι σταθερή 
στο χρόνο και δύσκολα  διαγράφεται υπό το φως των  άλλων μεταβαλλόμενων 
επιδράσεων [3]. Ακριβώς για αυτόν το λόγο, παρόλη την πολύχρονη της εμπειρία, η 
αστρολογία  δεν κατάφερε να διακρίνει το ρόλο τής Γης. Έφταιξε σε αυτό και η έλλειψη 
γνώσης του μηχανισμού των αστρολογικών επιδράσεων.  
 
Το ζήτημα είναι, ότι το εκπονημένο φυσικό μοντέλο τής αστρολογίας, ευθεία 
υποδεικνύει, που και γιατί εκδηλώνεται έντονα η αστρολογική επίδραση τής Γης. 
Θα πάρουμε τώρα υπ’ όψη την παρουσία των άλλων πλανητών και την αλληλεπίδραση 
τους  με την Γη. Τότε, εφόσον το Χ-πεδίο τής Γης παρίσταται στην γήινη επιφάνεια, 
πρέπει να παρατηρούνται εντατικοί βραχύχρονοι αιφνιδιασμοί των αστρολογικών 
επιρροών τής ίδιας της Γης στις στιγμές σχηματισμού των όψεων μεταξύ των 
συνιστωσών  ΧСЗ, ΧDЗ, Χ0З  του γήινου Χ-πεδίου και των Χ-πεδίων των άλλων 
πλανητών.  Εάν το πεδίο της Γης είναι ισχυρό, τότε οι αιφνιδιασμοί οφείλουν να είναι 
αρκετά ισχυροί. Να παραλείψει την σταθερή επίδραση τής Γης η αστρολογία μπορούσε. 
Να παραλείψει, όμως, τις  βραχύχρονες εξάρσεις των επιδράσεων  τής Γης στις όψεις – 
αποκλείεται. Επομένως, η αστρολογία από καιρού παρατηρεί  αυτές τις εξάρσεις, 
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απλώς δεν γνωρίζει, ότι πρόκειται για τις στοιχειώδεις όψεις μεταξύ των 
πλανητικών πεδίων και του ίδιου Χ-πεδίου τής Γης.  
 
Έστω  το Μ είναι ένα οποιοδήποτε, αλλά  φιξαρισμένο σημείο παρατήρησης πάνω στην 
γήινη επιφάνεια. Όλα θα τα εξετάζουμε στο οριζόντιο αστρονομικό σύστημα 
συντεταγμένων (ΟΣΣ), στερεά  συνδεμένο με το σημείο παρατήρησης Μ και με το 
επίπεδο του τοπικού ορίζοντα . Θα καθορίσουμε :   
      1.  Σε ποιες θέσεις των πλανητών στο ουράνιο θόλο, παρατηρούμενες από το σημείο  
           Μ, αναμένεται να εντοπίζει η αστρολογία τις όψεις μεταξύ του ίδιου Χ-  πεδίου   
          τής  Γης και των Χ-πεδίων των άλλων πλανητών.  

2. Από ποια κατεύθυνση Η διερχόμενη από το σημείο Μ και λαμβανόμενη ως αρχή 
πρέπει να μετριούνται οι όψεις, σχηματιζόμενες με τους άλλους πλανήτες.  

Θα διατυπώσουμε τα διακριτικά γνωρίσματα, με την βοήθεια των οποίων θα μπορούμε 
να ψάξουμε αυτές τις θέσεις των πλανητών στο ουράνιο θόλο (σε οριζόντιο αστρονομικό 
σύστημα συντεταγμένων) , στις οποίες η αστρολογία παρατηρεί τις όψεις με το ίδιο Χ-
πεδίο τής Γης. 
 
Στην αστρολογία αρκετά καλά μελετήθηκαν οι όψεις μεταξύ των πλανητών. 
Καθορίστηκε η γνωστή κβαντωμένη συλλογή των όψεων {αn}, n =1,2,3,….L ( η γωνία  
αn  αυξάνεται καθώς αυξάνεται  ο δείχτης  n , θα πάρουμε , για την αρχή , α1 = 00  , αL = 
1800). Εδώ το α είναι η γωνία  μεταξύ των κατευθύνσεων προς τους δύο πλανήτες.  Έξω 
από την δεδομένη συλλογή γωνιών, κάθε πλανήτης επιδρά ανεξάρτητα  από τον άλλον, 
από  μόνος του, σε «κανονικές συνθήκες λειτουργίας» (ΣΛΚ). Με άλλα λόγια, λαμβάνει 
χώρα το γραμμικό άθροισμα των πλανητικών επιρροών. Στο α = αn  και σε μικρό 
περίγυρο του αn  η κατάσταση ριζικά αλλάζει. Λαμβάνει χώρα μια  βραχύχρονη  
αιφνίδια έξαρση των αστρολογικών επιρροών, βραχύχρονη σε σχέση με την περίοδο 
περιστροφής των πλανητών επί της εκλειπτικής. Οι πλανήτες επιδρούν σε  έτσι 
λεγόμενες «συνθήκες λειτουργίας βραχύς έξαρσης» (ΣΛΒΕ), ενώ η συνολική επίδραση 
των πλανητών αρχίζει  σημαντικά να διαφέρει από το απλό άθροισμα των επιδράσεων 
τού κάθε πλανήτη ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, παρατηρείται ένα ισχυρό μη γραμμικό 
εφφέ τού αθροίσματος των αστρολογικών επιδράσεων. Οι ΣΛΒΕ παρατηρούνται 
ανεξάρτητα  από το  που βρίσκονται οι πλανήτες σχετικά ως προς το επίπεδο τού τοπικού 
ορίζοντα, αρκεί η γωνία α μεταξύ των κατευθύνσεων προς τους πλανήτες να είναι 
περίπου ίση με την γωνία αn.. Ιδιαιτέρως, κατά την διάρκεια της γήινης ημέρας, οι 
πλανήτες (εκτός τής Σελήνης) μετακινούνται πολύ ελάχιστα σχετικά ως προς τους 
ακίνητους αστέρες, και, επομένως , η γωνία  α  μεταβάλλεται  ασήμαντα. Εξ αιτίας τής 
παριστάμενης σφαίρας επιρροής (orb.), οι ΣΛΒΕ στο  σημείο Μ παρατηρούνται κατά τις 
όψεις  αn  μεταξύ των  πλανητών, σε διάρκεια πολλών ωρών. Στη διάρκεια αυτού τού 
χρόνου, λόγω τού ημερήσιου κύκλου περιστροφής τής Γης, οι πλανήτες, που 
δημιουργούνε μεταξύ τους όψεις, σημαντικά μετατοπίζονται στο ουράνιο θόλο στο 
οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων, δηλαδή, σχετικά ως προς το επίπεδο τού τοπικού 
ορίζοντα  (ΕΤΟ). Και έτσι, τα διακριτικά γνωρίσματα των όψεων μεταξύ άλλων 
πλανητών είναι:  
 

1. Οι ΣΛΒΕ παρατηρούνται σε χρονικό διάστημα, βραχύ σε σχέση με την 
περίοδο περιστροφής των πλανητών πάνω  στην εκλειπτική, όχι βραχύ, 
όμως,  σε σχέση με τη γήινη ημέρα.  

2. Κατά τη διάρκεια  των ΣΛΒΕ, οι πλανήτες βρισκόμενοι μεταξύ τους σε όψη, 
σημαντικά μετατοπίζονται  ως προς  το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα.  

 
Εντελώς  διαφορετικά, για ακρίβεια, εντελώς αντίθετα γνωρίσματα κατέχουν  στο σημείο 
Μ οι όψεις του Χ-πεδίου ΧЗ τής Γης με τα Χ-πεδία των άλλων πλανητών. Θα 
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παριστάνουμε με Ρ εκείνες τις θέσεις στον ουράνιο θόλο (σε οριζόντιο σύστημα 
συντεταγμένων ΟΣΣ) , διαβαίνοντας τις οποίες οι πλανήτες δημιουργούν όψεις  αn  με το 
Χ-πεδίο ΧЗ .  Επειδή το ίδιο Χ-πεδίο τής Γης  είναι σταθερό ως προς το σημείο Μ, ο 
χαρακτήρας του διαγράμματος διεύθυνσης παραμένει αμετάβλητος σχετικά ως προς το 
επίπεδο του τοπικού ορίζοντα. Σημαίνει, ότι και οι κατευθύνσεις προς τους πλανήτες, επί 
τις οποίες δημιουργούνται όψεις αn  με το ίδιο Χ-πεδίο της Γης, είναι ακίνητες σχετικά 
ως προς το δεδομένο επίπεδο. Επομένως, και οι θέσεις Ρ στο ουράνιο θόλο παραμένουν 

ακίνητες σχετικά ως προς αυτό το επίπεδο, δηλαδή ακίνητες στο οριζόντιο σύστημα 
συντεταγμένων. Όταν οι πλανήτες κείτονται στο σημείο Ρ, λαμβάνουν χώρα οι 
«συνθήκες λειτουργίας βραχύς έξαρσης». Η συγκεκριμένη έξαρση συμβαίνει ανεξάρτητα 
από οτιδήποτε, εξαρτάται μόνο από τον προσανατολισμό τού πλανήτη ως προς το 
επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα. Αυτό αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο. Οι ΣΛΒΕ  
τηρούνται και στο μικρό περίγυρο τού σημείου Ρ. Όμως, λόγω περιστροφής τής Γης 
γύρω από τον άξονα της, κάθε πλανήτης διαγράφει κατά την διάρκεια της ημέρας ένα 
πλήρη κύκλο στον ουράνιο θόλο στο τοπικό οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων. Για 
αυτόν το λόγο, ο πλανήτης μπορεί να διαμένει στο μικρό περίγυρο τού σημείου Ρ μόνο 
για μικρό χρονικό διάστημα, πολύ μικρό σε σχέση με την γήινη ημέρα. Επομένως, οι  
ΣΛΒΕ , προκαλούμενες από την όψη τού πλανήτη με το ίδιο το Χ-πεδίο τής Γης, 
διαρκούν εξίσου βραχέως. Και έτσι, τα διακριτικά γνωρίσματα των όψεων τού Χ-
πεδίου των πλανητών με το ίδιο Χ-πεδίο τής Γης είναι τα έξεις :  
 

1. Οι ΣΛΒΕ παρατηρούνται  επί βραχύς χρόνο σε σχέση με την  γήινη ημέρα . 
 
2. Οι θέσεις Ρ στον ουράνιο θόλο, όπου παρατηρούνται οι ΣΛΒΕ λόγω όψεων 

των  πλανητών με το Χ-πεδίο τής Γης , είναι ακίνητες σχετικά ως προς το 
επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα. Στην διάρκεια των ΣΛΒΕ, ο πλανήτης 
προλαβαίνει  πολύ  λίγο πια να μετακινηθεί σχετικά ως προς το επίπεδο τού 
τοπικού ορίζοντα . 

 
Στην αστρολογία  είναι γνωστές αυτές οι θέσεις Ρ στον ουράνιο θόλο, ακίνητες 
σχετικά ως προς το τοπικό ορίζοντα, στις οποίες, και μόνο σε αυτές, η αστρολογία 
παρατηρεί τις «συνθήκες λειτουργίας βραχύς έξαρσης» όταν κείτονται εκεί οι πλανήτες. 
Η έξαρση αυτή είναι πολύ βραχύχρονη σε σχέση με την γήινη ημέρα και παρατηρείται 
ανεξάρτητα από κάθε τι, παρά μόνο από τον προσανατολισμό  τής κατεύθυνσης προς τις 
θέσεις  Ρ σχετικά ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα. Αυτές οι θέσεις αποτελούν 
τις ακμές . Στην αστρολογία, όμως, υπάρχουνε  τόσες πολλές  παραλλαγές των ακμών 
λόγω τής αφθονίας διαφόρων συστημάτων οίκων! Σε ποιες, άρα, ακμές στην 
πραγματικότητα συμβαίνουν οι αναφερόμενες βραχύχρονες εξάρσεις; Για να 
ξεμπλέξουμε από την δημιουργημένη ανακατωσούρα δεν θα υποθέσουμε εξ’ αρχής , ότι  
οι δοσμένες εξάρσεις εμφανίζονται σε όλο το σύνολο ενδεχομένων ακμών, αλλά θα 
πάρουμε  ως βάση της έρευνας μόνο τις πλέον ποιο αξιόπιστα διαπιστωμένες στην 
αστρολογία θέσεις. Συγκεκριμένα, θα βάλουμε στην βάση της έρευνας το εξής : οι 
αναφερόμενες εξάρσεις λαμβάνουν χώρα στον Ωροσκόπο (ASC) και στο 
Μεσουράνημα (MC).  Με άλλα λόγια , θα ξεκινάμε από την θέση, ότι στα  ASC και 
MC παρατηρείται η όψη με το Χ-πεδίο τής Γης. Όλες οι άλλες ακμές (δεν θα 
αποδειχθούν πολλές), μαζί τους και το σύστημα οίκων, θα συναχθούν σαν συνέπεια 
τής θεωρίας. Εκτός αυτού, από την θεωρία θα προκύψουν και όλα τα άλλα σημεία 
τού ουράνιου θόλου, στα οποία υπάρχουν όψεις με το πεδίο τής Γης, αλλά η 
αστρολογία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να παρατηρήσει τις βραχύς εξάρσεις, 
λόγω ότι δεν κείτονται εκεί οι πλανήτες. Ακριβώς, εξ αιτίας του ανέφικτου, η 
εμπειρική αστρολογία είχε στην διάθεση της αρκετά λειψή συλλογή δεδομένων περί 
των ιδιαίτερων σημείων τού ουράνιου θόλου, όπου συμβαίνουν φαινόμενα τύπου 
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ASC και MC, οπότε αυτό δεν της επέτρεψε απλά και φυσιολογικά να μελετήσει το 
πρόβλημα περί του συστήματος ακμών και οίκων.  
 
3. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΩΝ. Θα περάσουμε τώρα στο εξής 
πρόβλημα: Από ποια κατεύθυνση Η, λαμβανόμενη ως αρχική (ή από ποια ευθεία) θα 
πρέπει να μετριούνται σε κάποιο σταθερό σημείο Μ οι όψεις μεταξύ τού Χ-πεδίου τής 
Γης και των κατευθύνσεων προς τους άλλους πλανήτες. Τα πάντα θα εξετάζονται στο 
οριζόντιο αστρονομικό σύστημα συντεταγμένων. Στην διάρκεια τής ημερήσιας 
περιφοράς τού ουράνιου θόλου (στο οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων) το σημείο MC 
μετατοπίζεται κατά μήκος ενός τμήματος ΥΗΜ τού ουράνιου μεσημβρινού ΗΜ, 
αλλάζοντας το ύψος του. Σύμφωνα με τα αστρολογικά δεδομένα, σε όλα τα σημεία τού 
τμήματος ΥΗΜ παρατηρούνται οι «συνθήκες λειτουργίας βραχύς έξαρσης». Σημαίνει, ότι  
κατά την ολίσθηση τού σημείου MC κατά μήκος του τμήματος ΥΗΜ διατηρείται η 
γωνιακή όψη με τη ζητούμενη κατεύθυνση Η. Υπάρχει μοναδική γραμμή, διερχόμενη 
από το σημείο Μ, ως προς την οποία δεν μεταβάλλεται η γωνιακή όψη κατά την 
ολίσθηση τού σημείου MC επί του τμήματος ΥΗΜ – αυτή είναι η κάθετη προς το επίπεδο 
τού ουράνιου μεσημβρινού, δηλαδή, η γραμμή Ανατολή-Δύση EW. Επομένως, η 
γραμμή  Ανατολή-Δύση EW είναι ακριβώς η ζητούμενη γραμμή Η, από την οποία 
οφείλουμε να μετρούμε τις όψεις με τους άλλους πλανήτες. Θα την ονομάσουμε Η1 . 
Η φυσική έννοια του δείχτη «1» θα γίνει σαφές από τα απώτερα.   
 
Στα σημεία τού τμήματος ΥΗΜ, η όψη με τη γραμμή  Η1 σχηματίζει ορθή γωνία α = 900 . 
Η ίδια, όμως, όψη διατηρείται  κατά την ολίσθηση τού σημείου κατά μήκος όλου τού 
ΗΜ. Άρα, η πλήρη συλλογή ιδιαιτέρων σημείων τού ουράνιου θόλου, στους οποίους 
λαμβάνει χώρα  η όψη τετραγώνου με το Χ-πεδίο της Γης, αποτελείται από όλο το 
ουράνιο μεσημβρινό, ενώ η αστρολογία έχει την δυνατότητα να παρατηρεί αυτήν την 
όψη στο σημείο Μ, εν πράξη, μόνο στα πλαίσια τού περιορισμένου τμήματος ΥΗΜ. Έτσι, 
τα δεδομένα τής παρατηρητικής αστρολογίας είναι ελλιπείς ως προς το γεωμετρικό τόπο 
ιδιαίτερων σημείων τού ουράνιου θόλου. Για αυτόν το λόγο, τα παρατηρούμενα 
δεδομένα της αστρολογίας, σαφώς, πρέπει εξ αρχής να συμπληρωθούν μέχρι να 
αποτελέσουν την πλήρη συλλογή των ιδιαίτερων σημείων τού ουράνιου θόλου, και 
κατόπιν να κατασκευασθεί το σύστημα οίκων και ακμών. Η σημειακή ακμή  MC 
εμφανίζεται ως σημείο διασταύρωσης τού ουράνιου μεσημβρινού κύκλου με την 
συγκεκριμένη εκλειπτική, εάν και το σύνολο δυνατών σημείων  MC (επί των διάφορων 
δυνατών επιφανειών εκλειπτικής) καταλαμβάνει όλο το κύκλο τού ουράνιου 
μεσημβρινού. Για αυτό το λόγο, ο ουράνιος μεσημβρινός αποτελεί τη γραμμή 
παντοειδών σημειακών ακμών MC . 
 
Και τώρα τίθεται η ερώτηση : από ποια από τις δύο κατευθύνσεις πρέπει να μετράμε τις 
όψεις – από το διάνυσμα  ΜΕ , κατευθυνόμενο  από το σημείο Μ προς την ανατολή Ε, ή 
από το διάνυσμα  MW , με κατεύθυνση από το σημείο Μ προς την δύση W; Σύμφωνα με 
τα αστρολογικά δεδομένα, η συλλογή των όψεων κατέχει την ιδιότητα τής συμμετρίας : 
εάν υπάρχει η όψη  αn, τότε υπάρχει και η συμπληρωματική του όψη  1800 - αn . 

Επομένως, για την κατασκευή  τής γεωμετρικής δομής των οίκων, είναι αδιάφορο από 
ποιο από αυτά τα δύο διανύσματα θα μετριούνται οι όψεις . Και στις δύο περιπτώσεις 
δημιουργείται μια και ίδια γεωμετρική δομή. Δεν είναι αδιάφορο, όμως, για την 
αστρολογική ερμηνεία, διότι οι όψεις συνόδου (0 μοίρες) και οι όψεις αντίθεσης (1800) 
κουβαλούν σημαντικά διαφορετικό νόημα της αστρολογικής επιρροής και κατέχουν 
διαφορετική «δύναμη» επιρροής. Η όψη συνόδου (00), όπως είναι γνωστό, είναι η πιο 
ισχυρή όψη, και επομένως, αποτελεί ένα καλό γνώρισμα για την διαχώρισή της. Θα 
μετράμε τις όψεις από την διεύθυνση ΜΕ. Παρακάτω, κατά την σύγκριση τού 
λαμβανόμενου συστήματος οίκων με τα αστρολογικά δεδομένα παρατηρήσεως, θα 
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επιβεβαιωθεί η ορθότητα επιλογής τού διανύσματος ΜΕ για τους σκοπούς της 
αστρολογικής ερμηνείας με την βοήθεια του αναφερόμενου γνωρίσματος τής μέγιστης 
δύναμης των αστρολογικών επιρροών.   
 
Θα κατασκευάσουμε κώνο Ο1n  με κέντρο στο σημείο παρατήρησης Μ, και με άξονα 
πάνω στην ευθεία EW έτσι, ώστε οι γενέτειρες να σχηματίζουν γωνία  αn  με το διάνυσμα 
ΜΕ. Τότε η τομή τού κώνου με την ουράνια σφαίρα σχηματίζει  (στην  ουράνια σφαίρα)  
ένα κύκλο Q1n  με γωνιακή ακτίνα αn και με κέντρο στο σημείο ανατολής Ε. Όταν  αn = 
900 , ο κύκλος μεταμορφώνεται σε μεγάλο κύκλο του ουράνιου μεσημβρινού. Όπως 
βλέπουμε, όλα τα σημεία τού κύκλου Q1n  στον ουράνιο θόλο παρουσιάζουν όψη αn  με 
το Χ-πεδίο της Γης στο σημείο Μ της γήινης επιφάνειας. Όταν αn = 00 , ο κύκλος 
παρακμάζει σε σημείο ανατολής Ε, ενώ επί αn = 180  - σε σημείο δύσης W. Κάθε κύκλος  
Q1n στον ουράνιο θόλο εκπροσωπεί την γραμμή των παντοειδών ακμών κατά του 
σχηματισμού της όψης αn μοιρών με το ίδιο Χ-πεδίο της Γης. Η τομή του με την 
συγκεκριμένη  εκλειπτική δίνει ένα  συγκεκριμένο σημείο-ακμή, που αντιστοιχεί στην 
όψη  αn .  Την γραμμή  παντοειδών ακμών θα την ονομάζουμε γραμμική ακμή. Συνεπώς, 
έχουμε τα εξής: Η πλήρη συλλογή παντοειδών σημειακών ακμών, εμφανιζόμενων 
λόγω ύπαρξης μιας ειδικής γραμμής Η1 του Χ-πεδίου τής Γης, αποτελείται από τις 
γραμμικές ακμές, οι οποίες δημιουργούνται από τις τομές τού ουράνιου θόλου με μια 
σειρά κατακόρυφων επίπεδων, παράλληλων του επίπεδου τού ουράνιου 
μεσημβρινού, έτσι ώστε η συλλογή των γωνιακών ακτινών  προς τις γραμμές των 
ακτών στην ουράνια σφαίρα (δηλαδή, στα πλαίσια τής σφαιρικής γεωμετρίας) 
συμπίπτει με την συλλογή των αστρολογικών όψεων  {αn}. Ενδιάμεσα των σημειακών 
ακμών, η αστρολογία τοποθετεί στην εκλειπτική τους οίκους σε μορφή τμημάτων  
κύκλου. Όπως κάθε γραμμή, αντιπροσωπεύουν τους μονοδιάστατους  οίκους. Ενώ εμείς 
έχουμε γραμμικές ακμές. Σύμφωνα με την λογική τής αστρολογίας, θα πρέπει να 
τοποθετήσουμε τους οίκους  μεταξύ των γραμμικών ακμών. Τότε οι οίκοι μετατρέπονται 
σε δισδιάστατους και αποτελούν μια σειρά παράλληλων κυκλικών λωρίδων, που 
καλύπτουν όλο τον ουράνιο θόλο. Θα ονομάσουμε την λωρίδα, εγκατεστημένη στο  
ουράνιο θόλο μεταξύ των ακμών  Q1n  και  Q1n+1 , ως  D1n  (ο τελευταίος οίκος έχει 
νούμερο L-1). Σύμφωνα με την αστρολογία, μεταξύ των όψεων, όπως και μεταξύ των 
γραμμικών ακμών, δηλαδή, εντός των δισδιάστατων οίκων  D1n  , οι πλανήτες επιδρούν 
σε ήρεμες  κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δίχως  εξάρσεις. Με άλλα λόγια, κατά την 
τοποθεσία των πλανητών εντός οίκων D1n , συμβαίνει απλό γραμμικό άθροισμα  των 
αστρολογικών επιρροών τού γήινου Χ-πεδίου με τις επιρροές των άλλων πλανητών. 
Όμως,  το ίδιο Χ-πεδίο τής Γης σε κάθε σημείο Μ τής γήινης επιφάνειας είναι σταθερό. 
Για αυτόν το λόγο, στην περίπτωση γραμμικού αθροίσματος , είναι δύσκολη η εντόπιση 
τής αστρολογικής επίδρασης τής Γης στο δεδομένο σημείο Μ υπό το φως των  
μεταβαλλόμενων από οίκο σε οίκο αστρολογικών επιδράσεων των άλλων πλανητών. Και 
λοιπόν, κατασκευάστηκε ένα σύστημα δισδιάστατων οίκων – ΣΔΟ. Το συνηθισμένο 
μονοδιάστατο σύστημα οίκων (θα το συμβολίζουμε απλώς ΣΟ) συνάγεται από την 
τομή του ΣΔΟ με το επίπεδο της εκλειπτικής. Αλλά με την ίδια επιτυχία, δίχως 
κάποια προβολή, μπορούν να συναφθούν τα μονοδιάστατα συστήματα οίκων σε 
οποιαδήποτε άλλο επίπεδο, απλώς με την τμήση  του ΣΔΟ με αυτό το  επίπεδο στο 
ουράνιο θόλο.  
 
Το κατασκευασμένο σύστημα οίκων, συναγόμενο από την ουσία της φυσικής, δεν 
κείται επί της γραμμής, αλλά  καλύπτει όλη την ουράνια σφαίρα, όπως και 
αναμένεται σύμφωνα με τις εργασίες [3,4]. Γεωμετρικά είναι εξαιρετικά απλό – ένα 
σύστημα παράλληλων λωρίδων πάνω στην σφαίρα  με τους πόλους στα σημεία 
Ανατολής και Δύσης. Το σύστημα είναι καθολικό – κατάλληλο για οποιοδήποτε 
ουράνιο σώμα, βρισκόμενο εκτός ή πάνω στην σημερινή εκλειπτική. Για τούτο το 
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σύστημα, τα σημεία τής Ανατολής Ε, της Δύσης W, του ζενίθ Z , του ναδίρ  N, του 
Βορρά και του Νότου, πάντα αποτελούν τις σημειακές ακμές, διότι όλες αυτές 
ανήκουν στην συλλογή κύκλων Q1n. Αυτό το σύστημα οίκων συμπεριφέρεται κάπως 
παράξενα από την άποψη τής σημερινής αστρολογίας. Π. χ. , κάθε λωρίδα  D1n  συνήθως 
τέμνει την εκλειπτική δύο φορές. Για αυτό το λόγο, ο ένας και ίδιος οίκος εμφανίζεται 
στην  εκλειπτική σε δύο διαφορετικά μέρη. Δεν θα ήταν παράξενο, εάν οι αστρολογικές 
επιδράσεις των σημείων MC και IC στο κατασκευασμένο σύστημα οίκων θα 
αποδείχνονταν ίδιες, διότι και στα δύο σημεία λαμβάνει χώρα μια και η ίδια όψη  αn = 
900  με το ίδιο Χ-πεδίο τής Γης. Το ίδιο ισχύει και για τις κατά ζεύγη διασταυρώσεις των 
άλλων γραμμικών ακμών  με την εκλειπτική. (Βέβαια, καθόλου δεν είναι δεδομένο, ότι 
με την ολίσθηση του σημείου επί της λωρίδας  D1n , είτε επί των ακτών Q1n , η έννοια της 
αστρολογικής επίδρασης δεν αλλάζει. Εδώ απαιτούνται ειδικές φυσικές μελέτες). Εκτός 
τούτου, ο Ωροσκόπος ASC σαφές δεν εισέρχεται στο κατασκευασμένο σύστημα οίκων. 
Αυτό εύκολα διαπιστώνεται από το γεγονός ότι, ο Ωροσκόπος ολισθαίνει επί της 
γραμμής του ορίζοντα κατά την διάρκεια της ημερήσιας περιστροφής της Γης , ενώ όλες 
οι γραμμές των ακμών τού κατασκευασμένου συστήματος οίκων είναι ακίνητες ως προς 
το τοπικό ορίζοντα και κάθετες προς αυτό. Όλα αυτά, θα έλεγε κανείς, αντιφάσκουν στην 
αστρολογία. Και όμως, όλα αυτά δεν είναι τυχαία, διότι συγχρόνως με το 
κατασκευασμένο, υπάρχει ένα άλλο, δεύτερο σύστημα δισδιάστατων οίκων - ΣΔΟ2, 
κάθετο προς  το πρώτο σύστημα οίκων. Για αυτό το λόγο, το πρώτο σύστημα οίκων θα 
το παριστάνουμε ως ΣΔΟ1, ενώ το αντίστοιχο γραμμικό σύστημα οίκων – ως ΣΟ1. Στην 
ορολογία της αστρολογίας αυτό σημαίνει ότι: κάθε πλανήτης συγχρόνως δέχεται την 
επίδραση δύο διαφορετικών συστημάτων οίκων. Κατά την ανάλυση του 
ωροσκοπίου οφείλουμε να διεξάγουμε την ερμηνεία επί των δύο συστημάτων  οίκων 
συγχρόνως και από κοινού. Τα δύο σημαντικότερα αστρολογικά σημεία των 
ωροσκοπίων  - ο Ωροσκόπος ASC και Μεσούρανα  - MC , είναι τοποθετημένα σε 
διάφορα συστήματα οίκων : ο  ASC  βρίσκεται στο ΣΔΟ2 , ενώ η MC – στο ΣΔΟ1. 
Τα ΣΔΟ2 και ΣΔΟ1 μαζί αποτελούν ενιαίο διπλό σύστημα δισδιάστατων οίκων -  
ΔΣΔΟ. Εάν ο οίκος  D1n  τέμνει την εκλειπτική δύο φορές, στα δύο τμήματα, τότε, λόγω 
του αμοιβαίου ορθογωνισμού των ΣΔΟ1 και  ΣΔΟ2 , αυτά τα τμήματα συνήθως πέφτουν 
σε διαφορετικούς από το ΣΔΟ2 οίκους, ενώ δύο ίδιες θέσεις  στην εκλειπτική συνήθως 
δεν παρουσιάζονται. Παρομοίως, τα σημεία MC και IC κείτονται σε διαφορετικούς από 
το  ΣΔΟ2 οίκους, αυτό δημιουργεί διακρίσεις των αστρολογικών τους επιρροών.   
 
Πράγματι, κατά την διάρκεια τής ημερήσιας περιφοράς τού ουράνιου θόλου (στο 
οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων) ο Ωροσκόπος ASC μετακινείται πάνω σε κάποιο 
τμήμα УГ της γραμμής τού ορίζοντα  Γ, αλλάζοντας το αζιμούθιο του. Ας επιστρέψουμε 
τώρα στην ερώτηση: από ποια κατεύθυνση Η (ή ευθεία) σε ένα σημείο Μ της Γης θα 
πρέπει ως αρχή να μετριούνται οι όψεις του ίδιου πεδίου τής Γης με τις κατευθύνσεις 
προς τους άλλους πλανήτες; Σύμφωνα με τα αστρολογικά δεδομένα, σε όλα τα σημεία 
τού τμήματος  УГ παρατηρούνται οι «συνθήκες λειτουργίας βραχύς έξαρσης» . Ώστε, 
κατά την ολίσθηση του σημείου ASC πάνω στο τμήμα УГ , διατηρείται η γωνιακή όψη με 
τη ζητούμενη κατεύθυνση Η. Υπάρχει μια μοναδική γραμμή, η οποία περνάει από το 
σημείο Μ, ως προς την οποία δεν μεταβάλλεται η γωνιακή όψη κατά την ολίσθηση τού 
σημείου ASC πάνω στο τμήμα УГ  - αυτή είναι η γραμμή, κάθετη προς το επίπεδο τού 
ορίζοντα, δηλαδή, η κατακόρυφη γραμμή ναδίρ-ζενίθ  Ν΄ Ζ . Επομένως, η κατακόρυφη  
Ν΄ Ζ είναι  η δεύτερη ζητούμενη γραμμή Η, από την οποία πρέπει να μετριούνται οι 
όψεις με τις κατευθύνσεις προς τους άλλους πλανήτες. Θα την ονομάσουμε Η2 .  
 
Η ύπαρξη δεύτερης γραμμής Η2  γεννά ένα δεύτερο δισδιάστατο σύστημα ακμών και 
οίκων. Θα κατασκευάσουμε  το ΣΔΟ2 εντελώς παρόμοια με τα άνω αναφερόμενα. Στα 
σημεία τού τμήματος УГ  , η όψη με την γραμμή Η2 αποτελεί ορθή γωνία αn = 900  . Αυτή 
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η ίδια , όμως , όψη διατηρείται κατά την ολίσθηση τού σημείου πάνω σε όλη την γραμμή 
τού ορίζοντα Γ. Επομένως, όλη η γραμμή τού ορίζοντα Γ αποτελεί γραμμική ακμή με 
όψη αn = 900  ως προς την κατακόρυφη Η2 . Τις όψεις θα τις μετρούμε αρχίζοντας από το 
διάνυσμα ΜΖ, με κατεύθυνση από το σημείο Μ προς το ζενίθ Ζ. Αργότερα θα 
επιβεβαιώσουμε την ορθότητα της επιλογής αυτού τού διανύσματος για την αστρολογική 
ερμηνεία. Θα κατασκευάσουμε ένα κώνο Ο2n με κέντρο στο σημείο παρατήρησης Μ, και 
με άξονα την κατακόρυφη γραμμή Ν΄Ζ έτσι, ώστε οι γενέτειρες να σχηματίζουν γωνία αn 
με το διάνυσμα ΜΖ. Τότε η τομή τού κώνου με την ουράνια σφαίρα σχηματίζει  στην 
ουράνια σφαίρα έναν κύκλο Q2n με γωνιακή ακτίνα  αn , η οποία υπολογίζεται από το 
ζενίθ και με κέντρο στο ζενίθ. Όταν  το αn = 900 , ο κύκλος μεταμορφώνεται σε μεγάλο 
κύκλο του ορίζοντα. Όπως βλέπουμε, όλα τα σημεία τού κύκλου Q2n στον ουράνιο θόλο, 
έχουν όψη αn  με το Χ-πεδίο τής Γης, στο σημείο Μ τής γήινης επιφάνειας. Όταν  αn = 00 , 
ο κύκλος μεταμορφώνεται σε σημείο  τού ζενίθ  Ζ, ενώ στο αn = 1800  - σε σημείο τού 
ναδίρ Ν΄. Κάθε κύκλος Q2n στον ουράνιο θόλο είναι μια  γραμμή  διάφορων ενδεχομένων 
σημειακών ακμών κατά του σχηματισμού όψης με το πεδίο τής Γης αn μοιρών ως προς 
την κατακόρυφη. Ενώ η τομή της με την συγκεκριμένη εκλειπτική δίνει  συγκεκριμένο 
σημείο-ακμή, που αντιστοιχεί σε αυτήν την όψη αn. Ως αποτέλεσμα έχουμε το ακόλουθο: 
η πλήρη συλλογή ενδεχομένων σημειακών ακμών, δημιουργούμενων λόγω ύπαρξης 
ιδικής γραμμής Η2 του ιδίου πεδίου τής Γης, αποτελείται από τις γραμμικές ακμές, 
σχηματιζόμενες από τις τομές τής ουράνιας σφαίρας με μια σειρά οριζόντιων 
επίπεδων, έτσι ώστε το σύνολο των γωνιακών ακτινών  προς τις γραμμές των ακμών  
στην ουράνια σφαίρα (δηλαδή , στα πλαίσια της σφαιρικής γεωμετρίας) συμπίπτει 
με το σύνολο των αστρολογικών όψεων {αn}. Σύμφωνα με την λογική της αστρολογίας, 
και εδώ θα έπρεπε να τοποθετήσουμε τους οίκους μεταξύ των γραμμικών ακμών. Θα 
παριστάνουμε την τοποθετημένη στο ουράνιο θόλο λωρίδα μεταξύ των ακμών Q2n και  
Q2n+1 , με  D2n . Τότε οι οίκοι D2n γίνονται δισδιάστατοι και αποτελούν μια σειρά 
άλληλοπαράλληλων  κυκλικών λωρίδων,  που καλύπτουν (όπως και οι οίκοι  D1n ) όλο το 
ουράνιο θόλο. Αυτό αποτελεί το δισδιάστατο σύστημα οίκων – ΔΣΟ2. Τα 
συνηθισμένα μονοδιάστατα συστήματα  οίκων ΣΟ2 προκύπτουν από την τομή τού 
συστήματος οίκων ΔΣΟ2 με το επίπεδο τής εκλειπτικής. Αλλά με την ίδια επιτυχία, 
χωρίς  προβολή, μπορούν να συναφθούν τα μονοδιάστατα συστήματα οίκων σε 
οποιαδήποτε άλλο επίπεδο, απλώς με την τμήση του ΔΣΔΟ με αυτό το  επίπεδο στον 
ουράνιο θόλο. 
 
Το δεύτερο σύστημα οίκων εξίσου είναι εξαιρετικά απλό – είναι ένα σύστημα 
οριζόντιων παράλληλων λωρίδων στην σφαίρα, με πόλους στα σημεία τού ζενίθ και 
ναδίρ. Και επίσης καθολικό, δηλαδή κατάλληλο για οποιοδήποτε ουράνιο σώμα, 
βρισκόμενο εκτός ή πάνω στην σημερινή εκλειπτική. Για τούτο το σύστημα, τα 
σημεία τής Ανατολής Ε, της Δύσης W, του ζενίθ Z , του ναδίρ  N, του Βορρά και του 
Νότου, πάντα αποτελούν τις σημειακές ακμές, διότι όλες αυτές ανήκουν στην 
συλλογή των κύκλων Q2n. Όπως βλέπουμε, τα αναφερόμενα σημεία είναι οι διπλές 
ακμές, δηλαδή, είναι ακμές και στο ΔΣΟ1 και στο  ΔΣΟ2. Αλλά οι διπλές ακμές 
είναι πολύ περισσότερες. Σε αυτές ανήκουν όλα τα σημεία τομής των γραμμικών 
ακμών του πρώτου και του δεύτερου συστήματος οίκων.  
 
Το γεγονός ύπαρξης δύο διαφορετικών γραμμών, από των οποίων μετριούνται οι όψεις 
δεν περιέχει τίποτα το παράξενο, διότι  το ίδιο πεδίο τής Γης αποτελείται από τρία πεδία  
ΧСЗ, ΧDЗ και Χ0З . Οι όψεις με το πεδίο τής Γης, ενδεχομένως, να παρατηρούνται και για 
το πρώτο πεδίο ΧСЗ , και για το δεύτερο ΧDЗ ,  και για το τρίτο πεδίο Χ0З. Και αυτά τα 
πεδία στο ένα και ίδιο σημείο Μ τής Γης μπορούν να έχουν διαφορετικά διαγράμματα 
διευθύνσεων, και επομένως, διαφορετικές διευθύνσεις, από τις οποίες πρέπει να 
μετριούνται οι όψεις. Δεν θα ήταν καθόλου παράξενο, αν θα υπήρχαν τρεις και όχι δύο  
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γραμμές Η . Δεν αποκλείεται a priori και κάτι άλλο -  η μια συνιστώσα τού Χ-πεδίου, 
ενδεχομένως, να κατέχει δύο χαρακτηριστικές διευθύνσεις. Η ύπαρξη δύο γραμμών 
κουβαλάει, φαίνεται, κάποια σημαντική πληροφορία περί των ιδιοτήτων τού Χ-πεδίου 
τής Γης, ενώ τα συστήματα των κώνων  Q1n και  Q2κ περιέχουν πληροφορίες για τα 
διαγράμματα διευθύνσεων. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να ερευνηθούν στα φυσικά 
πειράματα του μέλλοντος. Θα παριστάνουμε το μέρος  τού Χ-πεδίου της Γης που κατέχει 
ιδιαίτερη γραμμή Η1  ως Χ1З , και το μέρος  τού Χ-πεδίου τής Γης που κατέχει την 
ιδιαίτερη γραμμή Η2 – ως Χ2З. Δεν αποκλείεται εκ των προτέρων η ενδεχόμενη 
σύμπτωση των πεδίων  Χ1З  και  Χ2З . Είναι ακόμα άγνωστο από ποιους συνδυασμούς 
των αναφερόμενων συνιστωσών αποτελούνται αυτά τα πεδία. Και όμως μπορούμε να 
συνάξουμε  κάποια συμπεράσματα  αφορούντων την φύση των πεδίων  Χ1З  και  Χ2З .  
 
Οι γραμμές  Η1  σε όλα τα σημεία  Μ τής Γης (εκτός των πόλων) έχουν κατεύθυνση  
πλάτους. Σημαίνει ότι το πεδίο Χ1З είναι κυλινδρικά συμμετρικό ως προς των άξονα 
περιστροφής τής Γης. Επομένως, το πεδίο Χ1З  δημιουργείται με την περιστροφή τής Γης, 
διότι εάν αυτή η κίνηση εξαλειφθεί, χάνει κάθε νόημα η κατεύθυνση  πλάτους. Το πεδίο 
Χ1З  γενικώς πρέπει να αποτελείται από τα μέρη του, ιδιαιτέρως , από τα πεδία   Χ1ЗΚ  των 
υλιστικών της σημείων Κ (κομματιών τής Γης πολύ μικρών σε σχέση με το μέγεθος τής 
Γης). Και έτσι, κάθε κομμάτι τής Γης δημιουργεί  δικό του στοιχειώδεις πεδίο Χ1ЗΚ  χάρη 
στην συμμετοχή του στην περιστροφή. Χάρη σε αυτήν την συμμετοχή, κάθε κομμάτι 
αποκτά δύο χαρακτηριστικά: ταχύτητα και επιτάχυνση (κεντρομόλα). Επομένως, το 
πεδίο Χ1ЗΚ προξενείτε είτε με την ύπαρξη ταχύτητας VΚ  τού στοιχείου, είτε με την 
ύπαρξη τής επιτάχυνσή του ΑΚ . Η ταχύτητα, όμως, δεν μπορεί να προκαλέσει το πεδίο 
Χ1З, διότι κάθε στοιχείο περιστρέφεται ακόμα και γύρω από τον Ήλιο. Η γραμμική 
ταχύτητα της τελευταίας περιστροφής αρκετά ξεπερνάει την γραμμική ταχύτητα 
περιστροφής των στοιχείων γύρω από τον άξονα τής Γης, έτσι, ώστε η αθροιστική 
ταχύτητα  περίπου ισούται με την γραμμική ταχύτητα περιστροφής γύρω από των Ήλιο. 
Εάν το πεδίο Χ1ЗΚ  προκαλούνταν απ την ταχύτητα, τότε αυτό δεν θα ήταν κυλινδρικά 
συμμετρικό ως προς τον άξονα τής Γης, οι χαρακτηριστικές του διαγράμματος  
κατευθύνσεων θα συσχετίζονταν όχι με την κατεύθυνση  προς τον άξονα τής Γης , αλλά 
με την κατεύθυνση  προς τον Ήλιο. Επομένως, το πεδίο Χ1ЗΚ , μαζί του και το πεδίο Χ1З 

δημιουργείται όχι εξαιτίας της ταχύτητας, αλλά εξαιτίας της επιτάχυνσης των υλικών 
σημείων. Το πεδίο δημιουργούμενο εξαιτίας της επιτάχυνσης των υλικών σημείων είναι 
ήδη γνωστό [3]  και ονομάστηκε πεδίο ΧD . Συνεπώς, Χ1З = ΧDЗ . Εδώ συνάξαμε 
ανεξαρτήτως από το άρθρο [3] , έναν νέο τρόπο αποκάλυψης τής ύπαρξης τού Χ-πεδίου 
ΧD, προκαλούμενου από την επιτάχυνση των υλικών σημείων. Βάσει του λεγόμενου, το 
σύστημα κώνων  D1n φέρει σημαντική πληροφορία για τις λεπτομέρειες του  
διαγράμματος διευθύνσεων της ανισοτροπίας, δημιουργούμενης από τα πεδία ΧD . 
Πιθανόν, αυτοί οι κώνοι να δείχνουν  άμεσα την δομή της ανισοτροπίας . Δεν θα 
σταματήσουμε σε αυτό το ζήτημα αναλυτικότερα. 
 
Οι κατακόρυφες  Η2  σε όλα τα σημεία Μ τής Γης διέρχονται από το κέντρο τής Γης και 
σχηματίζουν μια εικόνα σφαιρικά συμμετρική ως προς το κέντρο του πλανήτη μας. Για 
αυτό το λόγο το πεδίο Χ2З είναι σφαιρικά συμμετρικό στην γήινη επιφάνεια (τουλάχιστο 
δομικά, με την έννοια των χαρακτηριστικών διευθύνσεων). Μπορεί να είναι η συνιστώσα 
Χ0З , δηλαδή Χ2З = Χ0З . Ενδεχομένως, όμως, η συνιστώσα ΧСЗ να συμβάλλει σε κάτι 
ενιαίο στα πλαίσια τής Γης, σφαιρικά συμμετρικό ακέραιο και να έχουμε Χ2З = ΧСЗ . Δεν 
αποκλείεται επίσης, το πεδίο Χ2З να αποτελείται από το σύνολο συνιστωσών  Χ0З και 
ΧСЗ, δηλαδή , Χ2З = Χ0З + ΧСЗ . Τα αστρολογικά δεδομένα δεν είναι αρκετά λεπτομερής 
και σαφές, για να δοθεί τώρα μια συγκεκριμένη επιλογή. Εδώ απαιτούνται συνεργικές 
φυσικές έρευνες τού ίδιου Χ-πεδίου τής Γης. Και έτσι, υπάρχουν δύο πεδία   Χ1З = ΧDЗ  
και Χ2З  τής Γης , τα οποία επιφέρουν τις χαρακτηριστικές γραμμές  Η1  και  Η1 , 
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αντίστοιχα, και δυο συγχρόνως  ισχύοντα συστήματα οίκων ΔΣΟ1 και  ΔΣΟ2. Κατά την 
γνώμη τού ερευνητή, το πιο πιθανό, να φανεί ότι Χ1З = ΧDЗ  , Χ2З = ΧСЗ, και το πεδίο Χ0З  
να μην συμμετέχει στις όψεις. Εάν η υπόθεση Χ2З = ΧСЗ θα φανεί σωστή, τότε η συλλογή 
των κώνων Q2n απεικονίζει την διαστημική δομή των τμημάτων των πεδίων ΧС . (Τα 
πεδία  ΧСΠ των πλανητών και τα τμήματά τους μπορούμε να τα παρατηρούμε σχεδόν 
μόνο στην τομή της εν λόγο τρισδιάστατης δομής με το επίπεδο τής εκλειπτικής). Τότε οι 
τρισδιάστατες δομές των τμημάτων τού πεδίου ΧС και των τμημάτων της ανισοτροπίας, 
δημιουργούμενης από τα πεδία ΧD, θα βρεθούν αλληλένδετα μεταξύ τους  τόσο στενά, 
όσο συμπίπτουν οι γωνιακές όψεις επί των πεδίων ΧС και ΧD . Τα τμήματα, όμως, τού 
πεδίου  ΧС καθορίζουν την δομή των ζωδίων, ενώ τα τμήματα τής εν λόγο ανισοτροπίας  
- την δομή των οίκων [2,3]. Επομένως, τότε οι δομές των ζωδίων και των οίκων θα 
βρεθούν στενά συνδεμένες μεταξύ τους . Εάν, όμως,  οι γωνιακές όψεις επί των  πεδίων 
ΧС και ΧD ολότελα συμπίπτουν, τότε η δομή των ζωδίων και η δομή των οίκων πλήρως 
συμπίπτουν. Για αυτόν το λόγο έχει, ως ζήτημα αρχής, ιδιαίτερη αξία η μελέτη τής 
φύσης τού πεδίου Χ2З και η πειραματική έρευνα τού βαθμού σύμπτωσης των όψεων επί  
των πεδίων  ΧС και ΧD . (Είναι χρήσιμο να σημειωθεί : στο άρθρο [3] και [4] πρόκειται 
για το πρώτο σύστημα οίκων ΔΣΟ1, συνδεμένο με το πεδίο ΧDЗ . Δεν ήταν ακόμα τίποτα 
γνωστό για το δεύτερο  σύστημα οίκων ΔΣΟ2).   
 
Επομένως, όπου και να βρεθεί ο πλανήτης , πάντα κείται σε κάποιο οίκο D1i  του πρώτου 
συστήματος ΔΣΟ1 και συγχρόνως σε κάποιο οίκο D2κ του συστήματος ΔΣΟ2, 
λαβαίνοντας διπλή επιρροή των οίκων. Θα παριστάνουμε την τομή των οίκων  D1i  και 
D2κ  ως diκ = D1i∩D2k. Οι δείκτες του κελιού  diκ καθορίζουν ποιοι αρχικοί οίκοι D1i  και 
D2κ επιδρούν πάνω στον πλανήτη, που θα βρεθεί στο δεδομένο κελί, και επομένως 
καθορίζουν  τον χαρακτήρα τής αστρολογικής επίδρασης τού κελιού στο βρισκόμενο 
εκεί πλανήτη. Από κοιλότητα σε κοιλότητα μεταβάλλεται ο χαρακτήρας τής εν λόγο 
επίδρασης, διότι αλλάζει είτε ο οίκος D1i , είτε ο οίκος D2κ , είτε και οι δύο μαζί. 
Επομένως, ακριβώς η κοιλότητα diκ  αποτελεί τον συνολικό οίκο του ενιαίου διπλού 
συστήματος δισδιάστατων οίκων ΔΣΔΟ. Γεωμετρικά το ΔΣΔΟ δείχνει εξαιρετικά απλό. 
Είναι ακίνητο στο οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων, καλύπτοντας όλη την ουράνια 
σφαίρα. Δημιουργείται απλώς με την διασταύρωση των αμοιβαία ορθογώνιων 
οριζόντιων και κατακόρυφων λωρίδων στον ουράνιο θόλο. Ο ουρανός βρέθηκε 
χαραγμένος με το ενιαίο σύστημα οίκων σε κοιλότητες  diκ . Οι πόλοι των οριζόντιων 
λωρίδων είναι το ζενίθ και ναδίρ. Οι πόλοι των κάθετων  λωρίδων είναι τα σημεία 
Ανατολής και Δύσης .  
 
Στο σύνολο, κατορθώσαμε την οικοδομή ενός συστήματος οίκων, συνεπαγόμενου από το 
φυσικό μοντέλο τής αστρολογίας. Η θεωρία των οίκων κατασκευάσθηκε με τρόπο, ώστε 
η ορθότητα τού κατασκευασμένου συστήματος οίκων άμεσα να εξαρτάτε από το βαθμό 
της ορθότητας των δομικών δεδομένων της αστρολογίας που αφορά τις όψεις {αn}, το 
Ωροσκόπο (ASC) και το Μεσουράνημα (MC). Στην αστρολογία δεν υπάρχει τίποτα πιο 
σίγουρο από αυτά τα στοιχεία. Για αυτό, υπάρχουν αρκετοί λόγοι να ελπίζουμε ότι το 
διπλό σύστημα δισδιάστατων οίκων ΔΣΔΟ θα δικαιωθεί στην αστρολογική πρακτική. 
Εσκεμμένα δεν έχει ληφθεί από την φυσική των Χ-πεδίων καμία ιδιότητα των 
τελευταίων, εκτός του ότι το Χ-πεδίο τής Γης υπάρχει και είναι σταθερό στα σημεία 
παρατήρησης Μ τής γήινης επιφάνειας. Ακριβέστερα: εξετάζουμε ένα δομικό πρόβλημα, 
για αυτό το λόγο, δεν απαιτείται η σταθερότητα της «δύναμης» τού γήινου Χ-πεδίου, 
αλλά χρειάζεται η σταθερότητα των διευθύνσεων των γραμμών Η1 , Η2. Και εάν 
αλλάζανε οι γραμμές αυτές την κατεύθυνσή τους με το χρόνο στο σημείο Μ, όλη η 
θεωρία των συστημάτων οίκων θα παρέμενε σε ισχύ, απλώς οι οίκοι θα πλανιότανε με το 
χρόνο στην ουράνια σφαίρα κατόπιν των μεταβολών των εν λόγο κατευθύνσεων. Τότε, 
όμως, οι αστρολογικές εξάρσεις, συσχετιζόμενες με τον Ωροσκόπο, θα  παρατηρούνταν 
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όχι στη γραμμή τού ορίζοντα, και οι αστρολογικές εξάρσεις, συσχετιζόμενες με το 
Μεσουράνημα  MC, θα  παρατηρούνταν εκτός τού ουράνιου μεσημβρινού, που σύμφωνα 
με την αστρολογία δεν ισχύει. Επομένως, οι εν λόγο γραμμές, πράγματι, είναι 
αμετάβλητες στο σημείο Μ. Εν σύνολο, από την φυσική τής αστρολογίας εδώ 
χρησιμοποιείται μόνο μια αρχική υπόθεση: το Χ-πεδίο τής Γης υπάρχει. Συνάμα, 
αυτομάτως είχε συναχθεί η απάντηση στην ερώτηση περί  της δομής των αστρολογικών 
επιδράσεων του θεμελιακού πλανήτη Γη, όπως ο ερευνητής είχε υποσχεθεί να 
διευκρινίσει στο προηγούμενο έργο του [4]. Το πεδίο τής Γης εκδηλώνεται σε μορφή  
καλύμματος τής ουράνιας σφαίρας με ένα ενιαίο σύστημα δισδιάστατων οίκων. Ως 
αποτέλεσμα, στον αστρολογικό ουράνιο θόλο εκδηλώθηκε ακόμα ένας πλανήτης – ο 
θεμελιακός πλανήτης Γη, όπως και θα έπρεπε να είναι στην σωστά κατασκευασμένη 
αστρολογία. Με την μετατόπιση στον Άρη, η  αστρολογική επίδραση τού Άρη δεν 
εξαφανίζεται, αλλά εκδηλώνεται ποίκιλα και δυνατά μέσω παρουσίασης στον Αριανό  
ουράνιο θόλο τού Αριανού συστήματος οίκων.  Στα πλαίσια τού φυσικού μοντέλου  είχε 
προταχθεί [4] ο τρόπος καθορισμού της έννοιας των αστρολογικών επιρροών τής ίδιας 
τής Γης πάνω στους κατοίκους της, βασίζοντας στην ιδέα περί των όψεων τού Χ-πεδίου 
τής Γης με τα Χ-πεδία των άλλων πλανητών. Τον αναφερόμενο τρόπο μπορεί να το 
χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε αστρολόγος, ο οποίος καλά γνωρίζει  τις αστρολογικές 
περιγραφές των πλανητικών επιρροών ξεχωριστά και τις νομοτέλειες των μεταβολών 
αυτών των επιρροών στις όψεις. Σύμφωνα με το μοντέλο, εμείς παρατηρούμε την 
εκδήλωση τού Χ-πεδίου τής Γης κατά την διάβαση των ακμών από τους άλλους 
πλανήτες. Την παρατηρούμε χάρη στις όψεις του ίδιο πεδίου τής Γης με τα πεδία των 
άλλων πλανητών. Στις ακμές, εν ισχύ των όψεων, δυναμώνει όχι μόνο η γνωστή 
επίδραση τού πλανήτη, αλλά και η επίδραση τής ίδιας τής Γης. Επομένως, εάν 
αφαιρέσουμε από την ολική, αυξημένη στις όψεις επιρροή, την γνωστή επιρροή του 
εξωτερικού πλανήτη, τότε το υπόλοιπο θα μας πει για τις ιδιότητες τής αστρολογικής 
επίδρασης τής ίδιας τής Γης. Εδώ, βέβαια, οφείλουν δημιουργικά να ξεπεραστούν  οι 
δυσκολίες, συσχετιζόμενες  με τη μη γραμμικότητα  τού αθροίσματος των Χ-πεδίων στις 
όψεις. Μ’ όλα ταύτα, αποτελεί ενδιαφέρων να γίνει η προσπάθεια τής εκτέλεσης τέτοιου 
είδους εργασίας, μέσα από την οποία θα διαχωριστεί το νόημα τής αστρολογικής 
επίδρασης τής Γης. Στην αστρολογία αρκετά ικανοποιητικά μελετήθηκαν οι συνολικές 
επιδράσεις των όψεων μεταξύ άλλων πλανητών, αλλά δεν έγινε ο χωρισμός σε 
επιδράσεις διαφόρων τύπων Χ-πεδίων.  Για αυτό το λόγο, καλά είναι το έργο αυτό να 
ξεκινήσει από τις περιπτώσεις, όπου ο πλανήτης θα βρεθεί στις διπλές ακμές, όπου 
τυχαίνουν  συγχρόνως οι όψεις  όλων των τύπων Χ-πεδίων. Εδώ που τα λέμε, ο 
θεμελιακός μας πλανήτης Γη στάθηκε ο μοναδικός πλανήτης, για τον οποίων μπορούμε 
άμεσα ξεχωριστά να παρατηρούμε τις όψεις ανά ξεχωριστούς τύπους Χ-πεδίων. 
Συγκεκριμένα,  μπορούμε να τις παρατηρούμε κατά το πέρασμα των πλανητών δια τις 
σποραδικές ακμές τής Γης. Καλύτερα θα ήταν  να ξεκινήσει το έργο από τις πιο έντονες 
περιπτώσεις , π.χ. , όταν ο Ωροσκόπος (ascendant ) και το Κατερχόμενο (descendant) θα 
κείτονται στη γραμμή Ανατολή-Δύση, είτε, όταν η Μεσούρανα MC και το βάθος του 
ουρανού  IC  θα βρεθούν στην γραμμή ζενίθ-ναδίρ.    
 
Τώρα ευκολότερα μπορούμε να εξηγήσουμε την διαφορά μεταξύ τής φυσικής και της 
αστρολογικής αντίληψης τού φαινομένου. Έτσι, σύμφωνα με την αστρολογία, ο 
Ωροσκόπος, το Κατερχόμενο, τα Μεσούρανα, το Ζενίθ, το σημείο Ανατολής κ.τ.λ. , 
ασκούν επίδραση στο τυχών εκεί πλανήτη, που αυτό, από την πλευρά τής φυσικής, 
φαίνεται παράδοξο. Από την άποψη τής φυσικής, τα αναφερόμενα στοιχεία δεν 
αποτελούν φυσικά αντικείμενα, αλλά μαθηματικά σημεία και δεν είναι σε θέση να 
ασκούν οποιαδήποτε επίδραση. Σύμφωνα με την φυσική, αυτά τα χαρακτηριστικά 
σημεία, όπως και κάθε σύστημα συντεταγμένων, δεν επιδρούν σε τίποτα, αλλά  βοηθούν  
να απεικονίσουμε την κατάσταση. Όταν ο πλανήτης παρίσταται σε κάποιο από αυτά τα 
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σημεία, λαμβάνει χώρα η χαρακτηριστική έξαρση τής αστρολογικής επίδρασης τού 
πλανήτη πάνω στην Γη. Αυτό δεν συμβαίνει εξ αιτίας της επίδρασης τού σημείου πάνω 
στον πλανήτη, αλλά  λόγω ότι, όταν παρίσταται ο πλανήτης σε αυτά τα σημεία, στο γήινο 
σημείο παρατήρησης Μ, συμβαίνει η  χαρακτηριστική μη γραμμική αλληλοεπίδραση των 
φυσικών πεδίων τής Γης και του άλλου πλανήτη, προσδιοριζόμενη από τις ιδικές 
ιδιότητες τής γωνιακής εξάρτησης τής υπέρθεσης των Χ-πεδίων. Η κατασκευή τού 
φυσικού συστήματος οίκων ΔΣΔΟ προσφέρει ένα παράδειγμα, όταν η αστρολογική 
επίδραση διαφόρων μαθηματικών αντικειμένων  -  του Ωροσκόπου,  του Κατερχόμενου,  
Μεσούρανα, του Ζενίθ, του σημείου Ανατολής κ.τ.λ. – δεν εξηγούνται μέσω κάποιας 
μυστικιστικής υπόθεσης, αλλά μέσα από τις  κανονικές φυσικές αιτίες. Η επίδραση των 
εν λόγο σημείων μετατρέπεται απλώς σε μια εξομαλυσμένη φαινομενολογική περιγραφή 
τής πραγματικής αλληλεπίδρασης των πεδίων. Παρομοίως, δέχονται φυσική εξήγηση και 
οι όψεις μεταξύ μερικών ιδεατών αντικειμένων (βλ. εδάφιο ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Και 
όμως, για μια πιο άνετη αφήγηση, ο ερευνητής επίσης θα χρησιμοποιεί κατά καιρούς 
τους συνηθισμένους όρους τύπου «επίδραση οίκων, ακμών», τους οποίους δεν θα πρέπει 
να τους κατανοούμε με την ευθεία έννοια.  
 
4. Η  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΠΛΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ  ΟΙΚΩΝ -  
ΔΣΔΟ – ΣΕ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ. Πρώτα απ’ όλα, θα σημειώσουμε την 
καθολικότητα και την απλότητα τού συστήματος οίκων ΔΣΔΟ. Είναι κατάλληλο για 
κάθε συλλογή αn , εκλεγμένη από τον αστρολόγο. Για αυτόν το λόγο παρέχει στον 
αστρολόγο μεγάλες δημιουργικές δυνατότητες. Π. χ. ,  ο αστρολόγος μπορεί να επιλέξει 
μόνο της καρμικές όψεις αn κ  και με καθολικό τρόπο να πάρει το καρμικό σύστημα οίκων 
diκ

κ . Τότε η όψη α1 κ  δεν ισούται  με το 00 , η όψη αL κ  δεν ισούται  με  το 1800 , και οι 
οίκοι δεν καλύπτουν όλη την ουράνια σφαίρα. (Επεξήγηση : Εφόσον υπάρχουν καρμικές 
όψεις μεταξύ των πλανητικών Χ-πεδίων, υπάρχουν  και καρμικές όψεις μεταξύ των Χ-
πεδίων της Γης και των άλλων πλανητών. Επομένως, υπάρχουν καρμικές γραμμικές 
ακμές, ενώ μεταξύ τους τοποθετούνται οι καρμικοί οίκοι.) Μπορεί ακόμα ο αστρολόγος 
να επιλέξει μια συλλογή όψεων αn Π , κατατασσόμενων στην πρόρρηση, στην πρόγνωση , 
και με τον ίδιο τρόπο εύκολα να κατασκευάσει το διαγνωστικό σύστημα  οίκων  diκ

Π. 
Εάν ο αστρολόγος ως βάση θα επιλέξει την συλλογή των οικιακών όψεων  αn Б (00, 300, 
450, 600, 900, 1200, 1350, 1500, 1800), τότε με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζεται το σύστημα  
των οικιακών οίκων diκ

Б , κ.τ.λ….Με άλλα λόγια , εύκολα και με καθολικό τρόπο 
κατασκευάζονται τα συστήματα οίκων ανά διαφόρων τύπων αστρολογικών 
επιρροών. Εάν αυτοί οι τύποι επιρροής είναι άλληλανεξάρτητοι, τότε και η ξεχωριστή 
ανάλυση των οίκων κάθε τύπου είναι πλέρια έννομη. Εάν παρατηρείται αισθητή 
άλληλανεξάρτηση των διαφόρων τύπων επιδράσεων, τότε είναι προτιμότερο να 
ερμηνεύει ο αστρολόγος το πολύπλευρο σύστημα οίκων, συγκροτούμενο με την ένθεση  
στην συλλογή {αn} των διαφόρου τύπου όψεων. Επ’ αυτού, κάθε αρχικός οίκος D1i  ή  
D2κ του συγκεκριμένου τύπου επιρροής επεκτείνεται από τη μια γραμμική ακμή του 
δεδομένου τύπου μέχρι την πλησιέστερη, παράλληλη σ’ αυτήν ακμή τού ίδιου τύπου. 
Προκύπτει μια συλλογή επικαλυπτόμενων συστημάτων οίκων  diκ διαφόρων τύπων. 
Όλα αυτά μπορούν να καλλιεργηθούν μόνο κατά την διάρκεια τής δημιουργικής 
αστρολογικής πρακτικής, τουλάχιστο, μέχρι ούτος στις βιοφυσικές μελέτες των Χ-πεδίων 
να γίνουν κατανοητές οι ιδιαιτερότητες τής υπέρθεσης τους, επίσης και των ιδιοτήτων 
της αλληλεπίδρασης των Χ-πεδίων και του υποκείμενου, που δεν αναμένεται να γίνει 
τόσο σύντομα, όσο θα θέλαμε.  
 
Ενδιαφέρουσες προοπτικές τής δημιουργικής αστρολογικής αναζήτησης εμφανίζονται 
και σε άλλη κατεύθυνση. Ο αστρολόγος μπορεί να αναθέτει μια συλλογή όψεων {α1i}, 
 i = 1,2,3,…I, για την κατασκευή των αρχικών οίκων D1i  , και μια άλλη συλλογή όψεων 
{α2κ}, κ = 1,2,3,…Κ, για την κατασκευή των αρχικών οίκων D2κ , και όπως πρώην, με το 
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γενικό τρόπο να κατασκευάσει τους οίκους  diκ . Η δεδομένη συλλογή αντιστοιχεί στην 
περίπτωση, όπου η πρώτη συνιστώσα του Χ-πεδίου τής Γης Χ1З μπαίνει σε όψη επί των 
γωνιών  {α1i}, ενώ η άλλη  συνιστώσα τού  Χ1З μπαίνει σε όψη επί των γωνιών {α2κ}. 
Σήμερα, όταν παρατηρείται μια συγκεκριμένη όψη μεταξύ των πλανητών, παραμένει 
άγνωστο, για ποιες συνιστώσες τού Χ-πεδίου λαμβάνουν χώρα οι όψεις. Το πρόβλημα 
δεν έχει ερευνηθεί ούτε από την αστρολογική πλευρά, ούτε από την άποψη της φυσικής. 
Υπάρχει το μοναδικό φυσικό πείραμα της ομάδας τού Σνολ, από τα αποτελέσματα τού 
οποίου εξακριβώνεται [4], ότι κατά τη συνένωση του Ηλίου και της Σελήνης 
προσέρχονται όψεις για τα τμηματικά Χ-πεδία της Σελήνης και του Ήλιου. Στην ίδια 
συνένωση, στα μη  τμηματικά  πεδία  οι όψεις δεν παρουσιάζονται, είτε παρουσιάζονται, 
αλλά είναι τόσο ασθενείς, που στέκει αδύνατο να καταγραφούν υπό το φως της ισχυρής 
έξαρσης του πεδίου  ΧС . Αυτά τα δεδομένα έχουμε όλο και όλο, προς το παρόν. Για 
αυτό οι συλλογές   {α1i} και  {α2κ} των αισθητά σημαντικών όψεων διαφόρων 
συνιστωσών του Χ-πεδίου, ενδεχομένως , να μη συμπίπτουν μεταξύ τους και με την 
πλήρη συλλογή των όψεων {αn}, όμως ο αστρολόγος μπορεί να χρησιμοποιήσει  τον 
αφηγούμενο καθολικό τρόπο  και σε αυτήν την περίπτωση. Εδώ, αφ’ ενός, παρίσταται 
ανάγκη των περαιτέρω φυσικών πειραμάτων, και αφ’ ετέρου, εάν η πρακτική 
αστρολογική επεξεργασία διαφόρων συλλογών {α1i} και  {α2κ} θα επιτρέψει την αύξηση 
τής αστρολογικής αξιοπιστίας, θα υπάρχει όφελος και για την αστρολογία και για την 
φυσική.  
 
Το σύστημα οίκων ΔΣΔΟ επίσης είναι καθολικό και σε σχέση με την κάθε 
ενδεχόμενη εκλειπτική. Όποια και αν είναι η υποδειγμένη εκλειπτική, οι οίκοι σε αυτήν 
καθορίζονται καθολικά, από την τομή τού  ΔΣΔΟ  με την συγκεκριμένη εκλειπτική 
(αποφεύγοντας την διαδικασία προβολής στην εκλειπτική ). Όμως, κάθε διαφορετική 
εκλειπτική θα τέμνει ένα διαφορετικό σύνολο οίκων  diκ .  
 
Αλλά και στην περίπτωση, τής πραγματικής εκλειπτικής μας, αλλάζει το σύνολο οίκων, 
που εκείνη τέμνει. Το τελευταίο είναι ολοφάνερο, διότι κατά την διάρκεια τής ημέρας η 
εκλειπτική αλλάζει σημαντικά την θέση της ως προς το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα. 
Κατά την ημερήσια μετατόπιση της εκλειπτικής, άλλοι οίκοι εξέρχονται από την 
τομή με την εκλειπτική, άλλοι , αντιθέτως , μπαίνουν σε τομή με αυτήν. Η συλλογή 
των τεμνόντων οίκων diκ εξαρτάτε από το πλάτος του σημείου παρατήρησης. 
Μπορεί να αλλάζει και ο αριθμός των διατεμνόντων με την εκλειπτική οίκων diκ. 
Από τις συνθήκες διατομής εξαρτάται, σίγουρα, το γωνιακό μέγεθος τού τμήματος τής 
εκλειπτικής, που τέμνει το δισδιάστατο οίκο  diκ . Οι περιγραφόμενες αλλαγές ιδιαίτερα 
ισχυρά  εκδηλώνονται στις γύρω πολικές  περιοχές. Παρόλο που σε αυτές τις περιοχές 
εκδηλώνονται μεγάλες αλλαγές στην εκλειπτική, η δομή των δισδιάστατων οίκων  diκ 

παραμένει το ίδιο σαφής, κατανοητή και, στην ουσία, προφανή. Για αυτό το λόγο, οι 
οίκοι diκ παραμένουν σαφείς και κατανοητοί για τις αστρολογικές ερμηνείες και στις 
περιοχές των πόλων, σε αντίθεση με την περίπτωση των «ορθογωνίων μονοδιάστατων 
συστημάτων, προκαλούμενων μεγάλες διαστρεβλώσεις στα υψηλά πλάτη και δεν 
λειτουργούν καθόλου στις περιοχές των πόλων» [5]. Και εκτός αυτού,  στις περιοχές των 
πόλων ευκολότερα αποκρυπτογραφούνται οι αστρολογικές επιρροές των αρχικών οίκων 
D1i και D2κ, για να χρησιμοποιηθούν μετά τα αποτελέσματα αυτής τής  
αποκρυπτογράφησης στα άλλα πλάτη. Το τελευταίο γεγονός εξηγείται με την απότομη 
απλοποίηση τού συστήματος οίκων στην τμήση με την εκλειπτική, όταν η  εκλειπτική 
γίνεται οριζόντια. Ας το δούμε αυτό πιο λεπτομερώς .  
 
Το τέντωμα του φυσικού ωροσκόπου FASC  και του κατερχομένου FDSC κατά 
μήκος της γραμμής τού ορίζοντα είναι αποτέλεσμα σφαιρών επιρροής (orbis) των 
αστρολογικών όψεων. Στην γραμμή τού ορίζοντα Г παρατηρείται ακριβή όψη των 900 με 
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την χαρακτηριστική γραμμή Η2 (τοπική κατακόρυφη) τού πεδίου  Χ2З τής Γης. Και, 
όμως, στην πράξη εξ αιτίας του orbis, η δεδομένη όψη  παρατηρείται  στα πλαίσια  
κάποιας λεπτής λωρίδας ΩΓ , που περιβάλλει τη γραμμή τού ορίζοντα. Έστω αρχικά η 
γωνία ΦЭГ μεταξύ των επίπεδων τής εκλειπτικής και του ορίζοντα διαφέρει από το μηδέν. 
Τότε ο μαθηματικός Ωροσκόπος ASC, ως τομή των γραμμών τής εκλειπτικής Э και του 
ορίζοντα Γ, αποτελεί ένα σημείο. Στο ASC, όμως, λαμβάνει χώρα μια έντονη έξαρση των 
αστρολογικών επιρροών λόγω του ότι στο ASC παρατηρείται η όψη τετραγώνου 900 με 
το πεδίο της Γης Χ2З . Αυτή η όψη εκ φύσεως λαμβάνει χώρα όχι μόνο στο σημείο ASC , 
αλλά και στα πλαίσια όλης τής τομής FASC τής εκλειπτικής και τής λωρίδας ΩΓ , FASC 
= Э∩ ΩΓ . Δηλαδή , στα όρια όλου τού τμήματος FASC παρατηρείται η εν λόγο έξαρση. 
Για αυτό το λόγο, την ζώνη τής εκλειπτικής FASC λογικό είναι να την ονομάζουμε 
φυσικό Ωροσκόπο. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό Κατερχόμενο FDSC. Η λωρίδα  ΩΓ 

είναι λεπτή. Καθώς μειώνεται η γωνία  ΦЭГ , τα μαθηματικά σημεία ASC και DSC 
παραμένουν να είναι σημεία, ενώ τα φυσικά τους ανάλογα FASC και FDSC βαθμιαία 
τσιτώνουν αρκετά κατά μήκος της γραμμής τού ορίζοντα, κατόπιν ενώνονται μεταξύ 
τους και σκεπάζουν όλη την εκλειπτική. Όταν η γωνία  ΦЭГ  γίνεται μηδέν  ΦЭГ = 00 , όλα  
τα σημεία τής εκλειπτικής έχουν ακριβή όψη τετραγώνου  (900) με το πεδίο τής Γης   Χ2З . 
Κατόπιν, εξ αιτίας τής ημερήσιας περιστροφής τής Γης, τα σημεία τής εκλειπτικής 
βαθμιαία βγαίνουν από την  όψη  900 , και τα φυσικά ASC και DSC ξανά εντοπίζονται.  
 
Όταν η εκλειπτική πληρέστατα κείτεται εντός της λωρίδας ΩГ, όλα τα σημεία της είναι 
ASC, διότι όλα τους έχουν, τουλάχιστο μη αυστηρά, την αναφερόμενη όψη. Τότε στην 
αστρολογία εγείρεται η ερώτηση: που εξαφανίστηκαν οι οίκοι των πλέον κοινής χρήσεως 
συστημάτων των μονοδιάστατων οίκων, και εάν δεν εξαφανίστηκαν? Από πιο σημείο τα 
μετρούμε κατά σειρά; Η απάντηση μπορεί να δοθεί ως εξής:  
 
Πρώτων, αυτές οι δυσκολίες στην αστρολογία είναι τεχνητές και δημιουργούνται λόγω 
του αφύσικου τρόπου κατασκευάσματος των μονοδιάστατων οίκων, όπου σχεδιάζοντάς 
τους, δεν βασίζονται στις φυσιολογικές φυσικές υποθέσεις, αλλά στις αφηρημένες 
εικασίες, οι οποίες με τη σειρά τους δεν έχουν  φυσιολογική φυσική τεκμηρίωση, έστω 
και σε μορφή υπόθεσης. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται αντιφάσεις με συνετή έννοια. 
Για το όφελος τής αστρολογικής προόδου, οφείλουμε να μην συγκαλύπτουμε αυτές τις 
αντιφάσεις, αλλά να προσπαθήσουμε να τις εξαλείψουμε. Ο αύξων αριθμός των οίκων 
δεν παίζει κανέναν ρόλο. Στην πραγματικότητα, όλα εξαρτώνται από το ποιους 
δισδιάστατους οίκους diκ και ποιες γραμμικές ακμές Q1n και  Q2κ , διασχίζει η εκλειπτική. 
Για αυτό, οι μονοδιάστατοι οίκοι  στην εκλειπτική  πρέπει να χαρακτηρίζονται με τους 
δείχτες  i και  k, και  όχι με την αύξουσα σειρά, πολύ περισσότερο, που  οι οίκοι και το 
ποσό τους μεταβάλλεται στην εκλειπτική. Οι δείχτες  i και  k (μαζί με κάποια επιπλέον 
χαρακτηριστικά της τοποθεσίας τού σημείου εντός του οίκου diκ) αμέσως καθορίζουν την 
έννοια της αστρολογικής επίδρασης του μονοδιάστατου οίκου. Όταν αυτό θα γίνει 
αντιληπτό, η αστρολογία θα περάσει στην αρίθμηση δια μέσου τους διμερής δείχτες, που 
είναι φυσιολογική και δεν δημιουργεί δυσκολίες πάνω στην δισδιάστατη ουράνια σφαίρα 
και στην τομή της με την εκλειπτική.  
 
Δεύτερων, για ποιο λόγο να αριθμούμε τους οίκους πάνω στην οριζόντια εκλειπτική με 
τον παλαιό τρόπο, όταν επί του ΦЭГ = 00  πάνω στην εκλειπτική  παρουσιάζονται εντελώς 
άλλοι οίκοι, από ότι υπήρχαν εκεί πριν. Όταν το ΦЭГ = 00 , η εκλειπτική μετατρέπεται σε  
ακμή   Q2κ

90, η οποία αντιστοιχεί στην όψη 900 του συστήματος αρχικών οίκων D2κ και, 
συνεπώς, δεν συμπεριλαμβάνεται σε κανένα  από τους αρχικούς οίκους D2κ . Τότε οι 
μονοδιάστατοι οίκοι πάνω στην εκλειπτική παρουσιάζονται σαν τομή τής εκλειπτικής με 
το σύστημα των αρχικών οίκων  D1i , επεκτεινόμενων κάθετα τής εκλειπτικής . Λόγω του 
ότι στην κατασκευή των μονοδιάστατων οίκων συμμετέχουν μόνο οι οίκοι D1i , η δομή 
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των μονοδιάστατων οίκων απλοποιείται, μειώνεται η ποικιλία των αστρολογικών 
επιρροών (βλ. παρακάτω, παράδειγμα 5 και ιδική περίπτωση).  
 
Τρίτων, η αύξων αρίθμηση  των μονοδιάστατων οίκων μπορεί να τηρηθεί παράλληλα με 
την αρίθμηση μέσω των διμερείς δειχτών, περισσότερο μάλλον, για τον σκοπό 
αντιπαραβολής και αμοιβαίας  προσαρμογής του αστρολογικού νοήματος των οίκων  diκ 
και των γνωστών, αρκετά καλλιεργημένων αστρολογικών μονοδιάστατων οίκων. Στην 
περίπτωση οριζόντιας εκλειπτικής, ως μαθηματικό ASC μπορούμε να θεωρήσουμε το  
μαθηματικό όριο των σημείων ASC, όταν η γωνία ΦЭГ τείνει στο μηδέν. Ακόμα πιο απλά 
είναι να παίρνουμε ως αρχή τής αναφοράς την μέση τού ουρανού MC, οι οποία πάντα 
έχει απλή έννοια, διότι η εκλειπτική μας ποτέ δεν συμπίπτει με τον ουράνιο μεσημβρινό.   
 
Παρακάτω θα παρακολουθήσουμε τα λεγόμενα στα παραδείγματα. Ενώ τώρα θα 
δώσουμε προσοχή σε κάτι άλλο. Η τμήση diκ

Э του δισδιάστατου οίκου diκ με την  
εκλειπτική  - ακριβώς και είναι ο κανονικός μονοδιάστατος οίκος πάνω στην εκλειπτική. 
Για αυτό το λόγο, ανάλογα με την τοπική αστρική ώρα και το πλάτος τού σημείου 
παρατήρησης Μ, στην εκλειπτική μπορεί να μεταβάλλεται το αστρολογικό νόημα 
των  μονοδιάστατων οίκων diκЭ (αλλαγή των δειχτών), οι γωνιακές τους διαστάσεις 
και ο αριθμός τους. Συνάμα , οι μονοδιάστατοι οίκοι diκ

Э  οφείλουν να χαρακτηρίζονται 
όχι τόσο με τον αύξων αριθμό πάνω στην εκλειπτική, αλλά, κυρίως, με τους διπλούς 
δείχτες i , k . 
 
Επομένως, δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να υπάρχει πρότυπη αστρολογική ερμηνεία των 
μονοδιάστατων οίκων diκЭ  πάνω στην εκλειπτική, ενιαία για όλα τα  γεωγραφικά 
πλάτη και για όλες της χρονικές στιγμές. Πρότυπη και ενιαία μπορεί να είναι  μόνο 
η ερμηνεία των αμετάβλητων δισδιάστατων οίκων diκ. Είναι απαραίτητο και επίκειται 
να επεξεργαστεί στην πράξη, χρησιμοποιώντας, βέβαια, την πλούσια εμπειρία τής 
αστρολογίας στο θέμα των οίκων. Εάν επιχειρούμε να εξετάσουμε μόνο  τους 
μονοδιάστατους οίκους επί της εκλειπτικής, παραλείποντας την γενική δισδιάστατη 
εικόνα των οίκων στην ουράνια σφαίρα, τότε αναπόφευκτα θα προκύψει πλήθος 
διαφόρων μονοδιάστατων συστημάτων οίκων, κάθε ένα από τα οποίο θα είναι σωστό 
μόνο για κάποιο σημείο παρατήρησης και σε κάποια χρονική στιγμή. Ίσως για αυτό το 
λόγο υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά μονοδιάστατα συστήματα  οίκων στην σημερινή 
αστρολογία, και κανένα από αυτά δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως μοναδικό σωστό. (Το 
ίδιο, προφανώς, ισχύει και για τις αλλαγές τού νοήματος τής επιρροής  των σημειακών 
ακμών πάνω στην εκλειπτική.) 
 
Γενικώς, όταν εξετάζουμε τους δισδιάστατους οίκους μόνο πάνω στην τομή τής 
εκλειπτικής, πολλά πράγματα φαίνονται ακατανόητα και παράξενα. Πολύ πιο απλά και 
φυσιολογικά είναι να εξετάζουμε το αμετάβλητο σύστημα των δισδιάστατων οίκων πάνω 
στην ουράνια σφαίρα, και μάλιστα τώρα, που τα «πολυμέσα» τής πληροφορικής πήραν 
αρκετή ανάπτυξη στο θέμα τής απεικόνισης των ογκομετρικών σφαιρικών εικόνων. Με 
άλλα λόγια, καλύτερα να απεικονίζονται οι οίκοι και οι πλανήτες όχι στον κύκλο τής 
εκλειπτικής, αλλά τουλάχιστο, στην κυκλική λωρίδα στα περίχωρα τής εκλειπτικής, όπου 
καταφανές  φαίνονται τα βάθη των βυθισμάτων  τής εκλειπτικής  στους  δισδιάστατους 
οίκους diκ και οι αποκλείσεις από αυτήν των πλανητών. Και, όπου επίσης, εύκολα 
παρακολουθείς τις περιπτώσεις, στις οποίες οι πλανήτες κείτονται σε άλλο  δισδιάστατο 
οίκο diκ , παρά εκείνον τον οίκο στο οποίο κείται το κοντινότερο προς τον πλανήτη 
τμήμα της εκλειπτικής. Η δεδομένες περιπτώσεις παρουσιάζονται λόγω των 
αναφερόμενων αποκλίσεων, π.χ. , του Πλούτωνα , ή της Σελήνης .  
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Επαναλαμβάνω, το σύστημα των μονοδιάστατων οίκων  dik
Э στην εκλειπτική είναι η 

τμήση του ΔΣΔΟ με την εκλειπτική. Για να ψηλαφίσουμε την σχέση  αυτής της τομής με 
το συνηθισμένο για τους αστρολόγους σύστημα οίκων (ΣΟ), θα ήταν χρήσιμο να 
περιγράψουμε  την εν λόγο τομή στη συνηθισμένη για την αστρολογία μορφή, όπως στο 
έργο [1], δηλαδή σε μορφή προβολής. Εν τούτοις θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τη 
φυσική έννοια δεν χρειάζεται η προβολή στο ΔΣΔΟ και εκ των πραγμάτων δεν 
χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται μόνο η τομή ΔΣΔΟ. Όμως τυπικά για να καθορίσουμε 
την αναζητούμενη σχέση, μπορούμε να εκφράσουμε την τομή μαθηματικά ως 
αποτέλεσμα της προβολής. Και έτσι, για το σχηματισμό της τομής dik

Э, μπορούμε να 
διαμοιράσουμε οποιοδήποτε ημικύκλιο της ουράνιας σφαίρας, που άγεται από το σημείο 
ανατολής Ε και  καταλήγει στο σημείο δύσης W σε τόξα δια μέσου των σημείων, απέχων 
από το σημείο ανατολής σε γωνιακές αποστάσεις ίσες με τις όψεις  {αi}, i = 1,2,3, … I. 
Αυτά τα σημεία, κατόπιν, προβάλλονται πάνω στην εκλειπτική δια μέσου των 
κατακόρυφων κύκλων Q1i , παράλληλων του ουράνιου μεσημβρινού. (Οι κύκλοι 
προβολής Q1i ήσαν ακμές και όρια των οίκων D1i.) Οι κύκλοι Q1i αριθμούνται 
ξεκινώντας από το σημείο δύσης. Τα προβαλλόμενα σημεία διανέμουν την εκλειπτική σε 
οίκους di

Э. Απολύτως αντίστοιχα, οποιοδήποτε μεγάλο ημικύκλιο της ουράνιας σφαίρας, 
που άγεται από το ζενίθ και  καταλήγει στο ναδίρ διαμοιράζεται  σε τόξα δια μέσου των 
σημείων, απέχων από το ζενίθ σε γωνιακές αποστάσεις ίσες με τις όψεις  {αk}, k = 1,2,3, 
… K. Τα σημεία διανομής προβάλλονται πάνω στην εκλειπτική δια μέσου των 
οριζόντιων κύκλων Q2k. (Οι κύκλοι προβολής Q2k ήσαν ακμές και όρια των οίκων D2k.) 
Οι κύκλοι Q2k αριθμούνται ξεκινώντας από το ζενίθ. Τα προβαλλόμενα σημεία 
διαχωρίζουν την εκλειπτική σε οίκους dk

Э. Οι διπλοί οίκοι dik
Э καθορίζονται ως τμήση 

των αρχικών οίκων di
Э και dk

Э, δηλαδή dik
Э =  di

Э ∩ dk
Э. Όπως ήδη είχαμε πει, για την 

πραχτική αστρολογική ερμηνεία των οίκων δεν είναι αναγκαίο να θεωρούμε ότι σον και 
καλά η συλλογές των όψεων {αi}και {αk} συμπίπτουν μεταξύ τους.  
 
Η ομοιότητα της τομής dik

Э και των πολλών συνηθισμένων ΣΟ έγκειται στο ότι τις 
γραμμές προβολής, που χρησιμοποιούνται για την συγκρότηση των τελευταίων, 
μπορούμε να τις  θεωρούμε ως όρια των δισδιάστατων οίκων στον ουράνιο θόλο, τα 
οποία τα διασχίζει η εκλειπτική. Η τεχνική διαφορά της τομής dik

Э από τα  συνηθισμένα 
ΣΟ έγκειται, πρώτον, στη χρησιμοποίηση της διπλής προβολής και, συνεπώς, των διπλών 
οίκων dik

Э. Δεύτερον, στην προτεινόμενη θεωρία, για την διανομή του μεγάλου 
ημικύκλιου της ουράνιας σφαίρας χρησιμοποιείται όχι η αυθαίρετη ακολουθία των 
γωνιών, που, ως συνήθως, συναρμόζεται με τη δοδεκαοίκια  δομή, ενώ  η επιστημονικά 
τεκμηριωμένη συλλογή γωνιών που έπεται από την φυσική ουσία της υπόθεσης – η 
καθορισμένη από την αστρολογία  συλλογή όψεων. Όσο αφορά τις φυσικές διαφορές του 
συστήματος dik

Э και των συνηθισμένων ΣΟ, δεν μας πέφτει ο λόγος να μιλάμε, διότι τα 
συνηθισμένα ΣΟ δεν έχουν φυσική τεκμηρίωση.  
 
5. Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ  ΔΙΠΛΟΥ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ  ΟΙΚΩΝ  (σύντομη περιγραφή  επί της ουσίας).    
Ο αλγόριθμος υπολογισμού στους υπολογιστές των θέσεων των πλανητών και της 
εκλειπτικής στους οίκους  diκ , επίσης είναι απλός, όπως και το ίδιο σύστημα ΔΣΔΟ. Η 
εφημερίδες δίνουν την θέση τού πλανήτη Π στο εκλειπτικό σύστημα συντεταγμένων . 
Στην αστρονομία, προφανώς, είναι αρκετά γνωστός ο ογκώδης, αλλά στοιχειώδης  
τρόπος μεταφοράς από το σύστημα της εκλειπτικής στο οριζόντιο σύστημα 
συντεταγμένων (το ζωδιακό σύστημα είναι μια παραλλαγή  του εκλειπτικού συστήματος 
συντεταγμένων). Αυτή η μετατροπή μας δίνει την απόσταση ζενίθ  z και το αζιμούθ του 
Α. (Η απόσταση ζενίθ  z είναι η γωνία μεταξύ τής τοπικής κατακόρυφης και τής 
κατεύθυνσης προς τον πλανήτη. Το αζιμούθ  Α  υπολογίζεται από το σημείο τού Νότου 
σε κατεύθυνση προς το σημείο τής Δύσης).  Εάν αk + δk < z < αk+1 - δk+1, τότε ο πλανήτης 
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παρευρίσκεται  στον αρχικό οίκο D2κ , όπου το δk είναι το ένα δεύτερο  τής σφαίρας 
επιρροής τής όψης  αk . Εάν η απόλυτη τιμή  | αk – z | είναι μικρότερη ή ισούται με δk  , 
τότε σημειώνεται η προσάραξη του πλανήτη στην ακμή  Q2κ . Για την μελλοντική 
αστρολογική ερμηνεία χρησιμεύει να δίνονται οι γωνιακές αποστάσεις (z - αk) και (αk+1 – 
z) του πλανήτη από τις οριζόντιες ακμές Q2κ  και  Q2,κ+1 , αντίστοιχα . Παρόμοια με τη  
απόσταση  ζενίθ, θα εισάγουμε την ανατολική γωνιακή απόσταση e , ως γωνία μεταξύ 
των κατευθύνσεων προς την ανατολή και προς τον πλανήτη. Με τη βοήθεια τής 
σφαιρικής τριγωνομετρίας, συγκεκριμένα, της θεωρίας περί των πλευρών και των γωνιών 
του σφαιρικού τριγώνου, εύκολα  βρίσκεται ο απλός τύπος της μετατροπής των 
συντεταγμένων z και Α σε ανατολική απόσταση : cos e = -sin z sin A . Απολύτως 
παρόμοια με το προαναφερόμενο,  εάν αi + δi < e < αi+1 - δi+1, τότε ο πλανήτης   κείται  
στον αρχικό οίκο D1i , όπου το δi  είναι το ένα δεύτερο  τής σφαίρας επιρροής της όψης  
αi . Εάν η απόλυτη τιμή  | αi – e | είναι μικρότερη ή ισούται με δi  , τότε σημειώνεται η 
προσάραξη του πλανήτη στην ακμή  Q1i . Είναι χρήσιμο να δίνονται οι γωνιακές 
αποστάσεις (e – αi) και (αi+1 – e) του πλανήτη από τις κατακόρυφες ακμές Q1i  και  Q1,i+1 , 
αντίστοιχα .  
 
Οι αναφερόμενοι υπολογισμοί δείχνουν, σε ποια θέση και σε ποιο διπλό οίκο diκ κείται ο 
πλανήτης. Όταν ο πλανήτης παρίσταται στην ακμή Q1i  (είτε  Q2κ ), πρέπει ακόμα να 
υποδείχνεται, σε ποιο ορθογώνιο οίκο D2k (ή D1i) αυτό συμβαίνει, διότι η αστρολογική 
επίδραση τού πλανήτη, ολισθαίνων πάνω στην ακμή, μεταβάλλεται καθώς περνάει από 
μια ορθογώνια ακμή του αρχικού οίκου σε κάποια άλλη. Εάν ο πλανήτης βρέθηκε στην 
διασταύρωση των ακμών, τότε, προφανώς είναι αναγκαίο να υποδειχτούν οι δείχτες και 
των δύο διασταυρούμενων ακμών.   
 
Οι κόμβοι του διχτύου, δημιουργούμενου από τις ακμές Q1i   και  Q2κ  στον ουράνιο θόλο, 
έχουν ζενιθιακή απόσταση zik = αk και ανατολική απόσταση eik = αi . Αντικατασταίνοντας 
με τις τιμές τής ζενιθιακής και ανατολικής απόστασης των κόμβων στην εξίσωση cos e = 
-sin z sin A , βρίσκουμε τον απλό τύπο sin Aik =  - cosαi /sinαk  για  τον υπολογισμό των 
αζιμούθ  Aik  των κόμβων στο οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων. Εάν η απόλυτη τιμή 
τού δεξιού μέλους τού τελευταίου τύπου είναι μεγαλύτερη τού ενός , τότε δεν υπάρχει η 
διασταύρωση των ακμών Q1i  και Q2κ . Έπειτα, στην ανάγκη, οι συντεταγμένες των 
κόμβων επαναϋπολογίζονται στο σύστημα  συντεταγμένων της εκλειπτικής.  
 
Για τον υπολογισμό των θέσεων των οίκων στην εκλειπτική, κινούμαστε επί τής 
εκλειπτικής ανά μικρά βήματα (συνήθως, ανά μια μοίρα). Για κάθε μεταβιβαστικό 
σημείο τής εκλειπτικής βρίσκουμε τη θέση του στο οριζόντιο σύστημα  συντεταγμένων 
και στους διπλούς οίκους diκ , ακριβώς έτσι, όπως κάναμε και για τους πλανήτες. Μόνο 
που εδώ είναι καλύτερα να δίνονται τα μαθηματικά orbis, δηλαδή οριακά μικρά, 
προσδιοριζόμενα από την ακρίβεια τού υπολογισμού, διότι εδώ χαρακτηρίζουμε όχι τις 
φυσικές, αλλά τις μαθηματικές σχέσεις. Ως αποτέλεσμα προσδιορίζεται, σε τι τμήματα 
διαιρείται η εκλειπτική μέσων των δισδιάστατων οίκων diκ . Χρειάζεται η υπόδειξη  των 
δειχτών  i, k για το κάθε  τμήμα. Εκτός αυτού, είναι απαραίτητο με κάποιον τρόπο να 
δοθεί ο χαρακτηρισμός της αμοιβαίας τοποθέτησης τού τμήματος τής εκλειπτικής  και 
του συμπεριλαμβανόμενου της οίκου  diκ, π.χ. , να υποδειχτεί  η μέση απόσταση από τα 
σημεία του τμήματος μέχρι τα όρια τού οίκου diκ . Καλά θα ήταν να υποδειχθούν οι 
γωνίες μεταξύ αυτού του τμήματος και  των συνόρων τού οίκου diκ . Και όμως, για να  
φανταστεί νοερά την εν λόγο αμοιβαία  τοποθέτηση,  ο ερμηνευτής θα πρέπει να εντείνει 
όλες τις ικανότητες του για να μετατρέπει τα ψηφιακά δεδομένα  σε ογκομετρική 
παράσταση. Για αυτό το λόγο καλύτερα μέσων των «πολυμέσων» προγραμμάτων, να 
απεικονίζονται οι οίκοι και οι πλανήτες όχι στον κύκλο της εκλειπτικής, αλλά 
τουλάχιστο στην κυκλική λωρίδα τού περίγυρου τής εκλειπτικής, όπου σαφές 
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διαφαίνονται τα βάθη εμβύθισης τής εκλειπτικής στους δισδιάστατους οίκους  diκ , ο 
αμοιβαίος προσανατολισμός των τμημάτων τής εκλειπτικής και των οίκων diκ , επίσης 
και οι παρεκκλίσεις των πλανητών από την εκλειπτική, όπου εύκολα παρατηρείς τις 
περιπτώσεις , στις οποίες οι πλανήτες παρίστανται σε άλλο  δισδιάστατο οίκο  diκ , παρά 
τον οίκο στον οποίο κείται το πλησιέστερο στον πλανήτη τμήμα τής εκλειπτικής . Για να 
ξεχωρίσουμε τα φυσικά ascendant  FASC και  descendent  FDSC , κατά τον υπολογισμό 
των αποστάσεων από τις ακμές Q2κ

90 , είναι σκόπιμο να δίνονται όχι μόνο οι 
μαθηματικές , άλλα και οι φυσικές σφαίρες επιρροής της όψης 900. Τότε ο αλγόριθμος 
αυτόματα θα δείξει την περιοχή που κείτονται τα σημεία τής εκλειπτικής στα FASC και  
FDSC. Χρήσιμο θα ήταν να σημειώνουμε αυτήν την περιοχή με χρώμα ή κάπως να την 
υπογραμμίζουμε στην απεικόνιση της εκλειπτικής. Αυτό  θα βοηθήσει τον ερμηνευτή 
εύκολα να αισθανθεί την περιοχή τής ρεαλιστικής ισχυρής επιρροής του  ascendant.   
 
6. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΤΜΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΔΣΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΗ. Για την καλύτερη επίβλεψη τής αμοιβαίας σχέσης των οίκων diκ  και 
των πιο συνηθισμένων πλέον συστημάτων των μονοδιάστατων οίκων, θα εξετάσουμε το 
οικιακό σύστημα των δισδιάστατων οίκων diκ με τη συλλογής όψεων {αn Б} = (00, 300, 
600, 900, 1200, 1500, 1800) ίδιας για τα πεδία Χ1З  και Χ2З  , δηλαδή, {αn Б} = {α1i Б} = 
{α2k Б}. Οι όψεις 450 και 1350 δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Τότε οι γραμμικές ακμές Q2κ  
αποτελούν πέντε οριζόντιους κύκλους στην ουράνια σφαίρα, συν τα σημεία ζενίθ και 
ναδίρ – δύο, μεταμορφωμένους σε σημείο, κύκλους, (k = 1,2,…7). Οι ακμές  Q2κ 
αριθμούνται, ξεκινώντας  από το ζενίθ. Οι ακμές  Q2κ διαιρούν κάθε μεγάλο κύκλο τής 
ουράνιας σφαίρας, που διαπερνά από το ζενίθ και ναδίρ, σε ίσα μέρη των 300. 
Αντίστοιχα, οι δεδομένες ακμές χωρίζουν την  ουράνια σφαίρα σε έξι οριζόντιες 
δακτυλιοειδές λωρίδες, δύο από τις οποίες (γύρω από το ζενίθ και ναδίρ) 
μεταμορφώνονται σε «καπελάκια». Μεταξύ αυτών των ακμών εγκαθίστανται έξι αρχικοί 
οίκοι  D2κ  σε μορφή περιγραφόμενων οριζόντιων λωρίδων με αριθμούς k = 1,2,…6. Οι 
αρχικοί οίκοι  D2κ , προφανώς , γεμίζουν όλη την  ουράνια σφαίρα . 
 
Εντελώς παρομοίως, οι γραμμικές ακμές Q1i αποτελούν πέντε κατακόρυφους στην 
ουράνια σφαίρα κύκλους, παράλληλους τού ουράνιου μεσημβρινού (του μεγάλου  
κύκλου, που περνά από τα σημεία  του βορά, του νότου, του ζενίθ και του ναδίρ) συν τα 
σημεία ανατολής και δύσης - δύο κύκλους εκφυλιζόμενους σε σημείο, (i = 1,2,…7). Οι 
ακμές  Q1i αριθμούνται, ξεκινώντας από την ανατολή. Οι ακμές Q1i  διαιρούν το κάθε 
μεγάλο κύκλο τής ουράνιας σφαίρας, διερχόμενο από τα σημεία ανατολής και δύσης , σε 
ίσα μέρη των 300. Αντίστοιχα, οι δεδομένες ακμές χωρίζουν την  ουράνια σφαίρα σε έξι 
κατακόρυφες δακτυλιοειδές λωρίδες, δύο από τις οποίες (γύρω από την Ανατολή και 
Δύση) μεταμορφώνονται σε «καπελάκια». Μεταξύ αυτών των ακμών εγκαθίστανται έξι 
αρχικοί οίκοι  D1i  σε μορφή περιγραφόμενων κατακόρυφων λωρίδων με αριθμούς i = 
1,2,…6. Οι αρχικοί οίκοι  D1i  , προφανώς , επίσης γεμίζουν όλη την  ουράνια σφαίρα .  
 
Οι διασταυρώσεις των εν λόγο κατακόρυφων D1i και οριζόντιων D2κ λωρίδων 
συγκροτούν τους δισδιάστατους οίκους diκ. Όταν οι κατακόρυφες λωρίδες D1i διασχίζουν 
την οριζόντια ακμή Q2κ, τότε την διαιρούν σε τμήματα q2,k,i .  Τα διάφορα αναφερόμενα 
τμήματα (διαφορετικό  νούμερα  i) της μιας και ίδιας ακμής Q2κ , κατέχουν μια 
διαφορετική έννοια των αστρολογικών επιδράσεων πάνω στους πλανήτες, βρισκόμενους 
σ’ αυτό το τμήμα, διότι βρίσκονται σε διαφορετικούς οίκους D1i  . Παρομοίως, όταν οι 
οριζόντιες λωρίδες D2κ διασχίζουν την κατακόρυφη Q1i , τότε  την χωρίζουν σε τμήματα 
q1,i,k  με  διαφορετικό νόημα αστρολογικών επιδράσεων. Οι διπλές ακμές q i,k  είναι  τα 
σημεία τομής των γραμμικών ακμών Q1i και Q2κ . 
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Το περιγραφόμενο σύστημα δισδιάστατων οίκων είναι άκρως απλό – η ουράνια σφαίρα 
καλύπτεται με κελιά diκ, ακίνητα και αμετάβλητα στο οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων 
ΟΣΣ . Αυτό το σύστημα οίκων στο ΟΣΣ δεν εξαρτάται από την θέση και από το 
χρόνο παρατήρησης στην Γη. Είναι παντού ίδιο. Από την θέση και από το χρόνο 
παρατήρησης εξαρτώνται στο ΟΣΣ η θέσεις τής εκλειπτικής και η τομές της με 
τους δισδιάστατους οίκους – οι μονοδιάστατοι οίκοι diκЭ στην εκλειπτική.   
 
Τα αποτελέσματα του υπολογισμού των μονοδιάστατων οίκων diκ

Э και των ακμών στην 
εκλειπτική δίνονται στους πίνακες 1-5. Εδώ το N είναι ο αύξων αριθμός των 
μονοδιάστατων οίκων , φ – το διαπασών των γωνιών. Ο αύξων αριθμός και οι γωνίες 
αριθμούνται στα παραδείγματα 1-4 από το ascendant  προς το βάθος του ουρανού IC, 
ενώ στο παράδειγμα 5 – από το σημείο τής Ανατολής προς το σημείο του Βορά. Στην 
τρίτη σειρά τού πίνακα δίνονται οι δείκτες  i, k εκείνων των δισδιάστατων οίκων diκ , η 
τομή των οποίων με την εκλειπτική συγκροτεί τους μονοδιάστατους οίκους  diκ

Э στην 
εκλειπτική.  Στην τέταρτη σειρά δίνονται οι παράμετροι των σημειακών ακμών στην 
εκλειπτική, αποτελούντες την αρχή τού μονοδιάστατου οίκου. Εδώ υποδείχνονται οι 
δείκτες 1,i,k  ή 2,k,i  αυτού του τμήματος q1,i,k   ή  q2,k,i  της γραμμικής ακμής, το οποίο 
τέμνοντας με την εκλειπτική, δημιουργεί την σημειακή ακμή στην εκλειπτική. Εάν η 
σημειακή ακμή τής εκλειπτικής συμπίπτει με την σημειακή διπλή ακμή q i,k , τότε 
δίνονται δύο δείκτες  i,k  της ακμής. Βγήκε κάπως βαρετή η περιγραφή των πινάκων, και, 
όμως, με την προφορική εξήγηση, στα δάχτυλα, όλα γίνονται αντιληπτά και ολοφάνερα. 
Στα παραδείγματα 1-4 το ascendant συμπίπτει με το σημείο Ανατολής, και το descendent 
– με το σημείο της Δύσης.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Το σημείο παρατήρησης Μ βρίσκεται στον τροπικό κύκλο, η 
εκλειπτική συμπίπτει με το πρώτο μεσημβρινό (τον μεγάλο κύκλο τής ουράνιας σφαίρας, 
διερχόμενο από τα σημεία Ανατολή, ζενίθ, Δύσης και ναδίρ), η γωνία  φЭГ = 900 είναι η 
γωνία μεταξύ του επίπεδου τής εκλειπτικής και τού ορίζοντα. Τα αποτελέσματα τού 
υπολογισμού δίνονται στο πίνακα 1.  
 
Όπως βλέπουμε, εδώ όλες οι ακμές στην εκλειπτική αποδείχνονται διπλές ακμές qi,k  τού 
συστήματος των δισδιάστατων οίκων diκ . Οι ακμές διαιρούν την εκλειπτική σε δώδεκα 
διαφορετικούς μονοδιάστατους οίκους diκ

Э (διαφορετικοί δείκτες  i, k  των δισδιάστατων 
οίκων diκ, που διασχίζει η εκλειπτική). Οι γωνιακές διαστάσεις όλων των  
μονοδιάστατων οίκων diκ

Э είναι ίδιες και αποτελούν 300 . Στο δεδομένο παράδειγμα, τα 
σημεία ASC,  IC,  DSC  και  MC είναι η αρχή τού πρώτου,  τέταρτου, έβδομου και 
δέκατου μονοδιάστατων οίκων, αντίστοιχα. Για αυτήν την περίπτωση στην αστρολογία 
είναι γνωστή η ερμηνεία των  μονοδιάστατων οίκων  και των σημειακών ακμών, από 
όπου άμεσα συνεπάγεται η ερμηνεία των  δισδιάστατων οίκων diκ και των σημειακών  
ακμών qi,κ , αλλά μόνο αυτών που φιγουράρουν στον πίνακα 1.  
 
Και όμως, κοιτώντας το πλήθος των ψηφιακών δεικτών τού πίνακα 1, ή τού αντίστοιχου 
απεικονίσματος πάνω στον κύκλο τής εκλειπτικής, δεν είναι καθόλου εύκολο να νοηθεί 
κανείς, περί ποιου συγκεκριμένα μέρους των δισδιάστατων οίκων diκ γίνεται λόγος . 
Ακριβώς για αυτό, καλύτερα να απεικονίζουμε τα δεδομένα πάνω στην ουράνια σφαίρα , 
όπου υπάρχει το απλό σύστημα οίκων, και όπου αμέσως φαίνεται, από ποιους  
δισδιάστατους οίκους diκ διαπέρασε η εκλειπτική. Σημαντική βοήθεια μπορεί να δώσει 
και η σχηματική απεικόνιση των οίκων diκ διατυπωμένη στην εικ. 1. Στην εικόνα 1 ο 
δείκτης i μεταβάλλεται οριζόντια , και  ο δείκτης  k  - κάθετα . Οι οίκοι  που παρίστανται  
στην εικόνα 1, σκιαγραφούνται με κλήση προς τα δεξιά. Στο σχήμα φαίνεται καλά, η 
ερμηνεία  ποιών οίκων  diκ  παραμένει σταθερή.   
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Σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα τής αστρολογίας, στο ascendant η επίδραση είναι 
ισχυρότερη παρά στο descendant. Όμως το  ASC, στο δεδομένο παράδειγμα, συμπίπτει 
με το σημείο ανατολής Ε, ενώ το DSC συμπίπτει με το σημείο δύσης W. Επομένως , εδώ 
στο σημείο ανατολής η επίδραση είναι ισχυρότερη απ’ ότι στο σημείο δύσης . Τότε, 
βάσει γνωρίσματος τής μέγιστης δύναμης τής αστρολογικής επίδρασης (βλ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΩΝ), κατά την δόμηση των αρχικών οίκων 
D1i , θα πρέπει οι γωνίες {αi} να μετριούνται από το διάνυσμα  ΜΕ , και όχι  από το 
MW. Παρομοίως, η επίδραση στο σημείο MC (το οποίο συμπίπτει εδώ με το ζενίθ Z) 
είναι ισχυρότερη από την επίδραση στο σημείο  IC (που  συμπίπτει με το ναδίρ) και από 
αυτού απορρέει, ότι  κατασκευάζοντας τους αρχικούς οίκους D2κ , οι γωνίες θα πρέπει 
{αk} να μετριούνται από το διάνυσμα ΜΖ. 
 
Στο παράδειγμα 2, οι τέσσερις οίκοι  diκ εγκαταλείπουν την εκλειπτική. Είναι οι οίκοι, 
που έχουν στον πίνακα 1 την σειρά αριθμών 3, 4, 9, 10. Διακρίνονται  στον πίνακα 1 με 
την χοντρή γραμμοσκιά. Στην θέση τους στο δεύτερο παράδειγμα έρχονται άλλοι οίκοι 
diκ . Η κατάσταση τού δεύτερου παραδείγματος επέρχεται ακριβώς μετά από μισή 
αστρική ημέρα μετά τής κατάστασης τού πρώτου παραδείγματος.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Το σημείο παρατήρησης Μ βρίσκεται στον τροπικό κύκλο, το 
επίπεδο τής εκλειπτικής σχηματίζει με το επίπεδο τού ορίζοντα την ελάχιστα ενδεχόμενη 
στον τροπικό κύκλο γωνία φЭГ = 430. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών δίνονται στον 
πίνακα 2.   
 
Στο δεύτερο παράδειγμα, δεν αποδείχνονται ολωσδιόλου όλες οι ακμές qi,κ στην 
εκλειπτική ως  διπλές ακμές τού συστήματος δισδιάστατων οίκων diκ . Οι περισσότερες 
ακμές στην εκλειπτική είναι απλές, μονές. Οι ακμές διασπούν την εκλειπτική ανισόμετρα 
σε μονοδιάστατους οίκους diκ

Э . Για αυτόν το λόγο, οι γωνιακές αποστάσεις των  
μονοδιάστατων οίκων στην εκλειπτική μεταβάλλονται από 130 μέχρι 300 . Το ποσό των 
μονοδιάστατων οίκων αυξάνεται μέχρι το δεκαέξι. Αντίθετα από το παράδειγμα 1, εδώ 
τα σημεία ASC,  IC,  DSC  και  MC συμπίπτουν με την αρχή τού πρώτου, πέμπτου , 
ένατου και δέκατου τρίτου μονοδιάστατων οίκων, αντίστοιχα. Ανατρέχοντας στο 
παράδειγμα 2, βλέπουμε ότι στην εκλειπτική εμφανίζονται επτά καινούργιοι  
δισδιάστατοι οίκοι diκ . Οι  καινούργιοι οίκοι diκ έχουν σημειωθεί στο πίνακα 2  με την 
χοντρή γραμμοσκιά. Στην εικ. 1 οι ίδιοι οίκοι σημειώθηκαν με κάθετη γραμμοσκιά . Τα 
παραδείγματα 1 και 2 επεξηγούν  τις αλλαγές τού νοήματος τής αστρολογικής επίδρασης 
και τού ποσού των  μονοδιάστατων οίκων στην εκλειπτική.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. Το σημείο παρατήρησης Μ βρίσκεται 320 βορειότερα τού βόρειου 
τροπικού (στο πλάτος 55027’ – σχεδόν το πλάτος της Μόσχας), το επίπεδο τής 
εκλειπτικής σχηματίζει την μέγιστα ενδεχόμενη για αυτά τα πλάτη γωνία φЭГ = 580 με το 
επίπεδο τού ορίζοντα . Τα αποτελέσματα των υπολογισμών δίνονται στον πίνακα 3. 
 
Εδώ στην εκλειπτική εκδηλώνονται οι ίδιοι οίκοι και οι γραμμικές ακμές, όπως στο 
παράδειγμα 2. Ο αριθμός των  μονοδιάστατων οίκων παραμένει ο ίδιος – δεκαέξι. Όπως 
και στο παράδειγμα 3, τα σημεία ASC,  IC,  DSC και MC ήσαν η αρχή τού πρώτου, 
πέμπτου, ένατου και δέκατου τρίτου μονοδιάστατων οίκων, αντίστοιχα. Αλλά, αντιθέτως 
προς το παράδειγμα 2, εδώ οι μονοδιάστατοι οίκοι με την αριθμητική σειρά 2, 7, 10 και 
15 έχουν πολύ μικρές γωνιακές διαστάσεις - μόνο 60 . Μάλλον δεν θα τα ονόμαζα οίκους, 
αλλά παραρτήματα των άλλων οίκων. Οι σημειακές ακμές που τα περιορίζουν, 
βρίσκονται τόσο κοντά μεταξύ τους, που λόγω των orbis αφήνεται η εντύπωση, πως αντί 
για το  παράρτημα υπάρχει μια διογκωμένη και περιπεπλεγμένη ακμή. Σαν αποτέλεσμα, 
δημιουργείται η εντύπωση τής ύπαρξης δώδεκα  μονοδιάστατων οίκων στην εκλειπτική 
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με τέσσερις διογκωμένες και περιπεπλεγμένες ακμές. Οι οίκοι-παραρτήματα 
παριστάνονται στον πίνακα 3 με την λοξή γραμμοσκιά .  
 
Με χοντρή γραμμοσκιά είναι σημειωμένες οι οχτώ περιπτώσεις, στις οποίες οι οίκοι diκ 

εγκαταλείπουν την εκλειπτική με το πέρασμα στην κατάσταση τού παραδείγματος 4. Η 
κατάσταση του τέταρτου παραδείγματος επέρχεται ακριβώς μετά από μισή αστρική 
ημέρα μετά την κατάσταση του τρίτου παραδείγματος.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4. Το σημείο παρατήρησης Μ βρίσκεται 320 βορειότερα τού βόρειου 
τροπικού,  το επίπεδο τής εκλειπτικής σχηματίζει με το επίπεδο του ορίζοντα την 
ελάχιστα ενδεχόμενη για αυτά τα πλάτη γωνία φЭГ = 120. Τα αποτελέσματα των 
υπολογισμών δίνονται στον πίνακα 4.  
 
Όπως βλέπουμε, εδώ στην εκλειπτική υπάρχουν δώδεκα μονοδιάστατοι οίκοι μεγέθους 
300 κάθε ένας, τόσοι, όσοι και οι κανονικοί οίκοι (όχι παραρτήματα) στο παράδειγμα 3. 
Οι οίκοι, όμως, στα δύο τελευταία παραδείγματα είναι φανερά διαφορετικοί. Οι οχτώ 
από τους δώδεκα οίκους diκ, που προξενούν στο παράδειγμα 3 τους κανονικούς 
μονοδιάστατους οίκους, εγκαταλείψανε την εκλειπτική. Στη θέση τους ήρθανε οι 
τέσσερις καινούργιοι οίκοι diκ , σημειωμένοι στον πίνακα 4 με χοντρή γραμμοσκιά, ενώ 
στην εικ. 1 – με οριζόντια γραμμοσκιά .Οι οίκοι-παραρτήματα  τεντώθηκαν σε κανονική 
διάσταση 30 μοιρών και αντικαταστήσανε τους υπόλοιπους τέσσερις από τους οχτώ 
μονοδιάστατους οίκους.  
 
Ας ρίξουμε τώρα προσεκτικά μια ματιά στα ασκιαγράφητα τετραγωνάκια τής εικόνας 1. 
Οι αντίστοιχοι οίκοι  diκ δεν φιγουράρανε σε κανένα από τα παραδείγματα και ούτε 
μπορούσαν να παρίστανται, διότι, όπως εύκολα διαπιστώνεται, δεν υπάρχουν στην φύση. 
Π. χ. , το «καπελάκι»  D1,1 , των αρχικών οίκων D1i δεν τέμνεται με το «καπελάκι»  D2,1 , 
των αρχικών οίκων D1k . Σημαίνει, ότι ο οίκος  d1,1 δεν υπάρχει. Επομένως, στα 
παραδείγματα 1, 2, 4  εκδηλώνονται όλοι οι υπάρχοντες δισδιάστατοι οίκοι  diκ . Εάν  
επεξεργαστούν αστρολογικά μόνο, ας πούμε, αυτές οι τρεις περιπτώσεις, θα γίνει σαφής 
το νόημα τής αστρολογικής επίδρασης όλων των οίκων diκ (δώδεκα από τους 
εικοσιτέσσερις υπάρχοντες οίκους diκ στην ουσία ήδη έχουν επεξεργασθεί  στην 
αστρολογία, όπως αναφέρεται στο παράδειγμα 1). Παρομοίως, αλλά με μεγαλύτερη 
κόπωση, μπορεί να μελετηθεί η επενέργεια των τμημάτων των ακμών και να 
χρησιμοποιηθούν για τις ακμές τα σχήματα τύπου εικ.1.    
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5. Το σημείο παρατήρησης Μ βρίσκεται στο βόρειο πόλο, η εκλειπτική 
συμπίπτει με την γραμμή τού ορίζοντα. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού δίνονται 
στον πίνακα 5. 
 
Σε αυτήν την περίπτωση η εκλειπτική συνέπεσε με την τέταρτη οριζόντια ακμή D2,4 . Οι 
κατακόρυφες ακμές D1i  διαιρούν την εκλειπτική σε δώδεκα ίσιους κατά των γωνιακών 
διαστάσεων μονοδιάστατους οίκους. Οι  μονοδιάστατοι οίκοι στην εκλειπτική  είναι τα 
τμήματα  q2,4,i  τής ακμής Q2,4 , περιγραφόμενα στην αρχή τού δεδομένου μέρους τού 
άρθρου. Να γιατί οι μονοδιάστατοι οίκοι χαρακτηρίζονται στον πίνακα 5 με τους δείκτες 
2, 4, i  . Οι κατακόρυφες λωρίδες D1i  δύο φορές τέμνουν την οριζόντια ακμή Q2,4 . Για 
αυτόν το λόγο οι μονοδιάστατοι οίκοι στην εκλειπτική  είναι κατά ζεύγος ίδιοι. Όλες οι 
σημειακές ακμές  στην εκλειπτική φανήκανε διπλές, αλλά διαφορετικές, απ’ ότι στο 
παράδειγμα 1.   
 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ , ΟΠΟΥ  ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΔΩΔΕΚΑ  ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ  ΟΙΚΟΙ  ΣΤΗΝ  ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΗ. Εάν από το φυσικό 
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πείραμα ή από την εμπειρική μελέτη συνεπαγότανε, ότι μπορούμε να παραμελήσουμε 
κάποιες επιρροές από το σύνολο των διασταυρούμενων επιρροών των αρχικών οίκων ή 
των γραμμικών ακμών, τότε η κατάσταση θα μπορούσε να απλοποιηθεί και να γίνει 
λιγότερο ογκώδη. Το φυσικό πείραμα προχωρεί πολύ αργά. Για αυτόν το λόγο, οι 
προαναφερόμενες εμπειρικές αστρολογικές μελέτες είναι ιδιαίτερα σημαντικές.   
 
Έστω, π. χ. , όπως πριν , {αn Б} = (00, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800), και στην συλλογή 
όψεων επί του πεδίου  Χ2З παραμελούμε όλες τις όψεις , εξαιρώντας τις όψεις  00, 900 
και 1800 , δηλαδή, υποδεχόμαστε {αn Б} = (00, 900, 1800). Τότε, και πάλι υπάρχουν οι 
ίδιες ακμές Q1,i  και οι έξι κατακόρυφοι αρχικοί οίκοι D1i . Οριζόντιες ακμές, όμως, 
μένουν μόνο τρεις: το ζενίθ, η γραμμή τού ορίζοντα και το ναδίρ. Επομένως, 
διαμορφώνονται μόνο δύο οριζόντιοι οίκοι D2κ : ο οίκος  D2,1 συμπίπτει με το πάνω 
ημισφαίριο τής ουράνιας σφαίρας (πάνω από τον ορίζοντα), και ο οίκος  D2,2, που 
αποτελεί το κάτω ημισφαίριο (κάτω από τον ορίζοντα). Τότε, προφανώς, εμφανίζονται 
έξι κατακόρυφοι οίκοι diκ στο άνω ημισφαίριο, ως τομή του με τις έξι κατακόρυφες 
δακτυλιοειδείς λωρίδες D1i , και άλλες τόσες – στο κάτω ημισφαίριο. Η εκλειπτική μας 
(εύκολα  διαπιστώνεται) πάντα τέμνει όλες τις έξι αναφερόμενες κατακόρυφες λωρίδες, 
δημιουργώντας πάντα δώδεκα μονοδιάστατους οίκους στην εκλειπτική. Στα 
περιγραφόμενα παραπάνω πέντε παραδείγματα διάφορης θέσεως τής εκλειπτικής, οι 
γωνιακές διαστάσεις όλων των μονοδιάστατων οίκων θα είναι ίσες και θα αποτελούνε 
300, διότι σε όλα αυτά τα παραδείγματα η εκλειπτική περνάει απ’ την γραμμή Ανατολή-
Δύση, και οι κατακόρυφες ακμές Q1i  διαιρούν κάθε μεγάλο κύκλο τής ουράνιας σφαίρας, 
που περνάει από αυτή τη γραμμή, σε τμήματα των 300. Όμως, στις ενδιάμεσες θέσεις τής 
εκλειπτικής (όταν η γραμμή ASC-DSC είναι στραμμένη προς την γραμμή  Ανατολή-
Δύση), οι διαστάσεις των οίκων γίνονται άνισες και ποικίλουν σε αρκετά ευρεία όρια, 
περίπου από  190 μέχρι 380. Φυσικά, αυτό εύκολα λαμβάνεται υπ’ όψη, κάνοντας κάθε 
φορά υπολογισμούς μέσα από το δοσμένο αλγόριθμο. Είναι αναγκαίο να δοθεί προσοχή 
στις αλλαγές τού αστρολογικού νοήματος τής επιρροής των σημειακών κομβικών ακμών  
ASC,  IC,  DSC , MC στην εκλειπτική. Συνήθως, το ASC (και το DSC) είναι απλή ((?)) 
σημειακή ακμή – η διασταύρωση τής εκλειπτικής με την γραμμική ακμή Q2,2  (γραμμή 
τού ορίζοντα). Κάθε κατακόρυφη  δακτυλιοειδής λωρίδα D1i  τέμνεται με την γραμμή τού 
ορίζοντα. Οι έξι αρχικοί οίκοι σχηματίζουν στην γραμμή τού ορίζοντα τμήματα, όμοιας 
επιρροής κατά ζεύγη  : 00 - 300 και 3300 - 3600 , 300 - 600 και 3000 - 3300  κ.τ.λ. Οι γωνίες 
μετριούνται από το σημείο Ανατολής Ε. Για αυτόν το λόγο, εάν θεωρήσουμε, ότι το 
ascendant βρίσκεται στο ανατολικό ημικύκλιο τής γραμμής τού ορίζοντα, και το 
descendant – στο δυτικό  ημικύκλιο, τότε όπως το ascendant, έτσι και το descendant 
μπορούν να έχουν τρεις διαφορετικές έννοιες επιρροής, αναλόγως σε ποιο τμήμα τής 
γραμμής τού ορίζοντα κείτονται. Το τελευταίο, βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
πρακτική αστρολογία. Επιπλέον, η έννοια τής επιρροής των ASC και DSC έντονα 
αλλάζει  και ενισχύεται  καθώς αυτά παρίστανται στις διπλές ακμές τού συστήματος των 
δισδιάστατων οίκων. Οι διπλές ακμές στην γραμμή τού ορίζοντα απέχουν από το σημείο 
Ανατολής Ε σε γωνιακές αποστάσεις  00 ,300, 600 …, 3600 . Δημιουργείται η εντύπωση, 
δήθεν παρουσιάζονται όψεις μεταξύ των ιδεώδης αντικειμένων – του ascendant 
(descendant) και του σημείου ανατολής, παρόλο που στην πραγματικότητα, η αιτία 
συνίσταται στην παρουσίαση όψεων μεταξύ των πραγματικών πλανητών και της 
πραγματικής Γης. Αυτές οι αλλαγές και οι όψεις στην αστρολογία αμελήθηκαν, ίσως, 
επειδή το σημείο Ανατολής δεν μπαίνει στο σύστημα των στάνταρτ μονοδιάστατων 
οίκων στην εκλειπτική. Αντίστοιχα και οι σχέσεις με το σημείο Ανατολής δεν 
εξετάζονταν. Όμως  το σημείο Ανατολής, στην ουσία, δεν μπαίνει μόνο απλώς στο 
σύστημα δισδιάστατων οίκων, αλλά πάντα αποτελεί μια ισχυρή διπλή ακμή του. Όταν 
δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι περιγραφόμενες μεταβολές τής έννοιας τής επιρροής των 
ascendant και descendant, η αστρολογία  χάνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της.  
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Με τα  MC και  IC, στην δεδομένη περίπτωση, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, διότι οι 
οίκοι είναι μόνο δύο. Απότομες παραλλαγές τής έννοιας των επιρροών  MC και  IC 
συμβαίνουν όταν το MC κείται στο ζενίθ, το IC – στο ναδίρ και όταν αυτά κείτονται 
στην γραμμή τού ορίζοντα (στον πολικό κύκλο). Στα παραδείγματα 1-4, αλλάζει το 
νόημα τής επιρροής όχι μόνο των ASC, IC, DSC, MC, άλλά και των άλλων σημειακών 
ακμών τής εκλειπτικής, και αυτό το υποδείχνει η μεταβλητότητα των δεικτών των 
τμημάτων των  γραμμικών ακμών  στους πίνακες 1-4.  
 
Ο γενικός κανόνας είναι ο εξής : κάθε σημειακή ακμή στην εκλειπτική ολισθαίνει  επί 
τής γραμμικής ακμής κατά την διάρκεια τής περιστροφής τής εκλειπτικής (στο οριζόντιο 
σύστημα συντεταγμένων) . Εάν ολισθαίνει πάνω στην οριζόντια ακμή-κύκλο Q2κ , τότε 
επέρχεται η όψη με το σημείο τής Ανατολής Ε, όταν αυτή κείται στην διασταύρωση τού 
οριζόντιου κύκλου Q2κ  και των κατακόρυφων κύκλων Q1i , δηλαδή, στις διπλές ακμές 
qi,k. Εάν ολισθαίνει πάνω στην κατακόρυφη  ακμή-κύκλο Q1i , τότε επέρχεται η όψη με 
το ζενίθ Ζ, όταν αυτή κείται στην διασταύρωση τού κατακόρυφου κύκλου Q1i και των 
οριζόντιων κύκλων Q2κ  , δηλαδή , πάλι στις διπλές ακμές q i , k  . Η αλλαγή τού νοήματος 
επιρροής τής σημειακής ακμής τής εκλειπτικής λαμβάνει χώρα στην περίπτωση όταν 
αυτή περνάει μέσα από την διπλή όψη των δισδιάστατων οίκων. Στην δε διπλή ακμή 
λαμβάνει χώρα μια βραχύχρονη έξαρση τής επιρροής τής σημειακής ακμής τής 
εκλειπτικής.  
 
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ . Εφόσον υπάρχουν οικιακές όψεις 450 και 1350 

μεταξύ των πλανητών, οι ίδιες όψεις υποχρεούνται να υπάρχουν και μεταξύ  των Χ-
πεδίων τής Γης και των άλλων πλανητών. Επομένως και αυτές πρέπει να λαμβάνονται 
υπ’ όψη για στην κατασκευή των ΔΣΔΟ. Τότε, το σύστημα των μονοδιάστατων οίκων 
στην εκλειπτική περιπλέκεται και παύει να κατέχει  πλέον δώδεκα οίκους . Εάν αυτές οι 
όψεις συμβαίνουν επί τού  πεδίου ΧDЗ , πρέπει να τις συμπεριλάβουμε στο σύνολο {α1i 
Б}, εάν συμβαίνουν επί του Χ2З , τότε πρέπει να τις συμπεριλάβουμε στο σύνολο {α2k Б}.  
 
Εν τούτοις, παραμένει άγνωστο για ποια πεδία δημιουργείται η κάθε ενδεχόμενη όψη. 
Λείπουν τα απαιτούμενα πειραματικά και εμπειρικά δεδομένα.  Όμως, αναλόγως με το 
ποιες όψεις σε ποια σύνολα συμπεριλαμβάνονται, ουσιώδης αλλάζει το νόημα και η 
δομή των μονοδιάστατων οίκων στην εκλειπτική. Τα παρουσιαζόμενα παραδείγματα, 
συνολικά, καλά το εικονογραφούν αυτό. Να για πιο λόγο στην αστρολογία είναι 
σημαντικό να υπάρχουν τα εν λόγο δεδομένα. Η φυσική τής αστρολογίας έδειξε, ότι η 
μοναδική για μας περίπτωση, όπου εύκολα διαχωρίζονται οι όψεις κατά τύπους πεδίων, 
είναι οι παρατηρήσεις των όψεων των πλανητών με την τοπική κατακόρυφη και την 
γραμμή Ανατολή-Δύση. Η κοινότητα αστρολόγων θα μπορούσε να κάνει παραγγελίες 
στην ομάδα τού Σνολ για ιδικές παρατηρήσεις , αναλόγως με τη θέση, π. χ. , τού Ηλίου ή 
τής Σελήνης ως προς την γραμμή Ανατολή-Δύση και την κατακόρυφη. Αυτή θα ήταν μια 
στοχαστική διεκπεραίωση ολίγου μέσου για την επίλυση ενός μεγάλου σοβαρού 
πρακτικού προβλήματος .  
 
7. ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ . Οι πλανήτες ασκούν αστρολογική 
επίδραση στις γήινες διεργασίες. Επομένως, υπάρχει κάποιο μέσο, που μεταβιβάζει εξ 
αποστάσεως αυτήν την επίδραση. Στην φυσική ένα τέτοιο μέσο ονομάζεται πεδίο.  Το 
ονομάζω εδώ Χ-πεδίο. Το πρόθεμα «Χ» αναδείχνει την άγνωστη φύση του πεδίου και θα 
αφαιρεθεί καθώς θα διευκρινιστεί η φύση του. Στο άρθρο δεν προωθείται καμία υπόθεση 
που να αφορά το σύστημα οίκων (ΣΟ). Στο άρθρο  α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι,  ότι υπάρχει το 
μοναδικό σωστό ΣΟ και αποδεδειγμένα κατορθώνεται το σωστό ΣΟ. Αυτό το ΣΟ είναι 
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το διπλό σύστημα των δισδιάστατων οίκων – ΔΣΔΟ. Το σύστημα ΔΣΔΟ δεν συμπίπτει 
με τους χρησιμοποιούμενους στην αστρολογία οίκους. 
  
 Η απόδειξη είναι απλή και μπορεί να την κατανοήσει σχεδόν κάθ’ ένας. Για την  
απόδειξη αρκούν: α) οι στοιχειώδης γνώσεις περί του πεδίου ως κάποιο μέσο, που 
μεταδίδει την επίδραση εξ αποστάσεως β) η χρησιμοποίηση της στοιχειώδης γεωμετρίας, 
γ) η χρησιμοποίηση μόνο των βασικών στοιχείων της αστρολογίας, στις γενικές γραμμές. 
Η απόδειξη είναι σωστή ανεξαρτήτως από το αν είναι σωστή η υπόλοιπη αστρολογία και 
από το αν γνωρίζει ο αυτουργός την υπόλοιπη αστρολογία. Ακριβώς αυτή είναι η δυνατή 
πλευρά της δεδομένης θεωρίας. Κατορθώσαμε να ξεχωρίσουμε την θεωρία από το 
ζήτημα της ορθότητας της υπόλοιπης αστρολογίας γενικώς, και ως συνέπεια, να 
προοδέψουμε προς την επιστημονική κατανόηση της βάσης της αστρολογίας.  
 
Η απόδειξη της ύπαρξης του μοναδικού σωστού συστήματος οίκων –ΔΣΔΟ – και η 
γεωμετρική του δομή είχαν ληφθεί βασίζοντας μόνο στα εξής ερεισματικά σημεία. 
Εφόσον μεταξύ άλλων πλανητών δημιουργούνται όψεις, τότε οι ίδιες όψεις  
δημιουργούνται μεταξύ του Χ-πεδίου της Γης και Χ-πεδίου των άλλων πλανητών. Κατά 
την όψη μεταξύ δύο άλλων πλανητών, οι πλανήτες αμοιβαία μεταβάλλουν τις 
αστρολογικές επιδράσεις τους ο ένας στον άλλων. Η διάρκεια αυτής της μεταβολής είναι 
μικρή σε σχέση με την περίοδο περιστροφής του πλανήτη επί της εκλειπτικής, ενώ δεν 
είναι μικρή σε σχέση με την γήινη ημέρα. (Γι’ αυτό το λόγο αυτό το φαινόμενο καλείται 
στο άρθρο «συνθήκες λειτουργίας βραχύς έξαρσης»  ΣΛΒΕ). Όταν οι πλανήτες 
παρίστανται στο ASC και στο МС, ο πλανήτης, σαν από μόνος του, χωρίς ορατή αιτία 
απότομα αλλάζει τον χαρακτήρα της αστρολογικής του επίδρασης. Η διάρκεια αυτής της 
μεταβολής είναι πολύ μικρή σε σχέση με την γήινη ημέρα. (Η εν λόγο μεταβολή επίσης 
στο άρθρο ονομάστηκε «συνθήκη λειτουργίας βραχύς έξαρσης»  ΣΛΒΕ).  
 
Όπως είχαμε εξακριβώσει, η αστρολογική επίδραση της Γης πάνω στους κάτοικους της 
εκδηλώνεται ποίκιλα και αισθητά. Λαμβάνουν χώρα έντονες βραχύχρονες εξάρσεις 
αυτής της επίδρασης, βραχύς σε σχέση με τη γήινη ημέρα.  Η αστρολογία δεν μπορούσε 
να παραλείψει αυτές τις εξάρσεις. Και δεν τις παρέλειψε. Από καιρού τις παρατηρεί. 
Απλώς δεν έχει αντιληφθεί ότι παρατηρεί εξάρσεις των επιδράσεων του ίδιου θεμελιακού 
πλανήτη Γη. Το φυσικό μοντέλο της αστρολογίας βοήθησε στην κατανόηση αυτού του 
ζητήματος. Περί ποιες εξάρσεις γίνεται λόγος; Είναι εκείνες οι εξάρσεις των 
αστρολογικών επιδράσεων, τις οποίες παρατηρούν οι αστρολόγοι στις ακμές του 
συστήματος οίκων. Σύμφωνα με την διεξαγόμενη μελέτη, οι ακμές είναι ο γεωμετρικός 
τόπος αυτών των σημείων της ουράνιας σφαίρας, στους οποίους όταν παραβρεθεί 
κάποιος πλανήτης, δημιουργείται στο σημείο Μ της γήινης επιφάνειας όψη μεταξύ του 
σταθερού στο σημείο Μ Χ-πεδίου της Γης και του μεταβαλλόμενου Χ-πεδίου του 
πλανήτη. Εξ αιτίας αυτής της όψης, στο σημείο Μ συμβαίνει η αμοιβαία ενίσχυση  και η 
απότομη έξαρση των επιδράσεων όπως της Γης έτσι και του πλανήτη. Γι’ αυτό ακριβώς, 
η αστρολογική επίδραση της Γης δημιουργεί τα συστήματα ακμών και οίκων. Με άλλα 
λόγια, η αστρολογική επίδραση του θεμέλιου πλανήτη δημιουργεί τα συστήματα οίκων 
στο θεμελιακό πλανήτη. Π. χ., με την μετατόπιση μας στον Άρη, η αστρολογική 
επίδραση τού Άρη δεν εκλείπει  πουθενά, αλλά εκφράζεται ποικιλόμορφα και αισθητά 
μέσω  τής εμφάνισης στο αριανό ουράνιο θόλο τού συστήματος οίκων του Αρη. Και 
έτσι, λοιπών, στο δικό μας  αστρολογικό  ουράνιο θόλο εμφανίζεται άλλος ένας 
πλανήτης – ο θεμέλιος πλανήτης Γη – όπως και οι άλλοι πλανήτες, άλλα, επίσης, και με 
κατ’ αρχήν διαφορές από αυτούς, δηλαδή, σε ιδιάζων μορφή συστήματος οίκων. Είναι 
ενδιαφέρον να μάθουμε την έννοια τής αστρολογικής επίδρασης τής Γης. Στα πλαίσια 
τού φυσικού μοντέλου, είχα προτείνει προηγουμένως [4] έναν τρόπο προσδιορισμού τής 
έννοιας τής αστρολογικής επίδρασης τής Γης πάνω στους κατοίκους της, βασίζοντας 
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στην ιδέα περί των όψεων μεταξύ τού Χ-πεδίου τής Γης και Χ-πεδίων των άλλων 
πλανητών. Τον εν λόγο τρόπο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει κάθε ένας αστρολόγος, που 
καλά γνωρίζει τις αστρολογικές περιγραφές των πλανητικών επιδράσεων ξέχωρα  και τις 
νομοτέλειες των μεταβολών αυτών των επιδράσεων στις όψεις. Κατά τις όψεις, πάνω 
στις ακμές εντείνεται όχι μόνο η γνωστή επιρροή τού εξωτερικού πλανήτη, αλλά και η 
επιρροή τής ίδιας τής Γης. Επομένως, εάν αφαιρέσουμε από την ολική, ενισχυμένη στις 
όψεις επίδραση, την γνωστή επίδραση τού εξωτερικού πλανήτη, τότε το υπόλοιπο θα μας 
λέει για τις ιδιότητες τής αστρολογικής επίδρασης τής ίδιας Γης. Βέβαια, εδώ οφείλεται  
δημιουργικά να ξεπερασθούν οι δυσκολίες, συσχετιζόμενες με την μη γραμμικότητα του 
αθροίσματος των Χ-πεδίων στις όψεις . Θα ήταν ενδιαφέρων να πραγματοποιηθούν στην 
αστρολογία οι μελέτες πάνω στην εξακρίβωση του νοήματος τής αστρολογικής 
επίδρασης τής Γης.  
 
Η αστρολογική επίδραση τής Γης φέρνει ένα απλό ενιαίο διπλό σύστημα οίκων  diκ, 
παριστάμενο ως ΔΣΔΟ. Οι οίκοι diκ είναι δισδιάστατοι και καλύπτουν όλη την ουράνια 
σφαίρα. Είναι ακίνητοι και αμετάβλητοι στο οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων και είναι 
ίδιοι σε όλα τα σημεία τής γήινης επιφάνειας. Οι ακμές τους αποτελούν δύο αμοιβαία 
ορθογώνια συστήματα οριζόντιων Q2κ και κατακόρυφων Q1i κύκλων στην ουράνια 
σφαίρα, όπου τα i , k είναι ακαριαίοι δείκτες. Οι  κατακόρυφοι κύκλοι είναι παράλληλοι 
προς το ουράνιο μεσημβρινό. Οι διπλές ακμές qi,k είναι τα σημεία διασταύρωσης των 
γραμμικών ακμών  Q1i  και Q2κ . Ενδιάμεσα στις ακμές  Q1i  κείτονται οι αρχικοί οίκοι D1i, 
ενώ ενδιάμεσα στις ακμές  Q2κ  - οι αρχική οίκοι D2κ . Οι δισδιάστατοι διπλοί οίκοι d i,k   

δημιουργούνται ως διασταύρωση των αρχικών οίκων D1i  και D2κ , δηλαδή, di,k   = D1i ∩ 
D2κ . Όταν οι πλανήτες κείτονται μεταξύ των ακμών, δηλαδή, μεταξύ των οίκων di,k , 

δύσκολο είναι να εντοπιστεί η αστρολογική επίδραση τής Γης στο σημείο Μ λόγω τής 
σταθερότητάς του. Η αστρολογική επίδραση τής Γης έντονα εκδηλώνεται  στο σημείο Μ 
μόνο όταν ο πλανήτης παραβρεθεί στην ακμή.   
 
Λόγω ότι η επίδραση τής Γης δημιουργεί ένα σύστημα οίκων με φυσιολογικό τρόπο,  το 
σύστημα οίκων θα είναι καθολικό, όπως και η ίδια η φυσική. Το φυσιολογικό σύστημα 
οίκων εξαλείφει μερικές συγκεκριμένες ατέλειες των γνωστών ΣΟ.  
 
Το σύστημα ΔΣΔΟ με καθολικό τρόπο λειτουργεί και στα χαμηλά και στα υψηλά πλάτη, 
ανεξαρτήτως από το αν βρίσκεται το ουράνιο σώμα στην εκλειπτική ή δεν συσχετίζεται 
καθόλου με την εκλειπτική. Τα σημεία ζενίθ, ναδίρ, Ανατολή, Δύση, Βοράς, Νότος, 
ASC, DSC,  IC,  MC πάντα αποτελούν τις σημειακές του ακμές. Το σύστημα ΔΣΔΟ 
προσφέρει στους αστρολόγους μεγάλες ικανότητες δημιουργίας, διότι με τις γνωστές 
συλλογές των όψεων, κατασκευάζονται στοιχειώδες και καθολικά διάφοροι τύποι 
συστημάτων των δισδιάστατων οίκων  di,k  - οικιακοί , καρμικοί, προγνωστική , κ.τ.λ. Τα 
συστήματα οίκων διαφόρου τύπου υπερκαλύπτονται μεταξύ τους.  
 
Οι μονοδιάστατοι οίκοι diκ

Э εμφανίζονται στην εκλειπτική ως διασταύρωση της 
εκλειπτικής με τους δισδιάστατους οίκους diκ , και χαρακτηρίζονται  με δύο δείκτες, και 
όχι με τον αύξων αριθμό στην εκλειπτική. Αναλόγως με το τοπικό αστρικό χρόνο και με 
το πλάτος τού σημείου παρατήρησης Μ, στην εκλειπτική μπορούν να μεταβάλλονται: το 
αστρολογικό νόημα των μονοδιάστατων οίκων (μεταβολή των δεικτών i , k), οι γωνιακές 
τους διαστάσεις και ο αριθμός τους. Το φυσικό ascendant FASC και το φυσικό 
descendant FDSC αρκετά τεντώνουν στις γύρω πολικές περιοχές. Δεν μπορεί, εκ των 
πραγμάτων, να υπάρχει μια ενιαία για όλα τα πλάτη και για όλες τις χρονικές στιγμές, 
συνηθισμένοι αστρολογική ερμηνεία  των μονοδιάστατων οίκων πάνω στην εκλειπτική. 
Στανταρτοποιημένη  και ενιαία μπορεί να υπάρχει μόνο η ερμηνεία των αμετάβλητων   
δισδιάστατων οίκων diκ . Είναι αναγκαίο και επικείμενο να επεξεργασθεί στην πράξη 
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αυτή η ερμηνεία με την χρήσει, βέβαια, όλης της συσσωρευμένης  πλούσιας εμπειρίας 
τής αστρολογίας πάνω στα θέματα των οίκων. Εάν επιχειρούμε να εξετάζουμε μόνο τους  
μονοδιάστατους οίκους στην ουράνια σφαίρα, τότε αναπόφευκτα θα προκύπτει πλήθος 
διάφορων  μονοδιάστατων  συστημάτων οίκων, κάθε ένα σύστημα του οποίου είναι ορθό 
για κάποιο σημείο και χρόνο παρατήρησης. Για αυτό το λόγο, φαίνεται, υπάρχουν τόσα 
πολλά διαφορετικά μονοδιάστατα συστήματα οίκων στην τωρινή αστρολογία, και 
κανένα από αυτά δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως μοναδικό σωστό.  
 
Τα ASC, DSC, MC, IC και άλλες σημειακές ακμές στην εκλειπτική αλλάζουνε την 
έννοια  των αστρολογικών τους επιρροών  και σχηματίζουν όψεις με τα σημεία ανατολής 
Ε και ζενίθ Ζ (όταν βρεθούν στις διπλές ακμές). Αυτές τις αλλαγές και τις ίδιες τις όψεις 
η αστρολογία τις είχε παραλείψει, φαίνεται, λόγω του ότι τα σημεία ανατολής Ε και ζενίθ 
Ζ δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα των στάνταρτ μονοδιάστατων οίκων στην 
εκλειπτική. Συνεπώς, δεν μελετούνταν και οι αμοιβαίες σχέσεις με τα σημεία ανατολής Ε 
και ζενίθ Ζ. Αλλά, τα σημεία ανατολής Ε και ζενίθ Ζ, στην πραγματικότητα, δεν 
μπαίνουν απλώς μόνο στο σύστημα των δισδιάστατων οίκων, αλλά πάντα αποτελούν τις 
ισχυρές του διπλές ακμές. Όταν δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι εν λόγο αλλαγές τής έννοιας 
των επιρροών των ASC, DSC, MC, IC και των άλλων σημειακών ακμών στην 
εκλειπτική, τότε η αστρολογία χάνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της.  
 
Στο άρθρο σύντομα, αλλά επί τής ουσίας περιγράφεται ένας απλός αλγόριθμος 
υπολογισμού στα πλαίσια τού συστήματος ΔΣΔΟ και δίνονται παραδείγματα 
υπολογισμού. Τα  παραδείγματα  αυτά  καταφανής εικονογραφούν τα περιγραφόμενα 
συμπεράσματα. Καλύτερα είναι να μη απεικονίζονται οι οίκοι και οι πλανήτες στον 
κύκλο τής εκλειπτικής, αλλά στην ουράνια σφαίρα, ή, τουλάχιστο, στην κυκλική λωρίδα 
τού περίγυρου τής εκλειπτικής, όπου σαφές φαίνονται τα βάθη εμβύθισης τής 
εκλειπτικής στους δισδιάστατους οίκους  diκ  και οι παρεκκλίσεις των πλανητών από την 
εκλειπτική, και όπου εύκολα παρατηρούνται οι περιπτώσεις, στις οποίες οι πλανήτες 
τυχαίνουν σε άλλο  δισδιάστατο οίκο  diκ , παρά ο οίκος, στον οποίο πέφτει το 
πλησιέστερο στον πλανήτη τμήμα τής εκλειπτικής . 
 
Όλα τα προαναφερόμενα συμπεράσματα είχαν συναχθεί, βασίζοντας στο ελάχιστο όγκο 
των πιο αξιόπιστων δεδομένων τής αστρολογίας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν μόνο 
τα άνω αναφερόμενα αστρολογικά δεδομένα περί των όψεων  {αn}, του ωροσκόπου ASC 
και το μεσούρανα MC. Στην αστρολογία, φαίνεται, δεν υπάρχει τίποτα σιγουρότερο από 
αυτά τα στοιχεία. Για αυτόν το λόγο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι να ελπίζουμε, ότι το 
σύστημα των δισδιάστατων οίκων θα δικαιολογηθεί στην αστρολογική πρακτική.  
 
Από την φυσική των Χ-πεδίων εσκεμμένα δεν χρησιμοποιήθηκε καμία από τις ιδιότητες 
των τελευταίων, εξαιρούμενη την άποψη περί τής ύπαρξης των Χ-πεδίων τής Γης. 
Αντιθέτως, βασίζοντας στα εγκαθιδρυμένα από την αστρολογία δομικά δεδομένα, 
σχετιζόμενα με το  ASC  και το MC, συνάχθηκε το πόρισμα περί της σταθερότητας τής 
κατεύθυνσης (όχι , όμως, της «δύναμης») τού Χ-πεδίου τής Γης στα σημεία τής γήινης 
επιφάνειας. Εκτός αυτού, ξανά αποκαλυπτικέ η ύπαρξή τού ΧD πεδίου, αναφυόμενου  
από τις επιταχύνσεις των υλικών σημείων. Αυτό έγινε με άλλο τρόπο, απ’ ότι στο άρθρο 
[3] και ανεξάρτητα από το άρθρο [3]. Με άλλα λόγια, αντίθετα, η ανάλυση τού 
συστήματος οίκων συνεισφέρει  στη φυσική των Χ-πεδίων. Συνάμα, αποδείχτηκε, ότι οι 
αρχικοί οίκοι D1i αναφύονται ακριβώς από το Χ-πεδίο ΧDЗ  τής Γης. Αλλά η επίδραση 
τού πεδίου ΧDΠ των πλανητών τείνει προς την εξαφάνιση στους πόλους τής Γης [3]. Για 
αυτόν το λόγο, στο περίγυρο των πόλων, οι αρχικοί οίκοι D1i  εξαφανίζονται, παρόλο που 
τυπικώς μαθηματικά παραμένουν και εδώ.  
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Λόγω του απροσδόκητου, οι αλλαγές τού  αστρολογικού νοήματος και τού αριθμού των 
μονοδιάστατων οίκων στην εκλειπτική μπορούν να δεχτούν ως χίμαιρα, εάν ο 
αναγνώστης δεν επιχείρησε να μπει σοβαρά στην ουσία τού άρθρου. Τα συμπεράσματα 
δεν είναι καν της επινόησης, αλλά είναι αποτέλεσμα απλών αιτιών. Θα εκθέσω σε  
συντομία με άλλα λόγια, ακόμα μια φορά, το πρόβλημα. Όλα τα εξετάζουμε σε οριζόντιο 
σύστημα συντεταγμένων, σταθερά συνδεμένο με το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα. Έστω 
κάποιος πλανήτης βρίσκεται στο σημείο Η τής ουράνιας σφαίρας, και οι παρατηρήσεις 
γίνονται στο σημείο Μ τής Γης. Θα μετακινούμε αυτοπροαιρέτως νοερά την τοποθεσία 
τού πλανήτη Η πάνω σε όλη την ουράνια σφαίρα (και όχι μόνο στην εκλειπτική). Τα Χ-
πεδία όλων των πλανητών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Επομένως, υπάρχει 
αλληλοεπίδραση και μεταξύ των Χ-πεδίων της Γης και του δεδομένου πλανήτη. Τα εν 
λόγο πεδία αλληλεπιδρούν παντού, επίσης και στο σημείο παρατήρησης Μ πάνω στην 
γήινη επιφάνεια. Εξ αιτίας των αναφερόμενων μετακινήσεων, στο σημείο Μ αλλάζει η 
κατεύθυνση τής έλευσης τού Χ-πεδίου από το πλανήτη και οι χαρακτηριστικές των 
διευθύνσεων, συσχετιζόμενες με την ακτίνα εξερχόμενη από το πλανήτη. Ενώ οι 
χαρακτηριστικές των διευθύνσεων του Χ-πεδίου τής Γης παραμένουν αμετάβλητες στο 
σημείο Μ. Συνεπώς, στο σημείο Μ μεταβάλλονται οι γωνιακές σχέσεις μεταξύ τις 
χαρακτηριστικές των  διευθύνσεων του Χ-πεδίου τής Γης και του πεδίου του πλανήτη, 
καθώς ο πλανήτης μετατοπίζεται ως προς το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα. Αυτό 
προκαλεί την μεταβολή τού τελικού συνολικού Χ-πεδίου, επομένως και την αλλαγή του 
νοήματος της αστρολογικής επιρροής, στο σημείο Μ. Και εδώ μπαίνουν σε ισχύ οι όψεις 
{αn} μεταξύ των σταθερών χαρακτηριστικών των διευθύνσεων τού Χ-πεδίου της Γης και 
τής ακτίνας προς τον πλανήτη στο σημείο Μ. Τα σημεία Η, στα οποία η συγκεκριμένη 
όψη αn παραμένει ίδια, σχηματίζουν στην ουράνια σφαίρα μια γραμμή. Το σύνολο 
τέτοιων γραμμών συγκροτεί στο ουράνιο θόλο ένα δίκτυο, αποτελούμενο από 
οριζόντιους κύκλους, με κέντρα  πάνω στην γραμμή ναδίρ-ζενίθ, και από κατακόρυφους 
παράλληλους κύκλους, με κέντρα  πάνω στην γραμμή Ανατολή-Δύση. Το δεδομένο 
σύστημα γραμμών παραμένει ακίνητο ως προς το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα, διότι οι  
χαρακτηριστικές των διευθύνσεων του Χ-πεδίου τής Γης και το ίδιο αυτό πεδίο είναι 
σταθερό στο σημείο Μ τής Γης. Όταν ο πλανήτης βρεθεί σε αυτές τις γραμμές, σύμφωνα 
με τον ορισμό των γραμμών, σχηματίζεται όψη με το Χ-πεδίου τής Γης και 
δημιουργείται έξαρση τής αστρολογικής επίδρασης. Η περιγραφόμενη έξαρση, πρώτον, 
είναι βραχύχρονη σε σχέση με τη γήινη ημέρα, δεύτερον, εξαρτάται μόνο από την θέση 
τού πλανήτη σχετικά ως προς το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα τής Γης. Οι εν λόγο 
γραμμές αποτελούν τις γραμμικές ακμές (και όχι τις σημειακές), διότι η αστρολογία 
παρατηρεί τέτοιες εξάρσεις στις ακμές και μόνο σε αυτές. Μεταξύ των οριζόντιων ακμών 
τοποθετούνται οι αρχικοί οίκοι D2κ σε μορφή οριζόντιων κυκλικών λωρίδων. Μεταξύ 
των κατακόρυφων κυκλικών ακμών τοποθετούνται οι αρχικοί οίκοι D1i  σε μορφή  
κατακόρυφων κυκλικών λωρίδων. Η τομή των αρχικών οίκων D1i  και  D2κ  σχηματίζει 
δισδιάστατο οίκο diκ . Με άλλα λόγια, μεταξύ  των  γραμμικών ακμών, στα τετραγωνάκια 
diκ τού εν λόγο δικτύου, τοποθετούνται οι δισδιάστατοι οίκοι  (και όχι οι μονοδιάστατοι). 
Το δημιουργούμενο σύστημα οίκων diκ επίσης είναι ακίνητο στο οριζόντιο σύστημα 
συντεταγμένων. Η εκλειπτική, αναλόγως τού τόπου και του χρόνου παρατήρησης, 
τέμνει, φυσικά, διάφορους δισδιάστατους οίκους  diκ και τους τέμνει διαφορετικά. Από 
εδώ και προκύπτουν οι προαναφερόμενες αλλαγές του αστρολογικού νοήματος τής 
επίδρασης και ο αριθμός των  μονοδιάστατων οίκων και των σημειακών ακμών στην 
εκλειπτική.  
 
Τώρα ευκολότερα μπορούμε να εξηγήσουμε την διαφορά της φυσικής και της 
αστρολογικής αντίληψης των φαινομένων. Έτσι, σύμφωνα με την αστρολογία, τα 
μαθηματικά σχήματα, οι γραμμές και τα σημεία – οι οίκοι, οι ακμές – επιδρούν πάνω 
στους παραβρισκόμενους εκεί πλανήτες. Αυτό πλέον μοιάζει  με  μυστικισμό. Από την 
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άποψη της φυσικής τα μαθηματικά αυτά αντικείμενα, όπως και κάθε σύστημα 
συντεταγμένων, σε τίποτα δεν επιδρούν, απλώς βοηθούν στην απεικόνιση της 
κατάστασης. Οι μυστικιστικές επιδράσεις των μαθηματικών αντικειμένων – οίκων και 
ακμών – στα βρισκόμενα εκεί φυσικά αντικείμενα – τους πλανήτες, βρίσκουν στην 
προτεινόμενη θεωρία την κανονική φυσική εξήγηση, ως ομαλοποιημένη 
φαινομενολογική περιγραφή τής πραγματικής αλληλεπίδρασης τού Χ-πεδίου τής Γης με 
τα Χ-πεδία των άλλων πλανητών, όχι, όμως, στους οίκους και ακμές , αλλά στο σημείο 
παρατήρησης Μ στην γήινη επιφάνεια. Επίσης δόθηκε η φυσική εξήγηση των όψεων, 
σχηματιζόμενων μεταξύ μερικών φαινομενικών αντικειμένων. Και έτσι, υπάρχει η 
προοπτική της σταδιακής αποκάλυψης των πραγματικών αιτίων των επιρροών και των 
άλλων φαινομενικών αντικειμένων τής αστρολογίας. Και όμως για περισσότερη άνεση 
επίσης κατά καιρούς θα χρησιμοποιούμε τους συνηθισμένους όρους όπως οι όροι 
«επίδραση των οίκων, ακμών», τους οποίους δεν πρέπει να τους κατανοούμε με την ευθύ 
έννοια.   
 
Η ομοιότητα της τομής του ΔΣΔΟ με την εκλειπτική και πολλών συνηθισμένων ΣΟ 
συνίσταται στο ότι η γραμμές προβολής, που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό των 
τελευταίων μπορούν να θεωρούνται ως όρια των δισδιάστατων οίκων στην ουράνια 
σφαίρα, τα οποία διασχίζει η εκλειπτική. Βέβαια, δεν δόθηκε η έμφαση στην 
χρησιμοποίηση των δισδιάστατων οίκων, και δεν είμαι σίγουρος αν δεν δόθηκε 
εσκεμμένα, αλλά όλοι οι τρόποι προβολής σ’ αυτά ήσαν μια απόπειρα καθορισμού των 
σχέσεων στη δισδιάστατη ουράνια σφαίρα. Εάν με μαθηματικό τρόπο τυπικά θα 
περιγράψουμε την τομή dik

Э στην ορολογία της προβολής, τότε η τεχνική διαφορά της 
τομής dik

Э από τα συνηθισμένα ΣΟ έγκειται, πρώτον, στην χρησιμοποίηση διπλής 
προβολής και, συνεπώς, των διπλών οίκων  dik

Э. Δεύτερον, για την διάσπαση του 
μεγάλου ημικύκλιου της ουράνιας σφαίρας χρησιμοποιείται όχι η αυθαίρετη σειρά 
γωνιών, συναρμοσμένη συνήθως για την δομή δώδεκα οίκων, αλλά η επιστημονικά 
τεκμηριωμένη σειρά γωνιών, συνεπαγόμενη από την φυσική -  η καθορισμένη από την 
αστρολογία σειρά όψεων. Για τις διαφορές μεταξύ συστημάτων  dik

Э και συνηθισμένων 
ΣΟ δεν γίνεται λόγος, διότι τα συνηθισμένα ΣΟ δεν έχουν φυσική βάση. Να 
υπογραμμίσουμε, ότι από την φυσική έννοια, καμία προβολή στο ΔΣΔΟ δεν χρειάζεται  
και, εκ των πραγμάτων, δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται μόνο η άμεση τομή του 
ΔΣΔΟ με το επίπεδο της εκλειπτικής.  
 
Στα περισσότερα υπάρχοντα μονοδιάστατα συστήματα οίκων, διαιρούν εξ αρχής κάποιον  
κύκλο τής ουράνιας σφαίρας σε τόσα μέρη, όσα είναι τα ζώδια [1], δηλαδή, σε δώδεκα  
ίσα  μέρη.  Συνήθως, διαιρούν σε δώδεκα  ίσα μέρη, όπως διαιρούν το Ζωδιακό κύκλο σε  
ίσα ζώδια. Στον αριθμό δώδεκα  προσδίδεται  ((?))… σημασία . Στην βάση αυτού τού 
γεγονός στέκεται η φιλοσοφική σκέψη περί τής αμοιβαίας αντιστοιχίας των τοπικών 
αστρολογικών χαρακτηριστικών, προσδιοριζόμενων από τους οίκους, με τα κοσμικά  
χαρακτηριστικά, προσδιοριζόμενα από τα ζώδια. Η φυσική τής αστρολογίας εν τέλει 
οδηγεί προς αυτή τη σκέψη (βλ. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΘΕΣΙΑΣ), αλλά πιο συγκεκριμένα πλέον: Ο βαθμός αντιστοιχίας των ζωδίων με τα 
συστήματα οίκων πλήρως καθορίζεται από το βαθμό σύμπτωσης των δομών των 
τμημάτων τού ΧС πεδίου και των δομών  της ανισοτροπίας, προκαλούμενης από το πεδίο  
ΧD , που με τη σειρά, ευθέως εξαρτάται από το βαθμό αμοιβαίας αντιστοιχίας τής 
συλλογής των γωνιακών όψεων επί ((?)) των πεδίων  ΧС  και  ΧD . Για αυτόν το λόγο 
ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι αντίστοιχες πειραματικές μελέτες. Ο συγγραφέας  επίσης 
παραδέχεται την αναγκαιότητα της αντιστοιχίας των συστημάτων οίκων και ζωδίων. 
Επίσης δεν διαφωνεί με την ((?))… σημασία του αριθμού δώδεκα. Όμως, στην βάση τού 
συστήματος οίκων ΔΣΔΟ, όπως φάνηκε, μπαίνει η συλλογή των όψεων  {αn}, που είναι 
άνιση και δεν ρέπει προς τον αριθμό δώδεκα. Τότε, εάν πράγματι υπάρχει και 
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επιστημονικά θα αποδειχτεί η αναφερόμενη αντιστοιχία, η δομή των ζωδίων, φαίνεται, 
θα αποδειχθεί πολύ πλουσιότερη, πιο ενδιαφέρουσα και συγχρόνως πιο συγκεκριμένη, 
παρά δείχνει σήμερα. Συνάμα, θα εμφανιστούν διάφοροι τύποι διασταυρούμενων  
ζώδιων - οικιακά, καρμικά κ.τ.λ. – όπως συμβαίνει και με τους οίκους. Ιδιαιτέρως, τα 
ζώδια θα καταλαμβάνουν όλη την ουράνια σφαίρα, όπως και οι οίκοι, διότι τα τμηματικά 
Χ-πεδία, ευθυνόμενα για τα ζώδια, υπάρχουν και εκτός της εκλειπτικής. Εμείς τώρα, 
όμως, παρατηρούμε μόνο την τομή των τμηματικών Χ-πεδίων των πλανητών σχεδόν στο 
επίπεδο τής εκλειπτικής (εξαιρούμενα το Χ-πεδίο της Γης ). Από την άποψη τής φυσικής, 
για την κατασκευή του πλήρους δισδιάστατου συστήματος ζωδίων, απαιτείται η 
λεπτομερής μελέτη  τής κατανομής των τμηματικών Χ-πεδίων στο χώρο ως προς την 
πηγή τους. Εάν σήμερα γνωρίζαμε  το βαθμό τής αντιστοιχίας των  Χ-πεδίων διαφόρων 
τύπων και τους φυσικούς νόμους τής υπέρθεσής τους, τότε θα μπορούσαμε με καθαρά 
φυσικούς μεθόδους να προσδιορίσουμε την δομή και την αντιστοιχία των συστημάτων 
οίκων και ζωδίων.  
 
Τα ευρύς χρησιμοποιούμενα στην πράξη συστήματα μονοδιάστατων οίκων τείνουν 
ακριβώς προς το οικιακό σύστημα  δισδιάστατων οίκων diκ

Б .  Για την κατασκευή  των 
αναφερόμενων μονοδιάστατων οίκων, διαιρούν κάποιο μεγάλο κύκλο τής ουράνιας 
σφαίρας σε τμήματα από 300 κάθε ένα [1], που αντιστοιχεί στην χρησιμοποίηση των 
οικιακών όψεων 00, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 . Αυτό, με τη σειρά του, 
ανταποκρίνεται στην παραγνώριση των ασθενών ελάσσων όψεων 450 και 1350 , παρόλο 
που οι άλλες ελάσσων όψεις 300, 600  και  1500 υπολογίζονται εξίσου με τις ισχυρές 
μείζων όψεις. Εδώ υπάρχει το παράλογο, που προκύπτει από την επιδίωξη σον και καλά 
να έχουν δώδεκα οίκους, αντίστοιχα με τον αριθμό των ζωδίων ή με το ((?))… αριθμό 
δώδεκα. Όμως, ο αριθμός των οίκων και ζωδίων, τουλάχιστο τώρα, είναι, περισσότερο, 
ένα χαρακτηριστικό τού εργαλείου των αστρολόγων, παρά κάποια ιδιότητα τής φύσης, 
και  μάλλον δεν υποχρεώνεται να τείνει προς κάποιον ((?))… αριθμό. Η δομή των ίδιων 
των ζωδίων, όπως είδη είπαμε, μάλλον, θα φανεί πιο  πολύπλοκη από το απλό σύστημα 
δώδεκα ζωδίων. Θα ήταν επωφελής η χωρίς προκατάληψη δημιουργική μελέτη τής εν 
λόγο παραλογής στην αστρολογική πρακτική.  Φαίνεται, η καταχώριση των όψεων 450 
και 1350 θα αυξήσει τήν αξιοπιστία των αστρολογικών συμπερασμάτων. Εδώ υπάρχει 
μια προοπτική για την τελειοποίηση. Και τότε θα είναι συνετό να επεξεργασθούν οι 
αντίστοιχες αυτές αλλαγές στα ζώδια. Το δωδεκάοικο σύστημα μονοδιάστατων οίκων 
στην εκλειπτική, προκύπτει στο ΔΣΔΟ, εάν με βουλητικό τρόπο αλόγιαστα αποβάλουμε 
όχι μόνο τις όψεις  450 και  1350  των δύο πεδίων   Χ23 και  ΧDЗ , αλλά και άλλες όψεις 
τού πεδίου  Χ23 . Αυτή η αποβολή εισάγει κάποια αισθητή διαστροφή τής αμοιβαίας 
συμμετρίας των ιδιοτήτων των πεδίων Χ23 και ΧDЗ , που επίσης μας οδηγεί στην σκέψη, 
ότι θα ήταν σκόπιμο να ερευνηθεί η δυνατότητα της αναθεώρησης τού δωδεκάοικου 
συστήματος ΣΟ  πάνω στην εκλειπτική. Μα, αναλόγως με το ποιες όψεις και ποιων 
πεδίων, υπολογίζουμε, αλλάζει ουσιαστικά το νόημα και η δομή των μονοδιάστατων 
οίκων και ακμών στην εκλειπτική. Τα παρουσιαζόμενα στο άρθρο  παραδείγματα, στο 
σύνολό τους, εικονογραφούν αυτό. Όμως, με ποια πεδία στην πραγματικότητα 
σχηματίζεται η μια ή η άλλη όψη, είναι άγνωστο λόγω έλλειψης πειραματικών και 
εμπειρικών δεδομένων. Να γιατί είναι σημαντικό να έχει η αστρολογία τα εν λόγο 
δεδομένα. Η φυσική τής αστρολογίας έδειξε, ότι η μοναδική για μας περίπτωση, όπου 
εύκολα διακρίνονται οι όψεις κατά τύπους πεδίων, είναι οι παρατηρήσεις των όψεων των 
πλανητών με την τοπική κατακόρυφη  και με την γραμμή Ανατολή-Δύση. Για αυτό είναι 
πολύ σημαντικό για την αστρολογία, να πραγματοποιηθούν ειδικές παρατηρήσεις με τον 
δέκτη του Σνολ με σκοπό εντόπισης των όψεων αναλόγως με την θέση, π. χ. , τού Ήλιου 
ή τής Σελήνης ως προς την γραμμή  Ανατολή-Δύση και την κατακόρυφη. 
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Το γενικού χαρακτήρα αποτέλεσμα είναι το εξής: Υπάρχουν πραγματικές προοπτικές 
για την απώτερη τελειοποίηση τής δομικής βάσης τής αστρολογίας (οίκοι, ακμές) 
και αρκετές, μάλλον. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η δομική βάση τής 
αστρολογίας αποτελεί το θεμέλιο της. Από την ποιότητα αυτού τού θεμέλιου 
αποφασιστικά εξαρτάτε, τι οικοδομή μπορεί να κτίσει κανείς πάνω σε αυτό το 
θεμέλιο. Η δομική βάση της αστρολογίας σήμερα δεν θα μείνει απολιθωμένη και 
αποστεωμένη, αλλά αποτελεσματικά και δημιουργικά θα αναπτύσσεται, όπως και τα 
άλλα είδη ανθρώπινης γνώσης.  
 
Θα ήταν χρήσιμο να τραβήξουμε την προσοχή όπως των αστρολόγων, έτσι και των 
αντιπροσώπων των θετικών επιστημών  στην εξής σκέψη, εκθεμένη στα άρθρα [6],[7]: 
«Το βήμα που έγινε προς την αντίληψη  τής φυσικής αστρολογίας, η πρώτη εκδοχή της 
κατασκευής τού φυσικού μοντέλου τού μηχανισμού των αστρολογικών επιδράσεων, τα 
πρώτα εργαστηριακά φυσικά αποτελέσματα, μαρτυρούμενα υπέρ τής αστρολογίας, 
νομίζω, αλλάζουν την κατάσταση και επιτρέπουν στην αστρολογία σιγά-σιγά  να περάσει 
σε επιστημονική ράγια. Λόγω τής άγνοιας και τής ανεξερεύνησης τού μηχανισμού των 
αστρολογικών επιδράσεων, οι αστρολόγοι λειτουργούν «μέσα στο σκοτάδι», βάσει 
πολλών μεμονωμένων, εμπειρικά παρατηρούμενων νομοτελειών. Βέβαια, οι αστρολόγοι 
μάθανε να βολεύονται μέχρι τώρα χωρίς την γνώση τού μηχανισμού (όχι από την καλή 
ζωή, βέβαια). Εάν η αστρολογία ήξερε, πώς να βρει αυτόν τον μηχανισμό, οι αστρολόγοι, 
αναμφίβολα, παρευθύς θα είχαν ασχοληθεί με αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
επιστήμη. Εάν η επίσημη επιστήμη είχε κάποιους πραγματικούς υπαινιγμούς πρακτικού 
χαρακτήρα, πάνω στο πως μπορεί να βρεθεί και να κατανοηθεί ο φυσικός μηχανισμός 
των αστρολογικών επιδράσεων, τότε ευθύς θα ασχολούνταν μ’ αυτό και θα γινότανε ο 
καλύτερος φίλος τής αστρολογίας. Εκτός αυτού, μπορούμε να υποθέσουμε, ότι, λόγω της 
άγνοιας τού μηχανισμού, στην αστρολογία παραλείφθηκαν κάποιες πολύ σημαντικές 
νομοτέλειες και ιδιότητες, και επίσης, μπερδεύτηκαν μεταξύ τους κάποιες ποιοτικά 
διαφορετικές αστρολογικές επιδράσεις κ.τ.λ. Για ποιόν λόγω μπορούμε να κάνουμε μια 
τέτοια υπόθεση; Ακριβώς επειδή η αστρολογία δεν είναι μόνη στην ιστορία της εξέλιξης 
των ανθρώπινων γνώσεων. Υπήρχαν ήδη τέτοιες καταστάσεις. Ας χρησιμοποιήσουμε, 
λοιπόν, την τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία τής ιστορίας τής επιστήμης. Ακριβώς μια 
τέτοια ίδια κατάσταση υπήρχε και στην αλχημεία, η εξέλιξη τής οποίας διαρκούσε πάρα 
πολλά χρόνια. Ήταν  άγνωστος ο μηχανισμός  των χημικών αντιδράσεων. Οι αλχημικοί 
μάθανε να μεταχειρίζονται χωρίς τις γνώσεις τού μηχανισμού. Η αλχημεία συγκέντρωσε 
τεράστιο όγκο παρατηρούμενων νομοτελειών. Την έλλειψη γνώσεων τού μηχανισμού 
την αντικαθιστούσαν με μυστικισμό, και, σίγουρα, η αλχημεία ανακάλυψε πολλούς 
πολύτιμους χημικούς μετασχηματισμούς. Κατόπιν, ο μηχανισμός των χημικών 
αντιδράσεων ανακαλύφθηκε  και λεπτομερώς μελετήθηκε, εμφανίσθηκε η χημεία, η 
οποία βάσει αντίληψης τού μηχανισμού άλλαξε την ζωή τής ανθρωπότητας και 
κατόρθωσε να ανέβει σε τέτοια ύψη, τα οποία   δίχως την γνώση τού μηχανισμού θα 
ήταν αδύνατα. Η θεϊκές επιρροές ίσως να παίζουν κάποιο σοβαρό ρόλο, αλλά 
υποπτεύομαι, ότι σε αυτές και στο μυστικισμό κατατάσσανε στην αστρολογία και πολλές 
άλλες επιρροές που δεν ανήκουν σε αυτές, λόγω της μη κατανόησης  του μηχανισμού 
των επιρροών. Θα ήταν παράξενο, εάν δίχως αυτήν την κατανόηση εντελώς σωστά θα 
περιγράφανε και θα ταξινομούσανε όλες αυτές τις επιρροές. Γι’ αυτό το λόγο η 
αστρολογία δεν είναι ψευδοεπιστήμη, ενώ είναι μια πολύτιμη ΠΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ, 
παρομοίως με την αλχημεία, που υπήρχε πρόδρομος της  χημείας. Η αστρολογία, κατά τη 
γνώμη μου, κατέχει καλές προοπτικές για μια επιστημονική ανάπτυξη με όφελος και για 
την επιστήμη και για την κοινωνία γενικώς». -  τέλος αποσπάσματος . Η επιστημονική  
ανάλυση τής κατάστασης, που διαμορφώθηκε στην αστρολογία με τους οίκους και με τις 
μυστηριώδες επιδράσεις των ιδεατών αντικειμένων, απεικονίζει τα λεγόμενα στις 
εργασίες [6], [7].  Η δεδομένη μελέτη απεικονίζει τις δυνατότητες λεπτομερής 
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επιστημονικής ανάλυσης και της αντίληψης των πολυσήμαντων καταστάσεων στην 
αστρολογία. Στις παρόμοιες περιστάσεις κατατάσσονται οι μέθοδοι πρόβλεψης στην 
αστρολογία και πολλές άλλες. Για αυτόν το λόγο είναι επίκαιρο τώρα ενεργά να 
ευρύνεται ο κύκλος των επιστημονικών ερευνών και ο κύκλος των ερευνητών τής 
αστρολογίας. Και να γιατί είμαι ευχαριστημένος που η υπόθεση προχώρησε, και θέλω να 
προσελκύσω την προσοχή  στην επιστημονικά εγγράμματη και  χρειώδης τοποθέτηση 
τού ζητήματος στο άρθρο [8] όσο αφορά τις μεθόδους πρόβλεψης. Εδώ που τα λέμε, όσο 
αφορά τις στιγμές των μη γραμμικών  αλληλεπιδράσεων, που διακλαδώνουν τις εκδοχές 
του μέλλοντος, περί των οποίων γίνεται η συζήτηση στο άρθρο [8], συναντιόμαστε με 
αυτές συνεχώς όταν σχηματίζονται οι όψεις μεταξύ των άλλων πλανητών, και πολλές 
φορές καθημερινά, όταν σχηματίζονται οι όψεις μεταξύ των Χ-πεδίων τής Γης και των 
άλλων πλανητών, δηλαδή, όταν οι πλανήτες βρεθούν στις ακμές. Σε αυτές τις στιγμές, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματά τού Σ.Ε. Σνολ [9] και την θεωρία των Χ-πεδίων [3], 
συμβαίνει έντονη μεταβολή των στατιστικών  ιδιοτήτων του χώρου-χρόνου, που μπορεί 
να έχει σχέση με την πρόγνωση.  
 
Και τελευταίο, η επίδραση του θεμέλιου πλανήτη στα κοσμογράμματα  είχαν 
παρουσιαστεί πριν στην εργασία [4] . Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Η.Σ. 
Ελισέεβα για την γνωστική και κατανοητική διάσκεψη στα θέματα της αστρολογίας .    
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Μετά την ολοκλήρωση του άρθρου και την 
δημοσίευση τού πρώτου μέρους στο περιοδικό Αστρολογία Ν 3, 2005, συνέχιζα να 
συλλογίζομαι περί του φυσικού νοήματος των συμπερασμάτων, παρουσιαζόμενων στο 
τρίτο μέρος του άρθρου. Είναι χρήσιμο να  αφηγηθούν αυτοί οι συλλογισμοί .  
 
Προτού προχωρήσουμε στην συζήτηση των αποτελεσμάτων του τρίτου μέρους, πρώτον, 
πρέπει να σημειώσουμε, ότι στη θεωρία [2,3,4]  απ’ την αστρολογία χρησιμοποιούνται 
μόνο τα δύο βασικά της αξιώματα: 
 
 ΑΞΙΩΜΑ 1. Η αστρολογική επίδραση των πλανητών εξαρτάται μόνο απ’ τις ζωδιακές 
θέσεις των πλανητών. Με την μετατόπιση  τού πλανήτη από ένα ζώδιο σε άλλο η 
αστρολογική του επίδραση αισθητά μεταβάλλεται. Υπάρχει κάποιο περιορισμένο ποσό 
ζωδίων .    
 
ΑΞΙΩΜΑ 2. Όταν ο πλανήτης παρίσταται στο Ωροσκόπιο (Ανατέλλουσα, ascendant 
ASC), στο μεσουράνημα  MC και στις όψεις με τους άλλους πλανήτες,  στα όρια των 
μικρών σφαιρών επιρροής (orbis) συμβαίνουν χαρακτηριστικές αλλαγές των 
αστρολογικών επιδράσεων των πλανητών (σχετικά βραχύχρονες  λόγω μικρών  σφαιρών 
επιρροής). Αυτές οι αλλαγές είναι διαφορετικές στις διάφορες όψεις, στο ASC  και στο 
MC . 
 
Ωστόσο, για την κατασκευή του συστήματος οίκων ΔΣΔΟ χρησιμοποιείται μόνο το 
δεύτερο αξίωμα. Δεύτερον, στις προηγούμενες εργασίες [3,4] είχε εντοπιστεί και  
ερευνηθεί  η ύπαρξη του πεδίου  ХD με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι στο μέρος 3 του 
άρθρου. Στις εργασίες [3,4] είχε συναχθεί το συμπέρασμα περί της εξάρτησης της 
επίδρασης του πλανητικού πεδίου ХDП πάνω στο υλικό σημείο Μ της γήινης επιφάνειας, 
από τον προσανατολισμό της ακτίνας ΛП  του πλανήτη ως προς το διάνυσμα АМ της 
κεντρομόλα επιτάχυνσης του σημείου Μ. Το διάνυσμα АМ έχει κατεύθυνση προς τον 
άξονα περιστροφής της Γης. Το δεδομένο συμπέρασμα στο άρθρο [3] είχε συναχθεί 
βάσει της διαφοράς των αστρολογικών επιδράσεων πάνω στο σημείο Μ, 
παρατηρούμενων τις στιγμές, όταν ο πλανήτης περνάει τα σημεία  ASC και DSC 
(δηλαδή στις δύσεις και ανατολές). Όπως τώρα αντιλαμβανόμαστε, η επίδραση του 
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ιδιόκτητου πεδίου ХDЗ  της Γης παίζει εδώ σημαντικό ρόλο.  Γι’ αυτό στο άρθρο [3] η 
συζήτηση γίνεται στην πραγματικότητα περί της συνολικής επίδρασης των πεδίων  ХDЗ  
και ХDП..  Επ’ αυτού παρατηρείται η εξάρτηση από τον προσανατολισμό της ακτίνας ΛП , 
και δεν παρατηρείται η εξάρτηση από τον προσανατολισμό του Χ-πεδίου ХDЗ  της Γης. 
Το τελευταίο δεν φαίνεται παράξενο, διότι το Χ-πεδίο ХDЗ  της Γης είναι αμετάβλητο 
στο οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων ΟΣΣ και αμετάβλητα προσανατολισμένο στο 
ΟΣΣ ως προς οποιαδήποτε σταθερά στο ΟΣΣ διανύσματα. Και όμως, στο ίδιο άρθρο [3] 
υπήρχε μια παρατήρηση, σημαντική για την συζήτηση των αποτελεσμάτων του τρίτου 
μέρους, στην οποία, σίγουρα, λίγοι δώσανε σημασία. Η ουσία της παρατήρησης 
συνίσταται στο εξής: σύμφωνα με τον τρόπο απόδειξης της ύπαρξης του πεδίου ХDП  των 
πλανητών, η επίδρασή του πάνω στο υλικό σημείο Μ εξαρτάται από τον 
προσανατολισμό της ακτίνας  ΛП  είτε  ως προς την επιτάχυνση АМ, ή/είτε (παραθέτω) 
«ως προς οποιαδήποτε παράγωγο της επιτάχυνσης АМ ως προς το χρόνο και  ως προς 
οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των επιταχύνσεων. Οποιοσδήποτε τέτοιος συνδυασμός 
είναι διάνυσμα-συνάρτηση F(АМ) της επιτάχυνσης АМ.  Συνήθως, στις παρόμοιες 
φυσικές καταστάσεις, όταν η αρχική υπόθεση δεν αρκεί για μια μονοσήμαντη επιλογή, 
τότε για το μοντέλο επιλέγεται στην αρχή η πιο απλοϊκή εκδοχή του αναφερόμενου 
συνδυασμού, δηλαδή υποθέτουν  F(АМ) = АМ. Αυτή η επιλογή πρέπει να δοκιμάζεται 
και στην ανάγκη να διαρθρώνεται με τα πειραματικά δεδομένα».- τέλος της παράθεσης. 
 
Γιατί η παρατήρηση αυτή γίνεται επίκαιρη ; Διότι η  επιτάχυνση  АМ και όλες οι 
παράγωγες της ως προς το χρόνο άρτιου βαθμού έχουν κατεύθυνση προς τον άξονα 
περιστροφής της Γης, ενώ οι παράγωγες της περιττού βαθμού έχουν κατεύθυνση 
κατά μήκος της γραμμικής περιστροφικής κίνησης, δηλαδή, κατά μήκος του 
διανύσματος δύση-ανατολή, ενώ το τελευταίο διάνυσμα απεδείχθη (στο τρίτο μέρος) 
κοινός άξονας των στρωματοειδών κωνοειδών αρχικών οίκων D1i, συνδεδεμένων με το 
πεδίο ХD.  Το τελευταίο γεννά δικαιολογημένη υποψία ότι η επίδραση του πλανητικού 
πεδίου ХDП  πάνω  στο υλικό σημείο Μ δεν εξαρτάται από την επιτάχυνση АМ, αλλά από 
την πρώτη παράγωγό της dАМ/dt ≡ А´М  ως προς το χρόνο t, δηλαδή από την  
«επιτάχυνση της επιτάχυνσης» (παρακάτω θα δοθεί η εξήγηση) ή από κάποιο 
διανυσματικό  συνδυασμό των παράγωγών της μη άρτιου βαθμού. Σε σχέση με αυτό, 
ξανά είχα αναλύσει  τις προηγούμενες εργασίες μου [3,4] με στόχο να διευκρινίσω το τι 
αλλαγές θα προκύψουν στα συμπεράσματα, επίσης  στην σύγκριση των συμπερασμάτων 
με τα παρατηρούμενα αστρολογικά και πειραματικά φυσικά δεδομένα, εάν θα 
αντικαταστήσουμε το F(АМ) = АМ  με το F(АМ) = А´М  . Εάν θα εμφανιζότανε αρκετές 
αλλαγές στα συμπεράσματα, τότε συγκρίνοντας τις αλλαγές με την πραγματικότητα, θα  
καταφέρναμε να επιλέξουμε μεταξύ των δυνατοτήτων F(АМ) = АМ  και  F(АМ) = А´М. Η 
θεωρία στηρίζεται στα ποιοτικά αξιώματα της αστρολογίας και όχι στα ποσοτικά. Γι’ 
αυτό το λόγο και τα συμπεράσματα της θεωρίας έχουν  ποιοτικό χαρακτήρα και όχι 
ποσοτικό. Τα ποιοτικά συμπεράσματα της θεωρίας και οι ποιοτικές συγκρίσεις με τα 
παρατηρούμενα αστρολογικά και πειραματικά φυσικά δεδομένα τηρούνται στα άρθρα 
[3,4] με την αντικατάσταση του F(АМ) = АМ με το F(АМ) = А´М . Με την 
αντικατάσταση του  F(АМ) = АМ  με το F(АМ) = А´М  και την λέξη «επιτάχυνση» με 
«επιτάχυνση της επιτάχυνσης», τα συμπεράσματα (κατά την ποιοτική εκτίμηση) 
τηρούνται. Τηρείται μέχρι και η διαίρεση των πλανητών σε γηινοειδής, αφροδιτοειδής, 
σεληνοειδης και η ερμηνεία της επίδρασης των φάσεων της Σελήνης. Οι αλλαγές πρέπει 
να εμφανίζονται στους ποσοτικούς δείκτες, οι οποίοι, όμως, δεν μπορούν να προέλθουν 
από τα ποιοτικού τύπου αξιώματα 1 και 2. Γι’ αυτό το λόγο, δυστυχώς, οι προηγούμενες 
εργασίες [3,4] δεν βοήθησαν στην επιλογή μεταξύ των εκδοχών  F(АМ) = АМ  και  
F(АМ) = А´М. Ενώ θα ήταν επιθυμητό να βρεθεί άκρη σε αυτό το θέμα, διότι σύμφωνα 
με την  αρχή της αμοιβαιότητας, η γενεά του αστρολογικού πεδίου ХD του υλικού 
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σημείου εξαρτάται από το ίδιο παράγοντα που καθορίζει την επίδραση σ’ αυτό του 
πεδίου  ХD.  

 

Ας δούμε τώρα σε τι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το τρίτο μέρος του παρόντος άρθρου. 
Θα ήταν χρήσιμο προκαταρκτικά  να διευκρινίσουμε την γεωμετρική δομή του ΔΣΔΟ  
με άλλο τρόπο. Θα χρησιμοποιούμε την ζενιθιακή απόσταση z, η οποία είναι η γωνία 
μεταξύ της τοπικής κατακόρυφης και της κατεύθυνσης προς το πλανήτη, και την 
ανατολική απόσταση e, η οποία είναι η γωνία μεταξύ της τοπικής κατεύθυνσης προς 
την ανατολή και της κατεύθυνσης προς τον πλανήτη. Συμβατικά μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι στον ουράνιο θόλο υπάρχουν δύο ιδεατοί (virtual) πλανήτες Γη. Ο ένας 
ιδεατός πλανήτης Γη ВЗ1 είναι τοποθετημένος στην ουράνια σφαίρα στο σημείο 
ανατολής.  Με αυτή τη ιδεατή Γη σχηματίζουν όψεις αi (i = 1,2,3, … I) οι πλανήτες μόνο 
του πεδίου ХD, δηλαδή σαν η ιδεατή Γη ВЗ1  να εκπέμπει μόνο το πεδίο ХD , και οι όψεις 
να σχηματίζονται μεταξύ της ακτίνας ΛП  από τον πλανήτη και της ακτίνας ЛВЗ1 από την 
ιδεατή Γη ВЗ1.  Οι ακτίνες ΛП  και  ЛВЗ1  εισέρχονται στο σημείο παρατήρησης Μ της 
γήινης επιφάνειας. Θα χαράξουμε  νοητικά στην ουράνια σφαίρα κύκλους e = αi (i = 
1,2,3, … I) με κέντρο στο σημείο ανατολής και με γωνιακές ακτίνες ίσιες με τις όψεις αi. 
Σε όλα τα σημεία κάθε κύκλου παρατηρείται μια και ίδια γωνιακή όψη αi του πεδίου ХD 

με τη ιδεατή Γη ВЗ1 . Οι κύκλοι   e = αi (i = 1,2,3, …,I) και είναι οι ακμές Q1i των 
αρχικών οίκων D1i. Οι αρχικοί οίκοι κείτονται στην ουράνια σφαίρα μεταξύ των 
γειτονικών ακμών-οίκων e = αi  και  e = αi+1. Ο δεύτερος ιδεατός πλανήτης Γη ВЗ2 είναι 
τοποθετημένος στο ζενίθ.  Με αυτήν την  ιδεατή Γη σχηματίζονται οι όψεις αk (k = 1,2,3, 
…,K) μόνο του πεδίου Х2, η φύση του οποίου, όπως αναφέραμε, δεν καθορίσθηκε. 
Αναλόγως με τα ως άνω αφηγούμενα, θα χαράξουμε  νοητικά στην ουράνια σφαίρα 
κύκλους z = αk (k = 1,2,3, …,K) με κέντρο στο σημείο ζενίθ και με γωνιακές ακτίνες 
ίσιες με τις όψεις αk. Σε όλα τα σημεία κάθε κύκλου παρατηρείται μια και ίδια γωνιακή 
όψη αk του πεδίου Х2 με τη ιδεατή Γη ВЗ2 . Οι κύκλοι z = αk (k = 1,2,3, …,K) και είναι 
οι ακμές Q2k των αρχικών οίκων D2k. Οι αρχικοί οίκοι  κείτονται στην ουράνια σφαίρα 
μεταξύ των γειτονικών ακμών-οίκων z = αk  και  z = αk+1. Οι αρχικοί οίκοι D1i  και  D2k, 
τέμνοντας μεταξύ τους, δημιουργούν τους διπλούς οίκους dik. Ενδεχομένως η εξήγηση 
στη γλώσσα των ιδεατών πλανητών Γη να είναι πιο κατάλληλη για την αντίληψη  της 
δομής  ΔΣΔΟ.  
 
Όπως αναφέρθηκε στο μέρος 3, δεν είναι καθόλου γεγονός ότι με την ολίσθηση του 
πλανήτη επί της κυκλικής λωρίδας D1i, ή  επί των ακμών  Q1i (υπό της υπόλοιπες ίδιες 
συνθήκες) δεν αλλάζει η έννοια της αστρολογικής επίδρασης του πλανήτη. Δεν 
υπάρχουν σε αυτό παρατηρούμενα αστρολογικά στοιχεία, και είναι δύσκολα να βρεθούν, 
διότι πάντα παρατηρείται όχι η ξεχωριστή επίδραση  των οίκων  D1i, αλλά ο συνδυασμός 
επιδράσεων  των αρχικών οίκων D1i  και  D2k. Γι’ αυτό τώρα μόνο υποθετικά μπορούμε 
να υποθέσουμε τα εξής (συμπληρωματικά στα αξιώματα 1 και 2):  
 
ΥΠΟΘΕΣΗ. Η επίδραση των δισδιάστατων αρχικών οίκων D1i είναι αμετάβλητη στα 
πλαίσια κάθε κύκλου e = const. Η επίδραση των ακμών Q1i είναι αμετάβλητη στα 
πλαίσια κάθε ακμής.  
 
Κατά την μετακίνηση του πλανήτη επί του κύκλου e = const, η γωνία μεταξύ των 
διανυσμάτων АМ  και  ΛП μεταβάλλεται, και η επίδραση στο σημείο Μ του πεδίου  ХDП  
ως εκ της υπόθεσης παραμένει σταθερή. Τότε η αναφερόμενη επίδραση μεταβάλλεται 
μόνο κατά την μετάβαση από τον ένα κύκλο e = const1 στο άλλο  e = const2, δηλαδή, 
μόνο κατά την μεταβολή της γωνίας μεταξύ διανυσμάτων А´М και ΛП (διότι το διάνυσμα 
А´М έχει διεύθυνση κατά μήκος του διανύσματος δύση-ανατολή). Σε αυτήν την 
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περίπτωση η επίδραση  του πλανητικού πεδίου  ХDП  πάνω στο υλικό σημείο Μ δεν 
εξαρτάται από τη γωνία μεταξύ των διανυσμάτων АМ  και  ΛП  (ή, που είναι το ίδιο, απ’ 
τη γωνία μεταξύ ΛП  και του διανυσματικού συνδυασμού της επιτάχυνσης АМ και τις 
παράγωγες της άρτιου βαθμού), αλλά  από τη γωνία μεταξύ του ΛП  και του  
διανύσματος  А´М  «επιτάχυνση της επιτάχυνσης» (ή, που είναι το ίδιο, απ’ τη γωνία 
μεταξύ ΛП  και του διανυσματικού συνδυασμού των μη άρτιου βαθμού παράγωγων της 
επιτάχυνσης). Τότε, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, εάν η υπόθεση είναι 
σωστή, το πεδίο ХD δημιουργείται  όχι με την επιτάχυνση των υλικών σημείων АМ, αλλά 
με την «επιτάχυνση της επιτάχυνσης» А´М  και/ή  με το διανυσματικό συνδυασμό των μη 
άρτιου βαθμού παράγωγων της επιτάχυνσης. Συνήθως, στις παρόμοιες καταστάσεις, για 
το μοντέλο επιλέγεται στην αρχή η πιο απλοϊκή εκδοχή του αναφερόμενου συνδυασμού, 
δηλαδή υποθέτουμε F(АМ) = А´М. Και εδώ αυτή η επιλογή πρέπει να δοκιμάζεται και 
στην ανάγκη να διαρθρώνεται με τα πειραματικά δεδομένα. Το πιο σίγουρο θα ήταν να 
προβούν άμεσα τα φυσικά πειράματα για τη δημιουργία του πεδίου ХD από το φυσικό 
σώμα σε διάφορες περιπτώσεις - στη μεταφορική κίνηση (χωρίς περιστροφή), στην 
ομαλή κίνηση, ομαλά επιταχυνόμενη, με σταθερές παράγωγους της επιτάχυνσης АМ 
διαφόρων βαθμών. Ένα τέτοιο πείραμα θα έδινε και ποσοτικές χαρακτηριστικές της  
ανάδυσης του πεδίου ХD και θα συγκεκριμενοποιούσε τις αιτίες ανάδυσης του. Για την 
αστρολογία ένα τέτοιο πείραμα θα ήταν μεγάλο βοήθημα στην ανάλυση της δομής και 
της δύναμης των αστρολογικών επιδράσεων.  
 
Η αστρολογία ξεχωρίζει κάποιες συγκεκριμένες νομοτέλειες των επιδράσεων  των 
μονοδιάστατων οίκων  και κάποιες νομοτέλειες των μεταβολών των επιδράσεων  των 
οίκων εντός κάθε μονοδιάστατου οίκου. Ας πούμε, η αστρολογία σημειώνει μια μέγιστη 
επίδραση του μονοδιάστατου οίκου στην αρχή του και την εξασθένηση της επίδρασης 
καθώς πλησιάζει στο τέλος του οίκου. Οι μονοδιάστατοι οίκοι, όμώς, είναι η διάσχιση 
της εκλειπτικής με τους δισδιάστατους οίκους dik. Επομένως, οι αναφερόμενες 
νομοτέλειες προκύπτουν από τις  νομοτέλειες των επιδράσεων των οίκων dik. Οι διπλοί 
οίκοι, με τη σειρά τους, αποτελούνται από της τμήσεις των  δισδιάστατων αρχικών οίκων 
D1i και D2k, δηλαδή  dik =  D1i∩D2k. Συνεπώς, οι νομοτέλειες των οίκων dik  προκύπτουν 
από τις  νομοτέλειες των αρχικών οίκων D1i και D2k. Οι αρχικοί οίκοι αναφύονται λόγω 
της αλληλεπίδρασης των πεδίων ХD των πλανητών και της Γης. Επομένως, οι 
νομοτέλειες και οι ιδιότητες των οίκων D1i καθορίζονται από τις νομοτέλειες και τις  
ιδιότητες της αλληλεπίδρασης των πεδίων ХD των πλανητών και της Γης. Όπως 
αναφέρθηκε πριν, οι οίκοι D1i κείτονται στην ουράνια σφαίρα μεταξύ των όψεων αi (i = 
1,2,3, … I) σχηματιζόμενων από τα πεδία  ХD της Γης και των πλανητών. Και έτσι, οι 
ιδιότητες και οι νομοτέλειες των επιδράσεων των αρχικών οίκων D1i είναι αποτέλεσμα 
διαοψηκής (μεταξύ όψεων) αλληλοεπίδρασης  των πεδίων  ХD των πλανητών και της 
Γης. Στο σημείο Μ της γήινης επιφάνειας συμβαίνει η ποιοτική μεταβολή τις από κοινού 
διαοψηκής επίδρασης των πεδίων  ХD των πλανητών και της Γης, όταν ο πλανήτης 
διαβαίνει δια τις όψεις  αi (δηλαδή κατά την παρέλασή του από έναν αρχικό οίκο σε 
άλλο). Με την απομάκρυνση από την Γη αυτή η διαοψηκή επίδραση θα πρέπει σιγά-σιγά 
να μετατρέπεται από αλληλοεπίδραση με την  ιδεατή Γη σε  αλληλοεπίδραση με την 
πραγματική Γη. Η Γη, όμως, είναι ισόνομη με τους άλλους πλανήτες. Επομένως, εάν 
υπάρχει η  διαοψηκή αλληλεπίδραση μεταξύ των πεδίων ХD της Γης και των πλανητών, 
τότε μια ίδια αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ οποιονδήποτε πλανητών. Με άλλα λόγια,  
οποιοιδήποτε δύο πλανήτες όχι μόνο δίνουν αιφνίδια έξαρση τής από κοινού επίδρασης 
στις όψεις αi, αλλά εξασκούν από κοινού επιδράσεις και μεταξύ των όψεων αi  και  αi+1. 
Το λεγόμενο φέρνει σε σκέψη, ότι η  από κοινού επίδραση του πεδίου ХD  των δύο 
πλανητών μπορεί να μεταβάλλεται ποιοτικά κατά την διάβαση δια των όψεων, δηλαδή 
κατά την μετακίνησή των πλανητών από το χώρο μεταξύ των όψεων αi  και  αi+1 σε χώρο 
μεταξύ των όψεων αi+1  и  αi+2, ή σε χώρο μεταξύ των όψεων αi-1  и  αi. Οι αρχικοί οίκοι  
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D2k κείτονται  στην ουράνια σφαίρα μεταξύ των όψεων αk (k = 1,2,3, …,K) της Γης και 
των πλανητών  του πεδίου  Х2. Γι’ αυτό το άνω αναφερόμενο ισχύει και για την 
διαοψηκή αλληλεπίδραση του πεδίου Х2 μεταξύ οποιονδήποτε δύο πλανητών στην 
περιοχή μεταξύ των όψεων αk и αk+1. Η έννοια της επιρροής των διαοψηκών 
αλληλεπιδράσεων αποτελεί αυτήν την έννοια της επιρροής, η οποία κατά την μεταφορά 
σε οποιονδήποτε θεμέλιο πλανήτη, μεταμορφώνεται σε  έννοια αλληλεπίδρασης των 
οίκων του θεμέλιου πλανήτη με τους άλλους πλανήτες. Ενώ την δομή των οίκων σε 
οποιονδήποτε  θεμέλιο πλανήτη μπορούμε να την καταγράψουμε ως συνέπεια της δομής 
των όψεων του Χ-πεδίου του θεμέλιου πλανήτη με τα Χ-πεδία των άλλων πλανητών. Γι’ 
αυτό μπορούμε να διατυπώσουμε τον εξής ισχυρισμό: 
 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ. Από τα βασικά αξιώματα της αστρολογίας 1,2 και την αρχή της 
ισονομίας της Γης με τους άλλους πλανήτες έπεται η ύπαρξη των διαοψηκών 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των πλανητών όπως στην επιφάνεια των πλανητών, 
έτσι και εκτός των πλανητών. Οι διαοψηκές αλληλεπιδράσεις των πλανητών 
διαμορφώνουν τις ιδιότητες των οίκων των θεμέλιων πλανητών, ενώ οι  
αλληλεπιδράσεις στις όψεις διαμορφώνουν τις ιδιότητες των ακμών της.  
 
Στις ιδιότητες των διαοψηκών αλληλεπιδράσεων και στις εξάρσεις της επίδρασης στις 
όψεις κρύβονται οι πληροφορίες για την φυσική περί των νομοτελειών της υπέρθεσης 
των Χ-πεδίων. Προς το παρόν είναι άγνωστο, ποιες από τις παρατηρούμενες όψεις  
συμβαίνουν επί ((?)) του πεδίου  ХD (είναι όψεις αi), και ποιες συμβαίνουν επί ((?)) του 
πεδίου  Х2 (είναι όψεις αk). Στα παρατηρούμενα δεδομένα διάφορες όψεις ανακατεύονται 
μεταξύ τους. Αυτό δυσκολεύει την παρακολούθηση  των διαοψηκών αλληλεπιδράσεων. 
Ιδιαιτέρως, οι όψεις μπορούν να διαχωριστούν σε δύο τμήματα αναλόγως του μεγέθους 
των orbis – σε μείζων και σε ελάσσων. Μήπως αυτές και είναι οι όψεις επί ((?)) των δύο 
διαφορετικών τύπων πεδίου, ποιος ξέρει ; Εδώ υπάρχει και μία δυσκολία που αποτελεί 
σοβαρό εμπόδιο για την πρακτική της αστρολογίας. Η αστρολογία πραγματεύεται τα  
ποιοτικά και όχι τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων των αστρολογικών 
επιδράσεων. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε αντίθεση με τα ποσοτικά, έχουν κάποια 
αμυδρότητα. Η κατά ζεύγη επίδραση του Χ-πεδίου της Γης και του  Χ-πεδίου του 
πλανήτη λαμβάνεται υπ’ όψη στο σύστημα οίκων στη Γη. Για να εγγράψουμε ζευγαρωτά 
την επίδραση των δέκα υπόλοιπων πλανητών (συμπεριλαμβανόμενου  τον Ήλιο και την 
Σελήνη, αφαιρώντας την Γη),  έχουμε 45 συνδυασμούς από δύο πλανήτες. Εάν μόνο για 
κάθε ένα συνδυασμό επιχειρήσουμε να λάβουμε υπ’ όψη μόνο τρεις περιοχές μεταξύ των 
όψεων του πεδίου ХD και τρεις περιοχές μεταξύ των όψεων του πεδίου Х2 , τότε θα 
έχουμε να ερμηνεύσουμε 270 διάφορες κατά ζεύγη περιπτώσεις  (διότι  45·(3+3) = 270). 
Και οι όψεις κατά ζεύγος δεν είναι λιγότερες. Η αστρολογία, όμως, καλά  εντοπίζει και 
εγγράφει τις όψεις, διότι οι όψεις εκδηλώνονται έντονα, βραχύχρονα και, το βασικό, οι 
όψεις εύκολα παρατηρούνται ξεχωριστά. Η εκδήλωση των διαοψηκών κατά ζεύγη 
αλληλεπιδράσεων είναι λιγότερα έντονη και, το βασικότερο, παρατεταμένη. Λόγω της 
μεγάλης μακροχρόνιας των διαοψηκών αλληλεπιδράσεων, αυτές οι επιδράσεις πάντα ως 
επί το σύνολο υπερκαλύπτουν η μια την άλλη σε πλέον διαφορετικές εκδοχές  των 
αλληλοσχετικών μεταθέσεων. Να εντοπίσεις σε μια τέτοια μίξη ξεχωριστές ζευγαρωτές 
αλληλεπιδράσεις  είναι αρκετά δύσκολο  και για τις ποσοτικές πλέον μεθόδους. Για τις 
ποιοτικέςς μεθόδους η ανάδειξη μπορεί να φανεί αδύνατη. Γι’ αυτό το λόγο η 
αστρολογία μπορούσε και να μην κατορθώσει να εντοπίσει τις διαοψηκές 
αλληλεπιδράσεις, και ως αποτέλεσμα να τις παραλείψει. Το τελευταίο δεν το ισχυρίζομαι 
αλλά το υποθέτω. Δεν αποκλείεται επίσης, ότι για κάποιους άγνωστους λόγους, η  
διαοψηκή αλληλεπίδραση του ζεύγος πλανήτης-πλανήτης να είναι αισθητή σε αυτούς 
τους ίδιους τους πλανήτες και να μην είναι αισθητή στους άλλους πλανήτες. Πιο εύκολα, 
μάλλον,  θα εντοπιζότανε οι κατά ζεύγος αλληλεπιδράσεις  μεταξύ των άλλων πλανητών 
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παρατηρώντας μεταξύ των όψεων του Ήλιου και της Σελήνης, διότι η επίδρασή τους 
πάνω στην Γη είναι πιο ισχυρή και αισθητή. Μεγαλύτερη, όμως, ελπίδα τρέφω στην 
χρησιμοποίηση στο μέλλον των αποτελεσμάτων των φυσικών ερευνών των Χ-πεδίων σε 
ποσοτική μορφή.  
 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ (για τους μη αστρολόγους). 
 
Οριζόντιο αστρονομικό σύστημα συντεταγμένων (ΟΣΣ) -  σε αυτό το 
σύστημα συντεταγμένων η θέση του σημείου Ρ στην ουράνια σφαίρα προσδιορίζεται με 
το ύψος ( ή ζενιθιακή απόσταση) του σημείου και με το αζιμούθιο του. Το ΟΣΣ είναι 
σταθερά στερεωμένο στο επίπεδο του τοπικού ορίζοντα. Η εικόνα της κίνησης των 
αστέρων στο ΟΣΣ – είναι αυτή η εικόνα που βλέπει ο παρατηρητής, βρισκόμενος στη 
γήινη επιφάνεια και ακίνητος ως προς την δεδομένη επιφάνεια.  
 
Ζενίθ - το ακριβώς υπεράνω του παρατηρητή σημείο. 
 
Ναδίρ - το σημείο της ουράνιας σφαίρας, αντικρινό στο  ζενίθ και έτερο στον αντίποδά 
του, ακριβώς κάτω απ’ τα πόδια του παρατηρητή.  
 
Ο κύκλος ύψους του σημείου Ρ – ο μεγάλος κύκλος της ουράνιας σφαίρας που 
διέρχεται από το ζενίθ, ναδίρ και το σημείο Ρ.  
 
Ύψος του σημείου Ρ –  είναι η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης, διερχόμενης από το 
σημείο παρατήρησης Μ προς το σημείο Ρ,  και του επίπεδου του τοπικού ορίζοντα.  
 
Ζενιθιακή απόσταση του σημείου Ρ –  είναι η γωνία μεταξύ της ίδιας  
κατεύθυνσης και της κατεύθυνσης προς το ζενίθ.  
 
Άζιμουθ του σημείου Ρ –  είναι η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης, διερχόμενης από 
το σημείο παρατήρησης Μ προς το σημείο του νότου, και της κατεύθυνσης διερχόμενης 
από το σημείο Μ προς την τμήση του κύκλου ύψους του σημείου Ρ με τη γραμμή του 
ορίζοντα. Η γωνία μετριέται από το σημείο του Νότου προς το σημείο της Δύσης.  
 
Ο άξονας του κόσμου – ο νοητικός άξονας, γύρω απ’ τον οποίων περιστρέφονται οι 
αστέρες στο ΟΣΣ. Ο άξονας του κόσμου είναι παράλληλος του άξονα περιστροφής της 
Γης και διέρχεται τώρα κοντά στον Πολικό αστέρα. Η γωνία μεταξύ του άξονα αυτού και 
του επίπεδου του ορίζοντα αποτελεί το γεωγραφικό πλάτος του σημείου παρατήρησης.  
 
Οι πόλοι του κόσμου καλούνται τα σημεία τομής της ουράνιας σφαίρας με τον 
άξονα του κόσμου.  
 
Ουράνιος μεσημβρινός του τόπου ονομάζεται ο μέγιστος κύκλος της ουράνιας 
σφαίρας που διέρχεται από τον πόλο του κόσμου και το ζενίθ (επίσης και το ναδίρ). Ο 
Ήλιος, η Σελήνη και οι άλλοι πλανήτες  φτάνουν το άνω κορύφωμά τους μέσα στο 
24ωρο στο άνω μέρος του ουράνιου μεσημβρινού, το κάτω κορύφωμα - στο κάτω μέρος 
του ουράνιου μεσημβρινού. 
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Πρώτος κάθετος κύκλος ονομάζεται ο κατακόρυφος κύκλος κάθετος προς το 
επίπεδο του ουράνιου μεσημβρινού (διέρχεται από τα σημεία ανατολής και δύσης του 
ορίζοντα). 

Ουράνιος ισημερινός ονομάζεται ο μέγιστος κύκλος της ουράνιας σφαίρας που 
δημιουργείται από την τμήση της με το επίπεδο, κάθετο προς τον ουράνιο άξονα στο 
σημείο Μ. Όλοι οι αστέρες και οι πλανήτες (οι τελευταίοι με ακρίβεια της μετακίνησής 
τους επί της εκλειπτικής) κινούνται στο ΟΣΣ διαγράφοντας κύκλους παράλληλους του 
ουράνιου ισημερινού. Ο ίδιος  ουράνιος ισημερινός λόγω του ότι είναι κάθετος προς τον 
ουράνιο άξονα, δεν αλλάζει την θέση του στην ουράνια σφαίρα εντός του 24ώρου.  

Σημεία εαρινής και φθινοπωρινής ισημερίας καλούνται τα σημεία τμήσης της 
εκλειπτικής με  το ουράνιο ισημερινό. Όταν ο Ήλιος βρίσκεται σε αυτά τα σημεία της 
εκλειπτικής, ο άξονας περιστροφής της Γης είναι κάθετος προς την κατεύθυνση στον 
Ήλιο. Δυνάμει τούτου σε όλα τα σημεία της Γης η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας 
είναι ίδια. Η θέση αυτών των σημείων στην  εκλειπτική εξαρτώνται από τη γωνία κλήσης 
του άξονα περιστροφής της Γης ως προς το επίπεδο της εκλειπτικής. Η εν λόγο γωνία δεν 
είναι σταθερή (επίκληση, μετάπτωση του άξονα περιστροφής της Γης). Γι’ αυτό το λόγο 
τα σημεία εαρινής και φθινοπωρινής ισημερίας μετακινούνται. Λόγω της μετάπτωσης, 
π.χ. , αυτά τα σημεία διαγράφουν κύκλους στην εκλειπτική περιόδου περίπου 26 
χιλιάδων ετών.  
 
Το σημείο 0 του Κριού – το ίδιο με το σημείο  εαρινής ισημερίας. Αυτό το σημείο  
στην εκλειπτική λαμβάνεται ως αρχή μέτρησης των τροπικών ζωδίων.  
 
Εκλειπτική είναι η διαδρομή του Ήλιου στο φόντο των αστέρων. Οι διαδρομές όλων 
των μεγάλων πλανητών του ηλιακού συστήματος πέφτουν στο μικρό περίγυρο της 
εκλειπτικής. Υπάρχουν, όμως, και αισθητές αποκλείσεις από αυτήν. Η κάθετη στο 
σημείο Μ ως προς  το επίπεδο της εκλειπτικής απέχει από τον άξονα του κόσμου σε 
23º27´. Στην διάρκεια της γήινης αστρικής ημέρας η εν λόγο κάθετη διαγράφει πλήρη 
κώνο γύρω από τον άξονα του κόσμου. Η εκλειπτική στους τροπικούς χώρους μπορεί να 
καταστεί κατακόρυφη, ενώ στους πολικούς κύκλους – οριζόντια. Η γωνία μεταξύ του 
επίπεδου της εκλειπτικής και του ουράνιου ισημερινού επίσης ισούται με  23º27´.  
 
Αστρική ημέρα λέγεται η περίοδος περιστροφής της Γης γύρω απ’ τον άξονά της. Οι 
«ακίνητοι αστέρες» εκτελούν στο ΟΣΣ ένα πλήρη κύκλο και επιστρέφουν στην ίδια 
θέση, ακριβώς,  μετά από μία αστρική ημέρα.  
 
Ηλιακή ημέρα  λέγεται η περίοδος κατά την οποία ο Ήλιος εκτελεί ένα πλήρη κύκλο 
στο ΟΣΣ. Εφόσον ο Ήλιος προλαβαίνει κατά την ημέρα να μετατοπιστεί επί της 
εκλειπτικής σε σχέση με τους  «ακίνητους» αστέρες, η ηλιακή ημέρα λίγο διαφέρει από 
την αστρική ημέρα (περίπου κατά τέσσερα λεπτά).   
 
Ωροσκόπος, Κατερχόμενο (Ascendant, Descendant)  λέγονται τα σημεία 
τομής της εκλειπτικής  με την γραμμή του ορίζοντα. Η Ωροσκόπος (Ανατέλουσα) είναι η 
διασταύρωση με το ανατολικό ημικύκλιο της γραμμής του ορίζοντα, εδώ οι πλανήτες 
ανατέλλουν. Το Κατερχόμενο είναι η διασταύρωση με το δυτικό ημικύκλιο της γραμμής 
του ορίζοντα, εδώ οι πλανήτες δύουν. Η Ανατέλουσα και το Κατερχόμενο  
παριστάνονται στην αστρολογία ως ASC  και  DSC, αντιστοίχως. Λόγω της περιστροφής 
των σημείων της εκλειπτικής γύρω απ’ τον άξονα του κόσμου, το   ASC  αλλάζει την 
θέση του στη γραμμή του ορίζοντα κατά την διάρκεια της ημέρας, ενώ μετά από μια 
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αστρική ημέρα επιστρέφει στο αρχικό της σημείο. Το ίδιο ισχύει  και  για το DSC. Τι 
μετατοπίσεις είναι αυτές μπορεί καθένας να το φανταστεί  από τις αλλαγές των θέσεων 
των σημείων ανατολής και δύσης του Ήλιου στην διάρκεια του έτους. Στην διάρκεια του 
έτους ο Ήλιος περνάει όλα τα σημεία της εκλειπτικής και «φωτίζει» τις ανατολές και τις 
δύσεις όλων των σημείων της εκλειπτικής. Π. χ. , στα μεσαία πλάτη τα σημεία της 
ανατολής του Ηλίου στη διάρκεια ενός έτους μετατοπίζονται από τα νοτιοανατολικά  
μέχρι τα βορειοανατολικά  και επιστρέφουν στα νοτιοανατολικά , ενώ τα σημεία δύσης 
του Ήλιου – από νοτιοδυτικά μέχρι βορειοδυτικά και επιστρέφουν στα νοτιοδυτικά. 
Αυτό είναι το διαπασών της μετατόπισης των θέσεων του  ASC και  DSC, αντιστοίχως, 
κατά την διάρκεια της ημέρας πάνω στη γραμμή του ορίζοντα. Τα ASC και DSC σε κάθε 
χρονική στιγμή βρίσκονται σε αυστηρώς αντίθετα σημεία της γραμμής του ορίζοντα. Ο 
πλανήτης, όμως, δεν δύει στο σημείο αντίθετο του σημείου ανατολής, διότι στο χρόνο 
της κίνησης του πλανήτη πάνω από τον ορίζοντα το ASC και DSC προλαβαίνουν να 
μετακινηθούν αισθητά.   
 
 Μεσουράνημα, ….((?)) – λέγονται τα σημεία τομής της εκλειπτικής και του 
ουράνιου μεσημβρινού. Η μέση του ουρανού κείται πάνω από το επίπεδο του ορίζοντα 
και παριστάνεται στην αστρολογία με MC, ((?)) κείται κάτω από το επίπεδο του 
ορίζοντα και  παριστάνεται στην αστρολογία με IC. Τα σημεία MC και  IC κατά τη 
διάρκεια της ημέρας μετατοπίζονται σε κάποιο όριο επί του ουράνιου μεσημβρινού. 
Αυτές τις μετατοπίσεις μπορεί καθένας να της  κατανοήσει παρατηρώντας της μεταβολές 
του ύψους του ηλιακού κορυφώματος στην διάρκεια του έτους.  
 
Χ-πεδίο. Σύμφωνα με την αστρολογία παρατηρείται μια αισθητή επίδραση των 
πλανητών πάνω στα σημεία της Γης.  Εάν δεχτούμε αυτήν την θέση της αστρολογίας  ως 
ορθή, τότε υπάρχει κάποιο μέσο, που μεταδίδει την επίδραση των πλανητών εξ 
αποστάσεως. Ένα τέτοιο μέσο στην φυσική ονομάζεται πεδίο. Το πρόθημα «Χ» σημαίνει 
την άγνωστη φύση του εν λόγο πεδίου.  
 
Όψεις.  Όψη μεταξύ δύο πλανητών ονομάζεται κάποια ιδική γωνία μεταξύ των 
κατευθύνσεων από το σημείο Μ προς αυτούς τους πλανήτες, κατά την οποία οι πλανήτες 
αμοιβαία αλλάζουν την επιρροή ενός του άλλου πάνω στο σημείο Μ (δηλαδή συμβαίνει 
μη γραμμικό άθροισμα των αστρολογικών επιρροών). Με άλλα λόγια, τα Χ-πεδία των 
διό πλανητών στο σημείο Μ επιδρούν η προσθέτονται μη γραμμικά, όταν η γωνία μεταξύ 
των πλανητών είναι ίση με αn . Στην πραγματικότητα, αυτό το συμβάν λαμβάνει χώρα, 
σύμφωνα με την αστρολογία, στα όρια κάποιου διαπασών γωνιών  αn συν/πλην ωn/2 , 
όπου το μέγεθος της παραδοχής ωn ονομάζεται στην αστρολογία orbis (σφαίρα 
επιρροής) της όψης  αn . Σύμφωνα με την αστρολογία, η συλλογές των όψεων είναι ίδιοι 
για όλα τα ζεύγη των πλανητών. Οι σφαίρες επιρροής ωn είναι μικρές, γι’ αυτό η 
διάρκεια τής μη γραμμικής επίδρασης των πλανητών είναι πολύ βραχύς σε σχέση με τις 
περιόδους περιστροφής τους επί της εκλειπτικής, αλλά δεν είναι βραχύχρονη σε σχέση 
με την γήινη ημέρα. Να γιατί αυτό το συμβάν ονομάσθηκε στο άρθρο «συνθήκες 
βραχύχρονου αιφνιδιασμού» (ΣΒΑ). Η διάρκεια της  εκδήλωσης των όψεων του ίδιου 
πεδίου της Γης και των Χ-πεδίων των άλλων πλανητών στο σημείο παρατήρησης Μ της 
γήινης επιφάνειας είναι πολύ μικρή σε σχέση με τη γήινη ημέρα.  
 
Orbis – βλέπε όψεις.  
 

Ζώδια. Η εκλειπτική χωρίζεται σε τόξα που ονομάζονται ζώδια (Κριός,  Τοξότης, 
Ιχθείς κ.τ.λ.). Τα ομώνυμα ζώδια και  οι ζωδιακοί αστερισμοί δεν συμπίπτουν μεταξύ 
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τους. Στο άρθρο γίνεται ο λόγος μόνο για τα τροπικά ζώδια. Μετριούνται πάνω στην 
εκλειπτική από το σημείο εαρινής ισημερίας. Κάθε ζώδιο αποτελεί στην εκλειπτική 30º, 
και ξεχωρίζουν 12 ζώδια. Όταν λένε: «ο άνθρωπος γεννήθηκε κάτω από το τάδε ζώδιο» 
εννοούν, ότι τη στιγμή της γέννησής του ο Ήλιος βρισκότανε σε αυτό το ζώδιο. 
Σύμφωνα με την αστρολογία, η αστρολογική επίδραση πάνω στο νεογέννητο σημαντικά 
εξαρτάται από το σύνολο των θέσεων όλων των πλανητών στο ζωδιακό κύκλο και στους 
οίκους του ωροσκοπίου, και κάθε άλλο παρά μόνο από την θέση του Ήλιου και μόνο στα 
ζώδια. Πρέπει να το παίρνουμε υπ’ όψη όταν διαβάζουμε τις ψευδοδημοφιλές  
αστρολογικές περιγραφές, που κατακλύζει τις εφημερίδες, τα περιοδικά και την εμπορία 
βιβλίων. Σύμφωνα με το φυσικό μοντέλο της αστρολογίας, οι πλανήτες κατέχουν 
τμηματικό Χ-πεδίο ХС. Οι πλανήτες περιστρέφονται, ενώ τα τμήματα του  ХС πεδίου δεν 
περιστρέφονται. Γι’ αυτό το λόγο η κατεύθυνση της ακτίνας από το πλανήτη προς τη Γη 
σε σχέση με τα «ακίνητα» άστρα καθορίζει, με πιο τμήμα του πεδίου του  ХС ο πλανήτης  
«φωτίζει» τη δεδομένη στιγμή τη Γη ανεξάρτητα από την περιστροφή του πλανήτη. Η 
ίδια αυτή  η ακτίνα προβάλει τον πλανήτη στην εκλειπτική σε κάποιο ζώδιο. Να γιατί η 
προσέλευση του πλανήτη στο συγκεκριμένο ζώδιο καθορίζει το τμήμα που «φωτίζει» τη 
Γη. Σύμφωνα με το μοντέλο, ο αριθμός των τμημάτων του πεδίου ХС ισούται με τον 
αριθμό των ζωδίων. Εάν τα φυσικά πειράματα θα δείξουν ότι ο αριθμός των τμημάτων 
του πεδίου ХС  δεν είναι δώδεκα, τότε και ο αριθμός των ζωδίων δεν θα είναι δώδεκα.  

Οίκοι. Η εκλειπτική χωρίζεται σε τόξα, η θέσεις των οποίων εξαρτώνται από την θέση 
στο ΟΣΣ της ίδιας της εκλειπτικής σε σχέση με το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα.  Κάθε 
ένα τέτοιο τόξο ονομάζεται οίκος (μονοδιάστατος οίκος). Συνεπώς, η προσέλευση του 
πλανήτη σε αυτόν ή σε άλλον οίκο εξαρτάται από την θέση του πλανήτη ως προς  το 
επίπεδο του τοπικού ορίζοντα. Διάφορα συστήματα οίκων (ΣΟ) που δίνουν διάφορους 
οίκους, υπάρχουν στην αστρολογία πολλά. Επομένως, υπάρχουν και διάφοροι τρόποι 
σχεδίασης των οίκων. Δεν θίγω τους τρόπους κατασκευής των οίκων. Όποιος 
ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στο βιβλίο [1]. Συνήθως: τα σημεία  ASC, DSC, MC, 
IC θεωρούνται οι αρχές (ακμές) των οίκων, ενώ μεταξύ των ASC και IC,  IC και DSC,  
DSC και МС, МС και ASC τοποθετούν από τρεις οίκους. Όλοι οι οίκοι είναι δώδεκα, 
όσο και τα ζώδια. Αριθμούνται με την σειρά, αρχίζοντας από το σημείο της εαρινής 
ισημερίας προς το  IC.  

Ακμή του οίκου σημειακή - λέγεται το σημείο στην εκλειπτική, το οποίο 
λαμβάνεται ως αρχή του ζωδίου. Σύμφωνα με την αστρολογία, όταν ο πλανήτης 
παρίσταται στην ακμή του οίκου, από μόνος του, δίχως ορατή αιτία, απότομα αλλάζει το 
χαρακτήρα της αστρολογικής του επιρροής. Η διάρκεια της εν λόγο αλλαγής είναι πολύ 
μικρή σε σχέση με την γήινη ημέρα. Αυτό το συμβάν επίσης αποτελεί την συνθήκη 
βραχύχρονου αιφνιδιασμού. Στο άρθρο δίνεται η ερμηνεία του ως αποτέλεσμα 
σχηματισμού στο σημείο παρατήρησης Μ της όψης μεταξύ του Χ-πεδίου της Γης και του 
Χ-πεδίου του άλλου πλανήτη.  

Διπλό σύστημα δισδιάστατων οίκων (ΔΣΔΟ).  Σε αυτό το σύστημα οι οίκοι 
δεν τοποθετούνται στην εκλειπτική, αλλά σε όλον τον ουράνιο θόλο. Κάθε οίκος dik 
αποτελεί ένα τμήμα της επιφάνειας της ουράνιας σφαίρας και είναι δισδιάστατος (i, k  
είναι οι δείκτες του). Οι οίκοι του συστήματος ΔΣΔΟ είναι ακίνητοι στο ΟΣΣ και ίδιοι 
σε όλα τα σημεία της γήινης επιφάνειας. Γι’ αυτό μπορούν να υπολογιστούν μια και 
καλή για πάντα. Η αστρολογική επίδραση των πλανητών εξαρτάται από το σε πιο 
δισδιάστατο οίκο dik παρίσταται ο πλανήτης. Οι μονοδιάστατοι οίκοι στην εκλειπτική 
είναι περιττοί, αν και μπορούμε να τους εισάγουμε ως τομή της εκλειπτικής με το ΔΣΔΟ. 
Τότε οι  μονοδιάστατοι οίκοι αριθμούνται όχι κατά σειρά, αλλά με τους δείκτες  i, k. Στο 
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άρθρο δεν γίνεται κάποια υπόθεση σχετικά με το ΔΣΔΟ. Στο άρθρο είχε α π ο δ ε ι χ θ ε ί   
ότι εάν τα δεδομένα της αστρολογίας περί των όψεων και των σημείων МС και IC είναι 
σωστά, τότε το ΔΣΔΟ είναι το μοναδικό σωστό σύστημα οίκων.  

Ακμή του οίκου γραμμική λέγεται η γραμμή, που αποτελεί την αρχή του 
δισδιάστατου οίκου στο ΔΣΔΟ. Η σημειακοί ακμή στην εκλειπτική τότε είναι η 
διασταύρωση της εκλειπτικής με τη γραμμική ακμή (είτε άμεσα με δύο γραμμικές 
ακμές). Οι γραμμικές ακμές αποτελούν μια σειρά οριζόντιων και κατακόρυφων κύκλων 
στην ουράνια σφαίρα. Οι κατακόρυφοι κύκλοι είναι παράλληλοι του επίπεδου του 
ουράνιου μεσημβρινού. Τα σημεία ζενίθ, ναδίρ, ανατολής και δύσης στο ΔΣΔΟ είναι 
κύκλοι και  ακμές, εκφυλισμένοι ((?)) σε σημεία. Από την άποψη της φυσικής, η 
γραμμική ακμή είναι ο γεωμετρικός τόπος αυτών των σημείων της ουράνιας σφαίρας, 
στους οποίους όταν βρεθεί ο πλανήτης δημιουργείται στο σημείο παρατήρησης Μ της 
γήινης επιφάνειας μια και η ίδια όψη μεταξύ, σταθερού στο σημείο Μ, Χ-πεδίου της Γης 
και μεταβαλλόμενου Χ-πεδίου του πλανήτη.  
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ΠΙΝΑΚΕΣ. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τα  χαρακτηριστικά των μονοδιάστατων οίκων στον τροπικό κύκλο, όταν 
η εκλειπτική συμπίπτει με το πρώτο μεσημβρινό, η γωνία  φЭГ = 90° είναι η γωνία  
μεταξύ του επίπεδου τής εκλειπτικής και τού ορίζοντα. Με χοντρή γραμμοσκιά 
σημειώνονται οι περιπτώσεις, όπου οι δισδιάστατοι οίκοι diκ εγκαταλείπουν την 
εκλειπτική  καθώς ανατρέχουμε από το παράδειγμα 1 στο  παράδειγμα 2. Το № είναι ο  
αύξων αριθμός των μονοδιάστατων οίκων στην εκλειπτική, μετρούμενος από το ASC 
προς την πλευρά του βάθους του ουρανού IC , α – το διαπασών γωνιών των 
μονοδιάστατων οίκων, μετρούμενο από το ASC προς την ίδια πλευρά .  
 
 
     №     1    2     3     4     5     6 
      α   0°- 

  -30° 
  30°- 
  -60° 

  60°- 
  -90° 

  90°- 
  -120° 

  120°- 
  -150° 

150°- 
  -180° 

Οι δείκτες 
     i,k 
των   οίκων 

 
  1,4 

 
  2,5 

 
 3,6 

 
 4,6 

 
 5,5 

 
6,4 

Οι δείκτες 
      i,k 
των ακμών 

 
 1,4 

 
 2,5 

 
 3,6 

 
4,7 

 
 5,6 

 
6,5 

 
 
 
     №   7   8   9   10   11   12 
      α 180°- 

  -210° 
210°- 
  -240° 

240°- 
  -270° 

270°- 
  -300° 

300°- 
  -330° 

330°- 
  -360° 

Οι δείκτες 
     i,k 
  των   
οίκων 

 
  6,3 

 
  5,2 

 
  4,1 

 
  3,1 

 
  2,2 

 
  1,3 

Οι δείκτες 
      i,k 
των ακμών 

 
 7,1 

 
 6,3 

 
 5,2 

 
 4,1 

 
 3,2 

 
 2,3 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Τα  χαρακτηριστικά των μονοδιάστατων οίκων στον τροπικό κύκλο, όταν 
το επίπεδο τής εκλειπτικής σχηματίζει την ελάχιστα ενδεχόμενη  στον τροπικό κύκλο 
γωνία  ΦЭГ = 430  με την επίπεδη τού ορίζοντα . Με χοντρή γραμμοσκιά σημειώνονται οι 
περιπτώσεις , όπου εμφανίζονται καινούργιοι δισδιάστατοι οίκοι  diκ στην εκλειπτική 
καθώς ανατρέχουμε από το παράδειγμα 1 στο  παράδειγμα 2. Το № είναι ο αύξων 
αριθμός των μονοδιάστατων οίκων στην εκλειπτική, μετρούμενος από το ASC προς την 
πλευρά του βάθους του ουρανού IC ,  
α – το διαπασών γωνιών των μονοδιάστατων οίκων, μετρούμενο από το ASC προς την 
ίδια πλευρά .  
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     №      1    2     3    4    5     6     7     8 
      α  0°- 

30° 
 30°- 
  47° 

 47°- 
  60° 

60°- 
  90° 

 90°- 
120° 

120°- 
 133° 

133°- 
 150° 

150°- 
 180° 

Οι δείκτες 
     i,k 
  των οίκων 

 
 1,4 

 
  2,4 

 
 2,5 

 
 3,5 

 
 4,5 

 
5,5 

 
  5,4 

 
  6,4 

Οι δείκτες 1,i,k,  
ή 2,k,i,  ή   i,k  
των ακμών 

 
1,4 

 
1,2,4 

 
2,5,2 

 
1,3,5 

 
1,4,5 

 
1,5,5 
 

 
2,5,5 

 
1,6,4 

 
 
 
 
 
     №     9    10    11    12    13    14    15   16 
      α 180°- 

 210° 
210°- 
 227° 

227°- 
 240° 

240°- 
 270° 

270°- 
 300° 

300°- 
 313° 

313°- 
 330° 

330°- 
 360° 

Οι δείκτες 
     i,k 
    των οίκων 

 
  6,3 

 
   5,3 

 
  5,2 

 
   4,2 

 
   3,2 

 
   2,2 

 
   2,3 

 
  1,3 

Οι δείκτες 1,i,k,  
ή 2,k,i,  ή   i,k  
των ακμών 

 
  7,4 

 
1,6,3 

 
2,3,5 

 
1,5,2 

 
1,4,2 

 
1,3,2 

 
2,3,2 

 
1,2,3 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Τα χαρακτηριστικά των μονοδιάστατων οίκων, όταν το σημείο 
παρατήρησης  Μ  βρίσκεται 320  βορειότερα του βόρειου τροπικού κύκλου (στο πλάτος 
55027’ – σχεδόν το πλάτος της Μόσχας) , το επίπεδο τής εκλειπτικής σχηματίζει την 
μέγιστα  ενδεχόμενη για αυτά τα πλάτη γωνία φЭГ = 580 με το επίπεδο τού ορίζοντα. Με 
χοντρή γραμμοσκιά σημειώνονται οι περιπτώσεις, όπου οι δισδιάστατοι οίκοι diκ 

εγκαταλείπουν την εκλειπτική καθώς ανατρέχουμε από το παράδειγμα 3 στο  παράδειγμα 
4. Με λοξή γραμμοσκιά παριστάνονται οι οίκοι-παραρτήματα των άλλων μονοδιάστατων 
οίκων. № – ο αύξων αριθμός των μονοδιάστατων οίκων στην εκλειπτική, μετρούμενος 
από το ASC προς την πλευρά του βάθους του ουρανού IC , α – το διαπασών γωνιών των 
μονοδιάστατων οίκων, μετρούμενο από το ASC προς την ίδια πλευρά .  
 
     №      1    2     3    4    5     6     7     8 
      α   0°- 

  -30° 
  30°- 
  -36° 

  36°- 
  -60° 

  60°- 
  -90° 

  90°- 
  -120° 

120°- 
  -144° 

144°- 
  -150° 

150°- 
  -180° 

Οι δείκτες 
     i,k 
των οίκων 

 
  1,4 

 
  2,4 

 
 2,5 

 
 3,5 

 
  4,5 

 
  5,5 

 
  5,4 

 
  6,4 

Οι δείκτες 
1,i,k,  
ή 2,k,i, ή   i,k  
των ακμών 

 
  1,4 

 
1,2,4 

 
2,5,2 

 
1,3,5 

 
 1,4,5 

 
 1,5,5 
 
 

 
2,5.5 

 
1,6,4 
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     №     9    10    11    12    13    14    15   16 
      α 180°- 

  -210° 
210°- 
  -216° 

216°- 
  -240° 

240°- 
  -270° 

270°- 
  -300° 

300°- 
  -324° 

324°- 
  -330° 

330°- 
  -360° 

Οι δείκτες 
     i,k 
  των οίκων 

 
  6,3 

 
   5,3 

 
  5,2 

 
   4,2 

 
   3,2 

 
   2,2 

 
   2,3 

 
  1,3 

Οι δείκτες 
1,i,k,  
ή 2,k,i,  ή   i,k  
των ακμών 

 
  7,4 

 
1,6,3 

 
2,3,5 

 
1,5,2 

 
1,4,2 

 
1,3,2 

 
2,3,2 

 
 1,2,3 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Τα  χαρακτηριστικά των μονοδιάστατων οίκων, όταν το σημείο 
παρατήρησης  Μ  βρίσκεται 320  βορειότερα του βόρειου τροπικού κύκλου,  το επίπεδο 
τής εκλειπτικής σχηματίζει την ελάχιστα  ενδεχόμενη για αυτά τα πλάτη γωνία φЭГ = 120 
με το επίπεδο τού ορίζοντα. Με χοντρή γραμμοσκιά σημειώνονται οι περιπτώσεις , όπου 
εμφανίζονται καινούργιοι δισδιάστατοι οίκοι diκ στην εκλειπτική καθώς ανατρέχουμε από 
το παράδειγμα 3 στο  παράδειγμα 4. № – ο αύξων αριθμός των μονοδιάστατων οίκων 
στην εκλειπτική, μετρούμενος από το ASC προς την πλευρά του βάθους του ουρανού IC, 
α – το διαπασών γωνιών των μονοδιάστατων οίκων, μετρούμενο από το ASC προς την 
ίδια κατεύθυνση.  
 
 
     №     1    2     3     4     5     6 
      α   0°- 

  -30° 
  30°- 
  -60° 

  60°- 
  -90° 

  90°- 
  -120° 

  120°- 
  -150° 

150°- 
  -180° 

Οι δείκτες 
     i,k 
  των οίκων 

 
  1,4 

 
  2,4 

 
  3,4 

 
  4,4 

 
  5,4 

 
  6,4 

Οι δείκτες 1,i,k,  
ή 2,k,i,  ή   i,k  
των ακμών 

 
  1,4 

 
1,2,4 

 
1,3,4 

 
 1,4,4 

 
1,5,4 

 
 1,6,4 

 
 
     №   7   8   9   10   11   12 
      α 180°- 

  -210° 
210°- 
  -240° 

240°- 
  -270° 

270°- 
  -300° 

300°- 
  -330° 

330°- 
  -360° 

Οι δείκτες 
     i,k 
  των οίκων 

 
   6,3 

 
   5,3 

 
   4,3 

 
  3,3 

 
  2,3 

 
  1,3 

Οι δείκτες 1,i,k,  
ή 2,k,i,  ή   i,k  
των ακμών 

 
   7,4 

 
 1,6,3 

 
 1,5,3 

 
 1,4,3 

 
 1,3,3 

 
 1,2,3 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Τα  χαρακτηριστικά των μονοδιάστατων οίκων στον πολικό κύκλο, όταν η 
εκλειπτική συμπίπτει με τη γραμμή του ορίζοντα. Το № είναι ο αύξων αριθμός των 
μονοδιάστατων οίκων στην εκλειπτική, μετρούμενος από το σημείο Ανατολής Ε προς 
την πλευρά του σημείου Βοράς , α – το διαπασών γωνιών των μονοδιάστατων οίκων, 
μετρούμενο από το  σημείο Ανατολής προς την ίδια κατεύθυνση.  
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     №     1    2     3     4     5     6 
      α   0°- 

  -30° 
  30°- 
  -60° 

  60°- 
  -90° 

  90°- 
  -120° 

  120°- 
  -150° 

150°- 
  -180° 

Οι δείκτες 
     2,4, i  
  των οίκων 

 
2,4,1 

 
2,4,2 

 
2,4,3 

 
2,4,4 

 
2,4,5 

 
2,4,6 

Οι δείκτες 
      i,k 
των ακμών 

 
  1,4 

 
  2,4 

 
  3,4 
 

 
   4,4 

 
   5,4 

 
  6,4 

 
 
     №   7   8   9   10   11   12 
      α 180°- 

  -210° 
210°- 
  -240° 

240°- 
  -270° 

270°- 
  -300° 

300°- 
  -330° 

330°- 
  -360° 

Οι δείκτες 
     2,4, i  
  των οίκων 

 
2,4,6 

 
2,4,5 

 
2,4,4 

 
2,4,3 
 

 
2,4,2 
 

 
2,4,1 

Οι δείκτες 
      i,k 
των ακμών 

 
   7,4 

 
   6,4 

 
   5,4 

 
   4,4 

 
   3,4 

 
  2,4 

 
 

 
 
Εικόνα 1. Το σχήμα οίκων diκ , καλύπτων την εκλειπτική. Ο δείκτης i μεταβάλλεται 
οριζόντια, ενώ ο δείκτης k – κατακόρυφα. Με τη γραμμοσκιά δεξιάς κλίσης  
σημειώνονται οι οίκοι  diκ , που καλύπτουν την εκλειπτική στο παράδειγμα 1 (βλ. πίνακα 
1) . Με κατακόρυφη γραμμοσκιά σημειώνονται οι καινούργιοι οίκοι  diκ , εμφανιζόμενοι 
στην εκλειπτική καθώς ανατρέχουμε από το παράδειγμα 1 στο  παράδειγμα 2 (βλ.  
πίνακα 2). Με οριζόντια γραμμοσκιά σημειώνονται οι καινούργιοι οίκοι  diκ , 
εμφανιζόμενοι στην εκλειπτική καθώς ανατρέχουμε από τα πρώτα δύο παραδείγματα  
στο  παράδειγμα 4 (βλ.  πίνακα 4).  
 
 
 
 


