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Βασίλιεφ Σ.Α.  

 
     ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ, Η ΑΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ; 
 
  

    Η σκληρή και προσηλωμένη στις αρχές αγόρευση [1] δεν αφήνει λίθο επί λίθου απ’ την 
αστρολογία. Δεν συνάντησα πιο λογική αγόρευση κατά της αστρολογίας απ’ την πλευρά 
ενός εκπροσώπου των θετικών επιστημών. Η παρουσίαση αυτή είναι επιμελώς θεωρημένη 
και αντιπροσωπεύει την κυριαρχούσα στους κόλπους της νυν φυσικής αντίληψη περί της 
αστρολογίας. Αποτελεί, θα έλεγα, μια συγκεντροποιημένη ιδεολογική βάση της μάχης 
εναντίον της αστρολογίας, που δίνει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της ψευδοεπιστήμης 
της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών. Το άρθρο [1] είναι ογκώδες, καταχωρήθηκε σε δύο 
τεύχη του περιοδικού «Επιστήμη και Ζωή». Μέχρι τώρα κανένας απ’ τους φυσικούς, που 
βλέπει την αστρολογία διαφορετικά, δεν παρουσιάστηκε στον τύπο να συζητήσει την ουσία 
αυτού του άρθρου με τη δική του θεώρηση του προβλήματος. Οι συζητήσεις δεν υπήρχαν, 
ενώ είναι αναγκαίες.  Είναι αναγκαίες, πρώτα απ’ όλα, για την υγιή ανάπτυξη της ίδιας της 
επιστήμης, αλλιώς σταθερά θα καθιερωθεί μια μονόπλευρη άποψη στο πρόβλημα αυτό. Και 
αλλιώς, κάθε απόπειρα μιας θετικής μελέτης της αστρολογίας θα απορρίπτεται (χωρίς το 
δέοντα λόγο) απ’ την επιστήμη, που αυτό ενδεχομένως για πολύ καιρό θα αποστερήσει την 
φυσική  των θεμελιωδών επιστημονικών ανακαλύψεων. Πράγματι, ας το σκεφτούμε. Η 
αστρολογία εμπειρικά είχε σημειώσει πολλές παράδοξες για την επιστήμη νομοτέλειες. Η 
αστρολογία με κανένα τρόπο δεν εγγράφεται στις σύγχρονες αντιλήψεις των θετικών 
επιστημών, μάλλον, έρχεται σε αντίθεση με τη φυσική. Αυτό είναι γεγονός. Άρα, και οι 
συνέπειες των αναφερόμενων παράδοξων νομοτελειών της αστρολογίας θα δώσουν τους 
φυσικούς μηχανισμούς, οι οποίοι επίσης με τίποτα δεν θα εγγράφονται στην παραδοσιακή 
επιστήμη. Εάν τα φυσικά πειράματα θα επιβεβαιώσουν κάποιο, επαγόμενο απ’ την 
αστρολογία, φυσικό μηχανισμό, τότε αυτό θα αποτελέσει για την φυσική  μια θεμελιώδεις 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, η οποία θα προβιβάσει εμπρός τις γνώσεις μας και, όπως συνήθως, την 
τεχνολογία, που αυτό είναι σημαντικό για την επιστήμη, την τεχνολογική πρόοδο και για την 
κοινωνία γενικώς. Εάν θα καταφέρναμε να επιβεβαιώσουμε έστω και μία αστρολογική 
νομοτέλεια, για την επιστήμη θα γεννιότανε η προοπτική  να αντλεί ανακαλύψεις  απ’ την 
αστρολογία, όπου παρέχεται πλήθος εμπειρικά παρατηρούμενων, παράξενων για τη φυσική, 
νομοτελειών.   
    
Μήπως όμως, η επιστήμη από καιρού είχε ελέγξει την αστρολογία και εισέπραξε σταθερά το 
αρνητικό αποτέλεσμα του ελέγχου; Μήπως επιστημονικά και μονοσήμαντα ήδη 
διαπιστώθηκε, ότι στην αστρολογία δεν μπορεί να περιέχεται ούτε μία εμπειρικά σωστή 
παρατηρημένη νομοτέλεια; Εάν είναι έτσι, τότε το πρόβλημα βγαίνει απ’ την ημερήσια 
διάταξη. Το άρθρο [1] χωρίς αμφιβολίες απαντά σ’ αυτές τις ερωτήσεις  καθοριστικά: ο 
έλεγχος με σιγουριά διαπίστωσε, ότι η αστρολογία  δεν είναι σωστή.  
 
Και ξανά εγείρουμε το ακρογωνιαίο ερώτημα: Έγινε στην πραγματικότητα η εξακρίβωση 
των αστρολογικών νομοτελειών με κατάλληλους επιστημονικούς τρόπους; Τι είναι η 
σύγχρονη αστρολογία από της επιστημονικής απόψεως;  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τα εμπειρικά στοιχεία της αστρολογίας για τους επιστημονικούς στόχους και με ποιον τρόπο; 
Θα αρχίσουμε με την σειρά.  
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 Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Η εμπειρογνωμοσύνη είχε 
πραγματοποιηθεί. Θα δήξω στην αρχή για ποιόν λόγο δεν τελεσφόρησαν οι επιστημονικές 
ενέργειες. Μετά θα αφηγηθώ για την επιστημονική μέθοδο του αντικειμενικού ελέγχου των 
παρατηρούμενων στην αστρολογία νομοτελειών.  
 
Η μοναδική έρευνα ως προς την αξιοπιστία της αστρολογίας, που μπορεί να θεωρηθεί 
επιστημονική, είχε πραγματοποιηθεί από τον Γκοκλέν (τεράστια στατιστική - 28 τόμοι 
αποτελεσμάτων του πολύχρονου έργου του). Ο  Γκοκλέν μελετούσε τα εμπειρικά δεδομένα 
της αστρολογίας που αφορούν την εξάρτηση του τύπου του ατόμου από την αστρική ώρα 
γέννησής του και απ’ την θέση του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών σε σχέση με τη 
Γη τη δεδομένη στιγμή. Ο  Γκοκλέν προσπάθησε να εξακριβώσει, εάν ανταποκρίνεται η 
προδιάθεση του τύπου του ατόμου (προλεγόμενη απ’ την αστρολογία ) στο συγκεκριμένο 
επάγγελμα, στο έργο με το οποίο ασχολείται κατά την διάρκεια της ζωής του. Η επίτευξη της 
οντότητας, όμως, πάρα πολύ εξαρτάται από τις κοινωνικές συνθήκες του βίου του, από τα 
εμπόδια στην ζωή του. Π.χ.,  ο πιθανός πρωταθλητής στην κολύμβηση, ο οποίος έζησε την 
ζωή του μακριά από τις στέρνες και τα κολυμβητήρια, ποτέ δεν θα γίνει πρωταθλητής. 
Ενδεχομένως, δεν είναι πολλοί αυτοί οι τυχεροί, οι οποίοι ασχολούνται ακριβώς με το 
επάγγελμα, στο οποίο περισσότερο απ’ όλα έχουν προδιάθεση και στις συνθήκες στις οποίες 
πλήρως ανοίγουν οι ικανότητές τους. Η ισχυρή προσωπικότητα ξεπερνά τις δυσκολίες. Η 
αδύνατη  προσωπικότητα έχει πολύ λιγότερες ευκαιρίες για την αρμονική επίτευξή της. Στα 
πειράματα του Γκοκλέν δεν λαμβάνονταν υπ’ όψη οι αναφερόμενες κοινωνικές συνθήκες και 
τα εμπόδια στην ζωή, ενώ αυτά έχουν αποφασιστική σημασία. Είναι σχεδόν αδύνατο, 
βέβαια, να παρθούν υπ’ όψη και μάλιστα στατιστικά. Γι’ αυτό το λόγο τα αποτελέσματα 
βγήκαν συγκεχυμένα, και πιθανότερο, απεικονίζουν τον αποφασιστικό ρόλο των μη 
ελεγχόμενων παραγόντων.  
 
Την επίδραση των πλανητών ο Γκοκλέν την είχε διαπιστώσει στο σύνολο των ανθρώπων με 
αξιοσημείωτες επιτεύξεις. Πιθανόν, να ήταν το σύνολο των ισχυρών προσωπικοτήτων. Εδώ 
ο Γκοκλέν, αφ ενός, για πρώτη φορά σταθερά και επιστημονικά απέδειξε ότι η επίδραση των 
πλανητών υπάρχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας τώρα. Εφόσον λαμβάνει χώρα η 
επίδραση, τότε προφανώς, η επιστήμη έχει αντικείμενο μελέτης σχετικά με την επίδραση 
των πλανητών πάνω στον άνθρωπο και στις γήινες διεργασίες. Μα η αστρολογία ακριβώς 
και είναι η διδασκαλία (αμφισβητούμενη) περί της επίδρασης των πλανητών πάνω στον 
άνθρωπο, στις κλιματικές, σεισμικές, κοινωνικές, ιατρικές και άλλες γήινες διαδικασίες. 
Τελικά, ο Γκοκλέν δίκαια θεωρεί, ότι έβαλε τα θεμέλια της κοσμοβιοφυσικής. Αφ ετέρου, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Γκοκλέν, η επιρροή των πλανητών στην επιλογή του 
επαγγέλματος είναι πολύ ασθενή μέσα στο σύνολο των άλλων αιτιών. Εξ άλλου είναι σαφές, 
ότι πολύ πιο αποτελεσματικό θα ήταν να προσελκύσουμε επαγγελματίες ψυχολόγους, να 
μελετήσουμε με επιμέλεια και αντικειμενικότητα τον πραγματικό τύπο του ατόμου και να 
τον συγκρίνουμε με τις ενδείξεις των αστρολογικών νομοτελειών. Σε αυτό το συμπέρασμα 
είχε έρθει ο Γκοκλέν και είχε προλάβει μόνο το ξεκίνημα.  
 
Μετά τον Γκοκλέν οι γνωστοί έλεγχοι είχαν κωμικό ή τουλάχιστο όχι σοβαρό  χαρακτήρα, 
δηλαδή, λείπανε οι στάνταρτ κανόνες εκτέλεσης του επιστημονικού πειράματος. Π.χ., 
μοιράζανε στους μαθητές της τάξης μια και αυτή περιγραφή του τύπου του ατόμου, 
εσκεμμένα συγκροτημένη τόσο ευχάριστα και αόριστα, ώστε κάθε ένας μπορούσε να την 
κατατάσσει στον εαυτό του. Ακριβώς αυτό και κάνανε όλοι οι μαθητές. Αυτό, όμως, 
υποδεικνύει τις δυνατότητες για τους απατεώνες και δεν λέει τίποτα για την αστρολογία. Η 
πραγματική εμπειρογνωμοσύνη πρέπει να γίνεται στο πνεύμα του Γκοκλέν με την 
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συμμετοχή των ψυχολόγων και των σοβαρών αστρολόγων, με βαθιά μελέτη των 
αντικειμενικών χαρακτηριστικών του ατόμου. Αυτές οι δοκιμές είναι αρκετά ακριβές. Και 
μόνο τον τελευταίο καιρό αναγεννιούνται τα έργα ελέγχου στο πνεύμα του Γκοκλέν με τις 
δυνάμεις των ίδιων των αστρολόγων. Αλλά για την αντικειμενικότητα και πάλι απουσιάζει η 
συμμετοχή των αντιπροσώπων της επιστήμης. 
 
Θα έλεγε κανείς, ότι υπάρχει πολύ απλώς τρόπος: να γίνει έλεγχος των αστρολογικών 
προφητειών. Ίσως λίγοι ξέρουν, όμως, ότι το ζήτημα της πρόβλεψης είναι προβληματικό 
στην ίδια την αστρολογία. Κατά την γνώμη του γνωστού αστρολόγου Α. Τιμάσιεβ, τα 90% 
των αστρολογικών μεθόδων όσο αφορά την πρόρρηση, είναι λανθασμένα. Π.χ., επιμελώς 
καλλιεργούνταν μια απ’ τις μεθόδους. Για τον έλεγχό της μεθόδου είχαν, εκ των προτέρων, 
προβλέψει τον θάνατο του πάπα  της Ρώμης. Το προμαντέψανε για το 1992.  Δεν 
επιβεβαιώθηκε. Παρόμοια παραδείγματα μπορεί να φέρει ο κάθε αναγνώστης και πολλά, 
μάλιστα. Ο επιστημονικός έλεγχος των προβλέψεων σε αυτήν την κατάσταση μάλλον δεν 
πρόκειται να δώσει λογικό αποτέλεσμα, χρήσιμο για την επιστήμη. Γι’ αυτό το λόγο στο 
παρών άρθρο πουθενά δεν πραγματεύεται το ζήτημα των προρρήσεων.  Εδώ πραγματεύεται 
μόνο αυτό το μέρος της αστρολογίας, το οποίο περιγράφει τις αστρολογικές νομοτέλειες των 
επιδράσεων πάνω στον τύπο του ατόμου, τις σωματικές του ιδιαιτερότητες και προδιαθέσεις 
σε συγκεκριμένες ασθένειες.  
 
Και έτσι, ο πρέπων επιστημονικός έλεγχος των αναφερόμενων νομοτελειών απουσιάζει. 
Αυτό, βέβαια, είναι δύσκολο και κοπιαστικό. Και παρ’ όλα αυτά, και στην εργασία [1] και 
στον επίσημο επιστημονικό τύπο γενικώς, επίμονα δίνεται η λανθασμένη εντύπωση-
παραίσθηση, ότι, δήθεν, ο πλέριος επιστημονικός έλεγχος είχε γίνει από καιρού με αρνητικό 
αποτέλεσμα για την αστρολογία, και, δήθεν, από καιρού ολοκληρωτικά και επιστημονικά 
αποδείχτηκε ότι στην αστρολογία δεν μπορεί να περιέχεται καμία σωστά παρατηρημένη 
εμπειρική νομοτέλεια. Συνεπώς, η αυταπάτη αυτή είχε καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των 
αντιπροσώπων του επιστημονικού κόσμου, οι οποίοι ειλικρινά θεωρούν την αστρολογία 
απατεωνιά. Όπως μου έγραψε ένας απ’ αυτούς: «Κοιτάξτε προσεκτικά τα ασελγή μάτια του 
αστρολόγου και θα τα καταλάβετε όλα». Μια τέτοια κατάσταση της κοινής επιστημονικής 
γνώμης είναι βλαβερή και για την αστρολογία και για την ίδια την επιστήμη. Είναι από μόνη 
της ψευδοεπιστημονική στη βάση της, διότι έγινε αποδεκτή χωρίς την πρέπουσα  
επιστημονική τεκμηρίωση. Αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη και την 
πραγματοποίηση των επιστημονικών δοκιμών και ερευνών των αστρολογικών νομοτελειών. 
Πολλοί, φυσικά, γνωρίζουν κάθε άλλο παρά την ασελγή,  ενώ κανονική ματιά του 
αστρολόγου (αν και οι αρνητικές επιπτώσεις του εμπορίου των αστρολόγων υπάρχουν, και 
αυτό, μάλλον , είναι αναπόφευκτο).  
 
2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ΚΑΙ Η  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ.  Ανακοινώνοντας την αστρολογία ανάξια 
κάθε επιστημονικής προσοχής και, στην ουσία, εμποδίζοντας την κάθε απόπειρα να βρεθεί η 
επιστημονική βάση της αστρολογίας, μερικοί επικεφαλείς επιστήμονες της επίσημης 
επιστήμης κάνουν στην ίδια την επιστήμη κακή εκδούλευση. Η επιστήμη πράγματι έχει κάθε 
σοβαρό λόγο να αρνείται την αστρολογία, διότι η  αστρολογία με κανένα τρόπο δεν 
εγγράφεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της φυσικής και, μάλλον, έρχεται σε αντίθεση με τη 
φυσική. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει και ότι επιτρέπεται διοικητικά και ιδεολογικά 
να παρεμποδίζουν την επιστημονική έρευνα της αστρολογίας. Το καθοριστικό επιχείρημα 
της επιστήμης ενάντια της αστρολογίας έγκειται στο εξής. Η σύγχρονη φυσική μονοσήμαντα 
έχει αποδείξει (βλ. Παράρτημα 1), ότι: η επίδραση των απόμακρων πλανητών δεν μπορεί 
να μεταδίδεται μέσω των ενεργειακών υλικών πεδίων, τα οποία υποτάσσονται  στην 
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αρχή διατήρησης της ενέργειας. Όλο και όλο. Αυτό το συμπέρασμα, όμως (όπως και 
πολλά άλλα συμπεράσματα επανειλημμένα στο παρελθόν) απολυταρχοποίηθηκε και 
αντικαταστήθηκε με ένα άλλο συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο είναι αδύνατη η επίδραση 
των πλανητών με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί; Απλούστατα, διότι η φυσική, εκτός απ’ τα 
γνωστά, δεν γνωρίζει κανένα άλλό πεδίο ή καμία άλλη επίδραση. Γι’ αυτό εάν 
προσεγγίσουμε το πρόβλημα δογματικά, τότε πράγματι, σύμφωνα με τα δεδομένα της 
σύγχρονης φυσικής, η αστρολογία είναι «ολοφάνερα» εσφαλμένη και αποτελεί το 
παραμιλητό του τρελού. Και όμως, από πουθενά δεν προκύπτει και είναι απίθανο να 
αποδειχτεί ποτέ, ότι δεν υπάρχουν άλλα (π.χ., μη ενεργειακά μη υλικά)  πεδία. Επομένως, το 
αναφερόμενο δογματικό «ολοφάνερο» συμπέρασμα, στην πραγματικότητα δεν έχει την 
κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση. Εκτός αυτού, αν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία 
της εξέλιξης της φυσικής, εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι: οι ίδιες επιστημονικές αντιλήψεις 
της φυσικής επανειλημμένα και ριζικά αλλάζανε και ευρύνονταν. Ενώ αυτό, που ριζικά δεν 
εγγράφονταν στην φυσική, στο εξής  πολύ καλά εγγράφηκε. Δεν θα ήταν καλύτερα, λοιπόν, 
να μη απορρίπτουμε την αστρολογία, ενώ να την χρησιμοποιήσουμε για την επιστημονική 
αναζήτηση των δύσκολα αντιληπτών και άγνωστων στη φυσική πεδίων και επιδράσεων; 
Από την θέση της σύγχρονης φυσικής αυτές οι επιδράσεις είναι ασαφείς, εντελώς 
ακατανόητες και μοιάζουν με μυστικισμό. Και, όμως, είναι απαράδεχτο να απορρίπτεις το 
πολύχρονο, ίσως χιλιετής επιμελής έργο των αστρολόγων, την τεράστια πείρα τους, μόνο και 
μόνο επειδή για την επιστήμη είναι ακατανόητες οι αιτίες. Μια τέτοια περιφρόνηση φαίνεται 
ως απερίσκεπτη στάση απέναντι στο τεράστιο πειραματικό υλικό. Μάλλον, περισσότερο 
πρέπει να απορούμε, πως σε ένα τόσο δύσκολο τομέα γνώσεων, οι αστρολόγοι καταφέρανε 
να εντοπίσουνε κάποιες νομοτέλειες.  
 
Ας δούμε τώρα, πως η  επιστήμη, αλλά και η ιδεολογία τής κοινωνίας ξεπερνούσαν στο 
παρελθόν τα εμπόδια της αναγνώρισης των ριζικά νέων αντιλήψεων. Ας βγάλουμε για τούς 
εαυτούς μας ένα μάθημα απ’ την ιστορία τής ανάπτυξης τής επιστήμης, για να 
κατανοήσουμε ευκολότερα, πώς να δράσουμε σήμερα με τον καλύτερο τρόπο σχετικά με την 
αστρολογία. Για πειστικούς λόγους αναφέρω μερικά παραδείγματα απ’ το βιβλίο [2]: 
 
«Στην  αρχή οι άνθρωποι νόμιζαν, ότι η Γη είναι επίπεδη και ότι είναι αδύνατον να μετρηθούν 
οι διαστάσεις της, εάν δεν περπατήσεις από μια άκρη της στην άλλη. Και αυτό ήταν, φυσικά,  
εμφανές. Δεν υπήρχε η απόδειξη, αλλά εκείνον τον καιρό, αυτή δεν χρειαζότανε στην κοινή 
γνώμη. Τα πάντα και έτσι ήσαν κατανοητά. Παράλογο δεν ήταν η επίπεδη Γη. Δύσκολη ήταν η 
αντίρρηση. Βέβαια, από καιρό σε καιρό, σε κάποιους ερχόταν η έμπνευση, ότι η Γη δεν είναι 
επίπεδη. Αλλά η σύλληψη του απορρίπτονταν ως μη αποδεδειγμένη και επιπλέον άχρηστη.       
Aαπορρίπτονταν μέχρι ότου δεν παρατήρησαν τις ιδιότητες του ορίζοντα, την βαθμιαία 
εξαφάνιση των αντικείμενων πέραν του ορίζοντα, μέχρι ότου δεν γνωρίσανε τα στοιχεία τής 
απλούστερης γεωμετρίας. Αυτό ήσαν μια επιστημονική ανακάλυψη  της εποχής, η οποία με 
τίποτα δεν τοποθετούνταν στην «εμφανές» αντίληψη περί της επίπεδης Γης. Αυτό το 
περιστατικό έθεσε σε ανάγκη σοβαρά να μελετηθεί το σχήμα της Γης. Γεννήθηκε η 
επιστημονική υπόθεση ότι η Γη έχει το σχήμα σφαίρας. Το σφαιροειδή σχήμα της Γης είχε 
αποδειχθεί βάσει πολύ πιο λεπτής έρευνας,   προκύπτουσας εκ της υπόθεσης . Η έρευνα έχει 
δείξει την σχεδόν ευσταθή κυρτότητα της γήινης επιφάνειας. Οι αρχαίοι έλληνες ήδη ήταν σε 
θέση σωστά να υπολογίσουνε την ακτίνα της γήινης σφαίρας. Αυτό απαιτούσε μια κατάλληλη 
ανάπτυξη του μαθηματικού μηχανισμού της στοιχειώδης γεωμετρίας. Στο σύνολο, η ανοησία 
μετατράπηκε σε πραγματικότητα. Στην διάρκεια της περαιτέρω μακρόχρονης ανάπτυξης της 
επιστήμης είχε καθοριστεί το σχήμα της Γης με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Η Γη απεδείχθη 
σφαίρα στην πρώτη  (αλλά πολύ καλή) προσέγγιση.    
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Απ’ τα προαναφερόμενα βλέπουμε: 
 
1. «Το εμφανές» απεδείχθη λάθος. 
2. Το απολύτως αδύνατον –απεδείχθη απολύτως δυνατό. 
3. Έπ’ αυτού, το «εμφανές» παραμένει ουσιαστικά σωστό εντός των πλαισίων της 
    εφαρμογής του ( όχι ιδιαίτερα μεγάλες επιφάνειες της Γης), αλλά πέραν των ορίων 
    της εφαρμογής και εν συνόλω προκύπτει μια τελείως διαφορετική εικόνα. 
4. Τι εξασφάλισε την κρούση μέσα στην νέα περιοχή των γνώσεων; - η ανακάλυψη. 
5. Τι εξασφάλισε την απόδειξη των νέων γνώσεων; - Η λογική υπόθεση εργασίας περί 
    της ουσίας του υπό την μελέτη αντικειμένου , συν οι προκύπτουσες εξ αυτού ειδικές 
    έρευνες, συν η ανάπτυξη του  κατάλληλου μαθηματικού μηχανισμού. Εάν η ανάπτυξη 
    του τελευταίου θα είχε καθυστερήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, σε ανάλογο 
     χρονικό διάστημα θα είχαν καθυστερήσει και οι αποδείξεις. 
6. Η αρχική υπόθεση περί της ουσίας του αντικειμένου είναι η πλέον σημαντική, αλλά 
   στο μέλλον αυτή επεξεργάζεται λεπτομερώς και διευκρινίζεται. 

 
Αναγκαστήκαμε να σταθούμε λεπτομερώς πάνω στο απλούστατο παράδειγμα, επειδή εδώ με 
τον απλούστερο τρόπο εξετάζεται η γενική κατάσταση, πολλές φορές επαναλαμβανόμενη στις 
επαναστατικές περιόδους της επιστημονικής ανάπτυξης. Εντωμεταξύ, και η κατάσταση, με την 
παρουσία των ιδιοτήτων (1)-(6), επαναλαμβάνεται πολλές φορές ως κάποια θεμελιώδης 
νομοτέλεια.» - τέλος του αποσπάσματος. Επίμονα συνιστώ στον αναγνώστη να γνωριστεί με 
τα πρώτα δύο μέρη του βιβλίου [2], όπου θα βεβαιωθεί, μέσα απ’ τα σωρό ιστορικά 
παραδείγματα, στην ορθότητα των νομοτελειών της επιστημονικής ανάπτυξης.  
 
Βάσει της ιστορικής εμπειρίας  ερχόμαστε στο συμπέρασμα, ότι η επιστημονική απάντηση 
στα ερωτήματα της αστρολογίας απαιτεί, πρώτα απ’ όλα, επιστημονικές ανακαλύψεις, 
επίσης και την αποποίηση απ’ τη δογματική αντιμετώπιση. Και είναι σημαντικό 
ωστόσο να προταθούν λογικές υπαγορεύσεις (υποθέσεις) για τις κατευθύνσεις, στις 
οποίες θα πρέπει να αναζητούνται αυτές οι ανακαλύψεις. Ο απολυταρχισμός των 
γνώσεων και στο παρελθόν και τώρα, μόνο φρενάρει την πρόοδο της ανάπτυξης των 
γνώσεών μας. Ο απολυταρχισμός των επιστημονικών αντιλήψεων, και τη στιγμή, 
μάλιστα, που κανείς δεν κατόρθωσε την απόλυτη αλήθεια, σημαίνει αντικειμενικά την 
ψευδοεπιστημονική οργάνωση της επιστημονικής διεργασίας, που ζημιώνει και την 
επιστήμη και την κοινωνία γενικώς. Στην  επιστήμη, η επιτακτική απολυταρχία των 
εγκαθιδρυμένων αντιλήψεων είναι απλώς ολέθρια για την ανάπτυξη των θεμελιώδη 
καινούργιων επιστημονικών κατευθύνσεων.    
 
Η αστρολογία, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ακόμα επιστήμη. Μ’ όλα ταύτα και παρά τις 
δίκαιες αντιλογίες της επιστήμης κατά της αστρολογίας, οι επιστημονικές μελέτες της 
αστρολογίας και  η ενδεχομένη συγκρότηση του φυσικού μηχανισμού των αστρολογικών 
επιδράσεων όχι μόνο  είναι έννομη, αλλά και απαραίτητοι. Σύμφωνα με την ιστορική πείρα 
της επιστήμης, τα στοιχεία των ερευνών θα φέρουν, πιθανόν, ριζικές αλλαγές σε μερικές 
επιστημονικές αντιλήψεις.  
 
Πολύ ωραία περί αυτού του θέματος γράφει ο δόκτωρ Η.Β. Κόβσιουν   [3]: 
«Ας μη περάσει η σκέψη στον αναγνώστη μας, ότι κάθε μη επιστημονικό πρέπει αμέσως να 
απορριφθεί, να ξεγραφτεί και ακόμα να απαγορευτεί ως «αίρεση εξ επιστήμης», όπως κάνουν 
και μέχρι τώρα οι «ορθόδοξοι επιστήμονες». Ξεχνούν, ότι η επιστήμη δεν κατέχει το 
μονοπώλιο της αλήθειας και ότι η ιστορία της επιστήμης είναι γεμάτη από παραδείγματα όχι 
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μόνο «επιστημονοποίησεις» των μη επιστημονικών γεγονότων και «μη επιστημονικών 
γνώσεων», αλλά και της μετατροπής σε μύθους, δηλαδή η «μυθοποίηση» των ακλόνητων, θα 
έλεγε κανείς, επιστημονικών αντιλήψεων» (Γ. Τσιουγκάεβσκι, «Οι παλαιές αιρέσεις; 
Καινούργια φυσική!» - βλέπε περιοδικό «Κοδρη», Ν 10, 1989). Αυτοί οι «επιστήμονες» δεν 
θέλουν να δεχτούν, ότι η ανάπτυξη της επιστήμης δεν οφείλεται μόνο στην τεχνολογική πρόοδο, 
αλλά και στην επαναστατική εφαρμογή στην Επιστήμη εκείνων των παραγόντων, που μέχρι 
πρόσφατα ερμηνεύονταν ως περί επιστημονικοί (παραεπιστημονικοί) και μη αποδεχόμενοι απ’ 
τους ορθοδόξους. 
 
Οι ορθόδοξοι της επιστήμης επίμονα καλούν την αστρολογία και τις άλλες μη παραδοσιακές 
κατευθύνσεις,  ψευδοεπιστήμες, προξενούμενες από την αμάθεια και αγυρτεία. Η εμμονή τους 
στην αποβολή τής «μη επιστήμης» είναι φυσιολογική, αλλά  επ’ αυτού ρισκάρουν να εκχέουν 
από την λεκάνη μαζί με το νερό και το βρέφος. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Κ.Ε. Τσιολκόβσκι  
(1928): «…η εκτίμηση των ιδιαίτερα μεγάλων ανακαλύψεων και επιχειρήσεων ήταν σχεδόν 
πάντα όχι μόνο λανθασμένη, αλλά και εχθρική, που ανελέητα κατάστρεφε κάθε τι διαπρεπή. 
Έτσι, τα χειρόγραφα του Νεύτωνα επί πολλά χρόνια σκονίζονταν στα αρχεία της Βασιλικής 
Κοινότητας. Ο Λαμάρκ γελοιοποιήθηκε από τον Κιουβέ, ο Ντάρβιν απορρίφθηκε από την 
Γαλλική Ακαδημία, ο Μεντελέεβ - από την Ρώσική. Ο Αράγγο είχε απορρίψει τους 
σιδηρόδρομους, ενώ οι επιστήμονες του καιρού του Ναπολέοντα απορρίψανε τα ατμόπλοια. 
Καλά εάν τους σπουδαίους δεν τους εκτελούσαν ή δεν τους έστελναν στα τρελοκομεία. Οι 
συμπολίτες του Κολόμβου (Γένουα) επιχειρήσανε να τον τιμωρήσουν για την σκέψη ότι η Γη 
είναι στρόγγυλη. Τον έσωσε η φυγή του». 
 
Μερικές επιστημονικές αυθεντίες και ολόκληρες Ακαδημίες ερχότανε σε κομφούζιο όσον 
αφορά την άρνηση τους των διαφόρων γεγονότων, όπως η πτώση των λίθων απ’ τον ουρανό, 
βατραχοβροχές, η ύπαρξη της Τροίας, οι δυνατότητες κατασκευάσματος των ιπταμένων 
μηχανών βαρύτερων του αέρα, το ιστορικό status του χρονικού των αρχαιότατων μύθων 
«Ραμαγιάνα» και «Μαχαμπχαράτα»  κ.τ.λ.  
 
Οι ορθόδοξοι της επιστήμης κολλήσανε πάνω στην παραεπιστήμη την ετικέτα 
«ψευδοεπιστήμη», «αντιεπιστήμη», «σκοτεινή  επιστήμη» κ.τ.λ., θέλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο 
να την εξομοιώσουν με την «παθολογική επιστήμη», δηλαδή με την ασχολία των αμαθής ή 
αγύρτης ανθρώπων, «πεπεισμένων στο ότι αυτοί δημιουργούν την «πραγματική» επιστήμη, 
στην ουσία, όμως, βρισκόμενων στην ομηρία των νοσηρών φαντασιών και  αυταπάτης» (Ντ. 
Χόλτον, δόκτωρ του Χάρβαρντ Πανεπιστήμιου).  
 
Ο αναφερόμενος Γ. Τσιουγκάεβσκι στο έγγραφο «Η σημειώσεις του αγύρτη» (βλέπε περιοδικό 
«Κοδρη», Ν 11, 1990,  Ν 3, 1992) γράφει, ότι κατά τη γνώμη του ακαδημαϊκού Ε. 
Αλεκσάντροβ, που αντιπροσώπευε το «εγχώριο Πάνθεον των μαχητών με την ψευδό-
επιστήμη», τρεις είναι οι πηγές που τροφοδοτούν την επιστημονική αίρεση: «η μαχόμενη 
αμάθεια, ο φανατισμός και  η  αγυρτεία», και κατόπιν ο  Γ. Τσιουγκάεβσκι προσθέτει ότι «… 
σε αυτό το σημείο θα  μπορούσαμε να διαφωνήσουμε. Π.χ., πως θα το κάνουμε με αυτούς, οι 
οποίοι με απροκάλυπτη αγραμματοσύνη και φανατισμό ασχολούνται με αυτήν την 
ψευδοεπιστήμη, αλλά δεν είναι αγύρτες; Ε; Και με δικά τους έξοδα επιπλέον. Και στις φυλακές 
τους σέρνουν. Ε ; Ή κάποιος που ασχολείται καθαρά με την επιστήμη, με τα έξοδα του 
κράτους, ακαδημαϊκός, όχι όμως αγύρτης; Ή  κάποιος πλήρη αμαθής ασχολείται με την 
ψευδοεπιστήμη   εις  βάρος του κράτους, όμως επίσης αγύρτης, και μάλιστα ακαδημαϊκός; Ή 
… Όπως βλέπεται εκδοχές υπάρχουν πολλές και το ζήτημα βρίσκεται μακριά  απ’ την 
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διαύγεια». «Όποιος εκτιμά την αλήθεια δεν θα βρίζει αναιδώς την σκέψη που εισέδυσε στην 
κοινωνία, όσο παράξενη και αν φαίνεται», - έγραφε ο σπουδαίος επιστήμονας Η. Σέτσιενοβ.   
 
Όλα εξαρτώνται από το ποιόν καλούμε επιστήμονα … ο επαγγελματίας σε κάποιο τομέα της 
επιστήμης, ο οποίος βρίζει την αστρολογία, μην γνωρίζοντάς την, φέρνεται χυδαία. Μπορώ να 
ονομάσω, όμως, πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι καθώς μελετήσανε επαγγελματικά την 
αστρολογία, απορούσανε με την ακρίβεια των συμπερασμάτων της. Ας μη ξεχνάμε, ότι τέτοιοι 
σπουδαίοι άνθρωποι του παρελθόντος όπως ο πάπας Σιλβέστρ, ο πάπας Ιωάννης ХХII, ο 
Μέγας Αλμπέρτ, ο Θωμάς Ακβίνιος, Μπέικον, Προυνό, Σπινόζα, Τίχο Μπράγγε, Κέπλερ, 
Λεϊμπνιτς και άλλοι,  ήσαν αυθεντικοί αστρολόγοι.  
 
- Και όμως η επιστήμη απορρίπτει την  αστρολογία. 
 
Πρέπει να ξεχωρίζουμε την επιστήμη απ’ τους επιστήμονες. Η επιστήμη είναι αψευδή, ενώ ο 
επιστήμονας μπορεί να πλανιέται. Αυτοί οι επιστήμονες που κατακεραυνώνουν την αστρολογία, 
δίχως να την γνωρίζουν, φέρνονται έτσι βασίζοντας στον αφελή δογματισμό. Ο  επιστήμονας 
που έγινε δογματικός είναι ο πιο κακός εχθρός της επιστημονικής προόδου… Στην ιστορία της 
επιστήμης υπάρχουν πολλά γεγονότα που χαρακτηρίζουν αρνητικά το επιστημονικό 
δογματισμό. Τα επίσημα πρόσωπα της επιστήμης – οι επιστήμονες της ακαδημίας του 
Παρισιού, κατηγορηματικά απορρίπτανε την κοσμική προέλευση των μετέωρων και 
μετεωριτών, οι εγγλέζοι επιστήμονες αποκλείανε την δυνατότητα κατασκευής του 
αλεξικέραυνου και με μαθηματική ακρίβεια αποδείξανε, ότι η ατμάμαξα δεν θα μπορεί να 
κινείται στις ράγιες. Όταν ακούσανε το πρώτο φωνόγραφο το χαρακτηρίσανε ως πιο ανόητο 
εγγαστρίμυθο. Όταν είχαν ανακαλυφθεί οι δορυφόροι του Δία, δεν δεχτήκανε να κοιτάξουν στο 
τηλεσκόπιο για να μη κλονιστεί η πίστη τους. Και όπως εμείς σήμερα γελάμε με τέτοιους 
επιστήμονες, έτσι αύριο θα γελάν με αυτούς που αρνούνται να παραδεχτούν ότι ο άνθρωπος 
που γεννήθηκε τα χειμωνικά μεσάνυχτα είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν που γεννήθηκε 
το καλοκαιρινό μεσημέρι, και θα απορούν την χοντροκεφαλιά με την οποία απόρριπταν την 
προφανές αλήθεια». -  τέλος του αποσπάσματος. 
 
Ενδιαφέρον παραδείγματα της επιρροής των πλανητών αναφέρει ο Μπ.Β.Βλαντίμιρσκι [4]: 
«Λόγω του ολοκληρωτικού συγχρονισμού όλων των ταλαντεύσεων στο ηλιακό σύστημα, η 
ηλιακή δραστηριότητα συσχετίζεται με την διαμόρφωση των πλανητών, έτσι αυτή η 
διαμόρφωση αποτελεί κάποιο γενικευμένο δείκτη της ηλιακής δραστηριότητας. Μεταξύ των 
σύγχρονων μεθόδων πρόγνωσης της ηλιακής δραστηριότητας είναι και εκείνες οι μέθοδοι, οι 
οποίες επιτυχώς χρησιμοποιούν αυτές, ακριβώς, τις συσχετίσεις (π.χ. η μέθοδος του 
Π.Ρ.Ρομαντσιούκ: το μέγιστο της ηλιακής δραστηριότητας επέρχεται δύο έτη μετά από το 
τετραγωνισμό του Δία και του Ποσειδώνα). Στα ακαδημαϊκά επιστημονικά περιοδικά δεν είναι 
δύσκολο να βρει κανείς εμπειρικά ανακαλυμμένες συσχετίσεις κάποιων γεωφυσικών 
συμβάντων με τις θέσεις των πλανητών ( π.χ. , Μπίγγ: «…οι γεωμαγνητικές ταραχές σχεδόν 
ποτέ δεν συμβαίνουν κοντά στην  κάτω σύνοδο της Αφροδίτης»). Γενικώς, είναι πιθανή η 
πρόγνωση των οικολογικών και βιολογικών συμβάντων, ελεγχόμενων από την ηλιακή 
δραστηριότητα, μέσω των πλανητικών διαμορφώσεων (στη ορολογία του Π.Ρ.Ρομαντσιούκ : η 
επιδημική καταστροφή θα έρθει δύο έτη μετά από το τετραγωνισμό του Δία και του 
Ποσειδώνα, εάν το αναφερόμενο συμβάν πέφτει στο μέγιστο της ηλιακής δραστηριότητας).» - 
τέλος του αποσπάσματος.  
  
Προφανώς ο Μπ.Β.Βλαντίμιρσκι [4] αποκλείει την επίδραση των πλανητών. Θεωρεί τους 
πλανήτες μόνο ως δείχτες ή ως ουράνιο ρολόι, συγχρονισμένο απ’ την ίδια την ηλιακή 
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δραστηριότητα ή από κάτι-τι άλλο εξωτερικό. Οι περίοδοι, όμως, περιστροφής των 
πλανητών και η διαμόρφωσή τους καθορίζονται από το βαρυτικό πεδίο του Ήλιου. Ενώ το 
βαρυτικό πεδίο του Ήλιου δεν εξαρτάται από την ηλεκτρομαγνητική του και την μοριακή 
του δραστηριότητα. Επομένως, η δραστηριότητα του Ήλιου δεν μπορεί να συγχρονίζει τις 
κινήσεις των πλανητών. Γι’ αυτό το λόγο, εάν η ηλεκτρομαγνητική και η μοριακή 
δραστηριότητα συσχετίζεται με τις θέσεις των πλανητών, τότε έχει δίκαιο ο Τσιζιέβσκι -  η 
διαμόρφωση των πλανητών επηρεάζει την δραστηριότητα του Ήλιου και όχι αντίστροφα. 
Όπως έδειξε ο Β.Γ.Σουρντίν [1], κανένα απ’ τα γνωστά στη φυσική πεδία των πλανητών, 
συμπεριλαμβανόμενο το  ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, δεν μπορούν να επιδρούν πάνω στον 
Ήλιο. Τότε βγαίνει ότι οι πλανήτες επιδρούν πάνω στον Ήλιο μέσω δικών τους, άγνωστων 
για την επιστήμη πεδίων. Βέβαια από την αντίθεση των επιχειρημάτων του Β.Γ.Σουρντίν και 
του Μπ.Β.Βλαντίμιρσκι [4] γίνεται ασαφές – συσχετίζεται η δραστηριότητα του Ήλιου με 
την τοποθέτηση των πλανητών ή δεν συσχετίζεται. Το ζήτημα είναι σοβαρό, διότι η 
αναφερόμενη συσχέτιση θα σήμαινε ότι οι  πλανήτες κατέχουν κάποιο άγνωστο πεδίο.  
 
Σε σχέση με τις διαμορφωμένες περιστάσεις, εκπονήθηκε και περιγράφθηκε στο τρίτο μέρος 
μια καινούργια μέθοδος αντικειμενικού επιστημονικού ελέγχου των αστρολογικών 
νομοτελειών χωρίς την προσέλκυση των εκτιμήσεων εμπειρογνωμοσύνης των ψυχολόγων 
και των αστρολόγων. Στην χρησιμοποίηση της, όλο το βάρος πέφτει στους φυσικούς. Η 
μέθοδος αυτή ήδη έδωσε τα πρώτα αποτελέσματα, όπως για τη φυσική, έτσι και για την 
αστρολογία.  
 
3. Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΑΤΟΠΟ. Η  μέθοδος της απαγωγής σε άτοπο 
επιτρέπει αντικειμενικά να ελέγξουμε την αστρολογία όχι μέσω της επιθεώρησης πολλών 
πειραματικών ανθρώπων με τη συμμετοχή των ψυχολόγων, αστρολόγων και επιστημόνων, 
αλλά δια μέσω μετρήσεως μερικών φυσικών μεγεθών στα ειδικά φυσικά πειράματα. Στα 
πλαίσια της εν λόγο μεθόδου, επιλέγεται κάποια νομοτέλεια της αστρολογίας. Γίνεται η 
υπόθεση περί της ορθότητας της δεδομένης  νομοτέλειας. Μελετούνται οι συνέπειες εκ της 
υπόθεσης αυτής. Η μελέτη των συνεπειών προπορεύεται σε επίπεδο, πρώτον, εξακρίβωσης 
του φυσικού μηχανισμού υπεύθυνου για την εν λόγο  αστρολογική νομοτέλεια, και δεύτερον, 
σε επίπεδο πρόρρησης της συμπεριφοράς των φυσικών μεγεθών. Κατόπιν, στα φυσικά 
πειράματα δοκιμάζεται η ορθότητα των προρρήσεων. Εάν οι προρρήσεις επιβεβαιώνονται 
στα φυσικά πειράματα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία μαρτυρούμενα 
υπέρ της αστρολογικής αυτής νομοτέλειας. Είναι η κοινώς  παραδεδεγμένη επιστημονική 
μέθοδος ελέγχου της θεωρίας και των φυσικών μοντέλων. Την προτεραιότητα την έχει πάντα 
το πείραμα.  
 
Ίσως φαίνεται απίθανο, ότι από τις αστρολογικές αφηγήσεις μπορούμε λογικά να εξάγουμε 
κάποιο παραμετροποιημένο φυσικό μοντέλο με μετρήσιμα χαρακτηριστικά, και επιπλέον να 
φτάσουμε στις πειραματικές μετρήσεις. Ενδεχομένως για αυτό το λόγο οι μελετητές δεν 
ακολούθησαν αυτήν την οδό. Και όμως απεδείχθη προσιτό. Λεπτομερώς περιγράφεται στις 
εργασίες [2,5,12,13].  
 
Εκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν στην αστρολογία σύμφωνα με τη δικιά τους πείρα 
εκτίμησης των ψυχολογικών τύπων του ατόμου που αποκτήσανε πάνω στους φίλους και 
κοντινούς ανθρώπους. Άλλοι τόσοι και περισσότερη ακόμα, δεν πιστεύουν στην αστρολογία. 
Ακριβώς εδώ χρειάζεται η αντικειμενική επιστημονική εκτίμηση της αστρολογίας. Νομίζω 
έχουν δίκαιο και οι μεν και οι δε. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύω, ότι η επιρροή εξαρτάται από 
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πολλούς παράγοντες, δεν επηρεάζει μόνο ο αστρολογικός παράγοντας. Έτσι, εάν γεννηθούν 
και πανομοιότυπα δίδυμα στον ίδιο τόπο στα πλαίσια ενός λεπτού, δεν θα μου κάνει έκπληξη 
το ότι εκτός απ’ την ομοιότητα θα υπάρχουν και διαφορές, ή, εάν δεν θα υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές. Υποθέτω ότι όλα εξαρτώνται από το πώς διαμορφώθηκαν οι 
παράγοντες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ύπαρξη πολλών παραγόντων δυσκολεύει την 
υπόθεση. Δίνει την εντύπωση του στατιστικού χαρακτήρα  των συνεπειών της αστρολογικής 
επίδρασης, εάν δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι άλλοι μεταβαλλόμενοι παράγοντες. Εύκολα 
αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω πολλών παραγόντων δεν μπορεί να γίνει σε ικανοποιητικό 
επιστημονικό επίπεδο ούτε η επιβεβαίωση ούτε η απόρριψη.  
Ας μελετήσουμε εκ θέσεως της φυσικής τα βασικά αξιώματα της αστρολογίας με την μέθοδο 
απαγωγής εις άτοπο. Με άλλα λόγια, θα  μελετήσουμε τις φυσικές συνέπειες προκύπτουσες 
από τα γενικά αξιώματα της αστρολογίας (παρακάμπτοντας σχεδόν όλον τον όγκο της 
αστρολογίας), δηλαδή θα θέσουμε τα δεδομένα των αξιωμάτων ως αρχικές υποθέσεις στην 
φυσική θεωρία. Αυτά τα αξιώματα, όπως απεδείχθη, αδιόρατα εμπεριέχουν πληροφορίες για 
κάποια άγνωστα πεδία, και αυτό, πιστεύω, αποτελεί ενδιαφέρον για την φυσική. Και μετά 
απ’ αυτό, το φυσικό πείραμα θα καθορίσει, τι είναι σωστό και τι όχι, πολύ περισσότερο που 
τα φυσικά πειράματα ήδη εκτελούνται.   
            
Η  ΘΕΩΡΙΑ. Τα συμπεράσματα της θεωρίας κατασκευάστηκαν πάνω στα εξής αρχικά 
αξιώματα της αστρολογίας: 
 
     ΑΞΙΩΜΑ 1. Οι αστρολογικές επιδράσεις  εξαρτώνται απ’ τις ζωδιακές θέσεις των 
πλανητών. Κατά την μετατόπιση  τού πλανήτη από ένα ζώδιο σε άλλο αισθητά μεταβάλλεται 
η αστρολογική επίδραση.  Υπάρχει κάποιο περιορισμένο ποσό ζωδίων .   
     
   ΑΞΙΩΜΑ 2. Όταν ο πλανήτης κείται στην Ανατέλλουσα (ascendant ASC), στο 
μεσουράνημα  MC και στις όψεις με τους άλλους πλανήτες,  συμβαίνουν στα πλαίσια των 
orbis (σφαίρας επιρροής) κάποιες χαρακτηριστικές μεταβολές των αστρολογικών 
επιδράσεων των πλανητών (σχετικά βραχύχρονες λόγω του μικρού  orbis).  
 
Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Στην αστρολογία ο Ήλιος και η Σελήνη επίσης καλούνται 
πλανήτες, για να μη επαναλαμβάνεται κάθε φορά η φράση «επίσης ο Ήλιος και η Σελήνη». 
Η εκλειπτική πάνω στην ουράνια σφαίρα διαμερίζεται σε γραμμικά τμήματα-ζώδια του 
Ζωδιακού κύκλου (Τοξότης, Καρκίνος κ.τ.λ. , στην δυτική αστρολογία συνήθως την 
χωρίζουν σε δώδεκα ζώδια). Σε κάθε χρονική στιγμή, κάθε πλανήτης προβάλλεται από το 
επίγειο σημείο παρατήρησης Μ σε κάποιο ζώδιο του Ζωδιακού κύκλου (λένε, τη δοσμένη 
στιγμή ο Ήλιος βρίσκεται στον Τοξότη, ο Δίας στο Καρκίνο κ.τ.λ.). Η Ανατέλλουσα  
(ascendant  ASC) είναι η ανατολική τμήση στο ουράνιο θόλο τής εκλειπτικής με το επίπεδο  
τού τοπικού ορίζοντα (εάν ο πλανήτης παρίσταται στο ASC, τότε βρίσκεται στην ανατολή). 
Η μέση τού ουρανού MC είναι η άνω τμήση τής εκλειπτικής με τον ουράνιο μεσημβρινό που 
περνά από τα σημεία ζενίθ, βορρά, νότο και ναδίρ (εάν ο πλανήτης βρεθεί στο MC σημαίνει 
ότι βρίσκεται στο σημείο τού τωρινού ανώτερου κορυφώματος) . 
 
Στην αστρολογία έχει καθοριστεί κάποια  κβαντωμένη συλλογή γωνιών, καλούμενων όψεις 
{αn}, n = 1, 2, 3, …. , N (η γωνία αn  αυξάνεται με την αύξηση του n). Το α είναι η γωνία που 
σχηματίζεται μεταξύ των κατευθύνσεων προς δύο πλανήτες (με κορυφή την Γη). Έξω απ΄ 
αυτή τη συλλογή γωνιών, κάθε πλανήτης ασκεί επίδραση ανεξάρτητα απ’ τον άλλο πλανήτη, 
από μόνος του, σε «κανονικές συνθήκες». Με άλλα λόγια,  λαμβάνει χώρα η γραμμική 
πρόσθεση των πλανητικών επιδράσεων. Όταν  α = αn  και επίσης στο μικρό περίγυρο της 
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γωνίας  αn (η γωνιακή ακτίνα του περίγυρου ονομάζεται orbis) η κατάσταση ριζικά αλλάζει, 
λαμβάνει χώρα ένας βραχύχρονος απότομος αιφνιδιασμός των αστρολογικών επιρροών, 
βραχύχρονος σε σχέση με την περίοδο περιστροφής του πλανήτη επί της εκλειπτικής. Οι 
πλανήτες επιδρούν σε «συνθήκες βραχύχρονου αιφνιδιασμού», ενώ η συνολική επίδραση 
των πλανητών αρχίζει σημαντικά να διαφέρει από την κανονική πρόσθεση των επιδράσεων 
του κάθε πλανήτη ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, παρατηρείται ένα μη γραμμικό εφέ της 
πρόσθεσης των αστρολογικών επιδράσεων. Οι συνθήκες βραχύχρονου αιφνιδιασμού 
παρατηρούνται ανεξάρτητα σε πιες θέσεις ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα 
κείτονται οι πλανήτες, αρκεί η γωνιά α να πλησιάζει την αn . Η πιο ισχυρή έξαρση 
παρατηρείται στην συζυγία (α = 0). Βραχύχρονος απότομος αιφνιδιασμός των 
αστρολογικών επιρροών, βραχύς σε σχέση με την γήινη ημέρα συμβαίνει και όταν ο 
πλανήτης κείται στο  ascendant ASC (στην ανατολή) και στο μεσουράνημα MC (στο 
άνω κορύφωμα). – τέλος της εξήγησης.  
 
     Εάν οι πλανήτες ασκούν επίδραση εξ αποστάσεως, τότε υπάρχει κάποιο μέσο, που 
μεταβιβάζει 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. Σύμφωνα με την θεωρία, κάθε πλανήτης 
κατέχει τουλάχιστο δύο Χ-πεδία, που συμπληρώνουν ένα το άλλο ως προς τις ιδιότητές τους. 
Το πρώτο πεδίο Хс είναι τμηματικό (τουλάχιστο στο επίπεδο της εκλειπτικής όπου έχουμε 
στοιχεία) και δεν προξενεί την ανισοτροπία του χώρου.  Ο αριθμός των τμημάτων ισούται με 
τον αριθμό των ζωδίων. Αυτό το πεδίο δεν συνδέεται με την περιστροφή των πλανητών 
γύρω απ’ τον άξονά τους. Οι πλανήτες περιστρέφονται, ενώ τα τμήματα του πεδίου Хс δεν  
περιστρέφονται και προσανατολίζονται για όλους τους πλανήτες με τον ίδιο τρόπο. Το 
δεύτερο πεδίο ХD ερευνήθηκε πιο λεπτομερώς. Δεν κατέχει τμήματα. Είναι 
άξονασυμμετρικό, αλλά προξενεί στα σημεία του χώρου μια τμηματική ανισοτροπία του 
χώρου αυτού. Το πεδίο ХD  δεν συνδέεται με την κίνηση. Προξενείτε από την 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ των υλικών σημείων. Οι πλανήτες περιστρέφοντας γύρω απ’ τον άξονά 
τους, προσδίδουν στα υλικά σημεία τους κεντρομόλα  επιτάχυνση. Για αυτό δημιουργείται 
το πεδίο ХD του περιστρεφόμενου πλανήτη. Μερικοί πλανήτες, όμως (Ερμής, Αφροδίτη, 
Σελήνη) δημιουργούν τα δικά τους ХD πεδία όχι χάρη περιστροφής τους γύρω απ’ τον 
άξονα, ενώ χάρη της επιτάχυνσης προς τον Ήλιο. (Για τους άλλους πλανήτες η σχετική 
συμβολή της επιτάχυνσης προς τον Ήλιο είναι μικρή). Η επίδραση του πεδίου ХD ενός 
πλανήτη πάνω στο υλικό σημείο εξαρτάται από την γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης απ’ αυτό 
το σημείο προς τον πλανήτη και της κατεύθυνσης της επιτάχυνσης αυτού του υλικού 
σημείου. Αυτή η εξάρτηση έχει τμηματικό χαρακτήρα. Η «ισχύ» της επίδρασης του πεδίου  
ХD εξαρτάται απ’ το μέγεθος της επιτάχυνσης του σημείου και εξαφανίζεται όταν η 
επιτάχυνση είναι ίση με το μηδέν. Οι βραχύχρονοι αιφνιδιασμοί της επίδρασης του 
πλανητικού Χ-πεδίου θα πρέπει να παρατηρούνται όχι μόνο στις ανατολές και στα άνω 
κορυφώματα του πλανήτη, αλλά και στις δύσεις, στα κάτω κορυφώματα και σε άλλα σημεία 
του ουράνιου θόλου, μονοσήμαντα καθορισμένα απ’ την θεωρία. Οι παράδοξες για την 
φυσική βραχείες εξάρσεις των πλανητικών επιδράσεων όταν οι πλανήτες κείτονται σε αυτά 
τα μαθηματικά σημεία, εξηγούνται [13] με την αλληλεπίδραση των  Χ-πεδίων των πλανητών 
με το  Χ-πεδίο της Γης. Το τελευταίο συμπέρασμα περί την αλληλεπίδραση των   Χ-πεδίων 
της Γης και των πλανητών είναι άγνωστο στην αστρολογία, αλλά είναι η συνέπεια των 
κύριων αξιωμάτων της αστρολογίας. Στην αστρολογία δε οι περιγραφόμενες βραχείες 
εξάρσεις στο ASC, MC, ζενίθ, ναδίρ, στα σημεία ανατολής, δύσης, στα κάτω κορυφώματα 
του πλανήτη κ.τ.λ., θεωρούνται ως μυστικιστικές επιδράσεις των μαθηματικών σημείων 
πάνω στα φυσικά αντικείμενα που κείτονται εκεί –στους πλανήτες.  
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Η ΘΕΩΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΟ  ΠΕΙΡΑΜΑ [2,3]. Ο πλανήτης Γη ολοκληρώνοντας την περιστροφή 
του γύρω από τον Ήλιο (αστρικό έτος), επιστρέφει στο προηγούμενό του σημείο. Άρα, μετά 
από ένα αστρικό έτος, στο γήινο εργαστήριο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το σήμα του 
πεδίου Хс του Ήλιου. Στη διάρκεια του έτους, όμως, η Γη εκτελεί μη ακέραιο αριθμό 
περιστροφών γύρω απ’ τον άξονά της. Συνεπώς η κατεύθυνση της επιτάχυνσης τού 
εργαστηρίου θα είναι διαφορετική απ’ ότι ήταν ένα έτος πριν, και η επανάληψη του σήματος 
του  ηλιακού πεδίου  Хс δεν πρέπει να παρατηρείται. Η τελευταία επανάληψη καθίσταται να 
σημειωθεί περίπου έξι ώρες νωρίτερα, όταν το διάνυσμα της επιτάχυνσης του εργαστηρίου 
ήταν ίδιο όπως πριν ένα χρόνο. Ακριβώς τέτοιες επαναλήψεις είχε καταγράψει η ομάδα του 
Σνολ. Δεν παρατηρήθηκε, βέβαια, η πλήρη επανάληψη, ενώ μόνο η ομοιότητα των 
ιστογραμμάτων, που μπορεί να εξηγηθεί με το ότι μέσα στο χρόνο άλλαξαν οι θέσεις όλων  
των άλλων πλανητών σχετικά με τη Γη. Επιβεβαιώθηκαν πειραματικά μερικά άλλα 
συμπεράσματα της θεωρίας: ο συγχρονισμός ως προς το μεσημβρινό, ο συγχρονισμός ως 
προς την τοπική ώρα (με την ορολογία του Σνολ), η περίοδος ίση με την ηλιακή ημέρα. 
Βάσει της θεωρίας εξηγείται και η έλλειψη μιας τέτοιας περιόδου σε ένα ειδικό πείραμα, η 
εξαφάνιση της επίδρασης του πεδίου ХD  πλησίον των πόλων της Γης, οι χαρακτηριστικοί 
βραχύχρονοι αιφνιδιασμοί των σημάτων στις ανατολές και δύσεις της Σελήνης και του 
Ήλιου. (Είναι ενδιαφέρον, ότι η ομάδα του Σνολ κατέγραψε χαρακτηριστικό βραχύχρονο 
αιφνιδιασμό των σημάτων από την Σελήνη και τον Ήλιο κατά την συζυγία τους). Προς το 
παρόν αυτά έχουμε υπέρ της θεωρίας και, επομένως, υπέρ των κυριοτέρων αξιωμάτων της 
αστρολογίας. Δεν θέλω με τίποτα να το θεωρήσω αυτό ως ολοκληρωμένη απόδειξη της 
ορθότητας των αξιωμάτων και της θεωρίας, αλλά θα ήταν δίκαιο να παραδεχτούμε την 
ύπαρξη των επιστημονικών δεδομένων, μαρτυρούμενων υπέρ αυτού. Για την ώρα δεν 
αρκούν τα πειράματα, αλλά αυτό ξεπερνιέται. Δεν αρκούν, πρωτίστως, τα πειράματα που θα 
μπορούσαν να εντοπίσουν τις ισχυρές επιδράσεις των απόμακρων πλανητών. Εάν κατόπιν 
δύσκολων αναζητήσεων θα εντοπιστεί επιστημονικά η επίδραση  των απόμακρων πλανητών, 
αυτό θα αποτελέσει την ανακάλυψη μιας καινούργιας θεμελιώδης αλληλεπίδρασης και  
καινούργιου πεδίου, διότι τα γνωστά πεδία των μακρινών πλανητών είναι πολύ αδύνατα 
πάνω στη Γη για να μπορούν να ασκούν αισθητή επίδραση πάνω στα γήινα προτσές. 
Επομένως, η αναζήτηση της επίδρασης των μακρινών πλανητών καθιστά μεγάλη 
επιστημονική σημασία, και μάλιστα, πρωτίστως για την επιστήμη και όχι για την 
αστρολογία. 
 
Στην εν λόγο θεωρία, προς το παρόν, δεν χρησιμοποιήθηκαν καν όλα τα στοιχεία της 
αστρολογίας, ενώ μόνο τα κυριότερά της αξιώματα. Στην δεδομένη στιγμή υπάρχει πληθώρα 
διαφόρων αστρολογικών σχολών. Στην θεωρία η αύξηση τής αξιοπιστίας επιτυγχάνεται  
χάρη στην χρησιμοποιήσει μόνο αυτών των θέσεων τής αστρολογίας, που έχουν μορφή 
γενικότερου χαρακτήρα, μη συσχετιζόμενων με την πληθώρα λεπτομερειών, δεχόμενων 
διαφορετικές ερμηνείες στις ποίκιλες αστρολογικές μεθόδους. Γι’ αυτό το λόγο η θεωρία 
περιγράφει τα πεδία, που προξενούν τις αστρολογικές επιδράσεις μόνο στις γενικές γραμμές, 
παρακάμπτοντας τις λεπτομέρειες. Στο μέλλον, όμως, απαιτείται η βαθμιαία εισαγωγή στην 
θεωρία όλο και νεώτερων εμπειρικών αστρολογικών δεδομένων, καθώς θα αναπτύσσεται η 
κατανόηση των φυσικού χαρακτήρα των αστρολογικών επιδράσεων και καθώς θα 
εντοπίζονται κάποιες σπουδαίες για την επιστήμη αστρολογικές λεπτομέρειες. Κατά την 
πορεία της έρευνας το φυσικό μοντέλο οφείλει να εξακριβώνεται, να επεξεργάζεται 
λεπτομερώς, να αναπτύσσεται κ. τ. λ. , όπως συνήθως συμβαίνει στην επιστήμη. Μου 
φαίνεται, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε το χάσμα μεταξύ της φυσικής 
και της αστρολογίας. Η φυσικοί ταχτικά δεν γνωρίζουν την αστρολογία, παρ’ ότι πιστεύουν 
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στο αντίθετο. Αυτήν την αυταπάτη την δημιουργεί η πλατειά αστρολογική κατανάλωση, που 
κατακλύζει την αγορά και καταστεί λανθασμένες αντιλήψεις. Εδώ συμβάλλει και η εμπορική 
χρησιμοποίηση της αστρολογίας. Και όμως που είδατε εμπόριο χωρίς υπερβολές; Οι 
αστρολόγοι ταχτικά δεν προσανατολίζονται άνετα στην φυσική. Από εδώ προκύπτουν 
διάφορες δυσκολίες. Αυτή είναι η μύρα των παρακείμενων κλάδων. Θα ξεπεραστεί με το 
χρόνο.   
 
ΤΙ  ΠΕΔΙΟ; Επαναλαμβάνω, στην φυσική είναι αποδεδειγμένο, ότι τα υλικά πεδία των 
ΜΑΚΡΙΝΩΝ πλανητών, που υπακούν στο νόμο διατήρησης της ενέργειας, είναι πολύ 
ασθενή πάνω στη Γη για να μπορούν να ασκούν αισθητή επίδραση πάνω στα γήινα προτσές 
[1,2]. (Αν και υπάρχουν ξεχωριστές εξαιρέσεις, όπως η πρόσφατα ανακαλυμμένη ροή των 
ηλεκτρονίων από τον Δία). Γι’ αυτό το λόγο τα Χ-πεδία: 
  

1. – είτε είναι υλικά, αλλά δεν υποτάσσονται στο νόμο διατήρησης της ενέργειας 
2. - είτε είναι υλικά και υποτάσσονται στο νόμο διατήρησης της ενέργειας, αλλά 

«αντλούν» από κάπου ενέργεια κατά την διάδοση τους (άγνωστο από πού: από το 
κενό; από τον αιθέρα;) 

3. - είτε είναι μη υλικά πεδία 
 
Η ομάδα του Σνολ κλίνει προς την βαρυτική φύση των εν λόγο πεδίων. Σύμφωνα με τα ως 
άνω αναφερόμενα, αυτό θα έρθει σε αντίφαση με το νόμο διατήρησης της ενέργειας, εφόσον 
και όταν θα επιβεβαιωθεί πειραματικά η επίδραση των απόμακρων πλανητών. Ο ίδιος κλίνω 
προς την τρίτη εκδοχή.   
 
Υπό τον όρο μη υλικό (άυλο) δεν εννοώ τα μη γνώσιμα και μη αντιληπτά αντικείμενα. Τι 
έννοια έχει να μελετούμε το μη γνώσιμο; Υπό τον όρο άυλο στη φυσική εννοώ τα 
αντικείμενα [2], τα οποία διαφέρουν απ’ όλα τα υλικά αντικείμενα, εξεταζόμενα απ’ τη 
φυσική μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, εννοώ τα αντικείμενα που δεν κατέχουν ούτε μάζα, 
ούτε ενέργεια και όμως καθιστούν ικανά να διέπουν τα προτσές του υλικού κόσμου, μη 
μεταβάλλοντας την ενέργειά τους, ενώ μόνο την «κατεύθυνσή» τους. (Η φυσική γνωρίζει 
ένα σωρό παραδείγματα μη ενεργειακών διοικήσεων, π.χ. , η διεύθυνση  της κινήσεως του 
ηλεκτρικού φορτίου εντός μαγνητικού πεδίου, η επίδραση της δύναμης Κοριόλης  κ. τ. λ. , 
όπου η κυβερνούσα δύναμη είναι κάθετη ως προς την ταχύτητα και, επομένως, δεν εκτελεί 
έργο. Καθημερινά γύρω μας, παρατηρούμε παραδείγματα μη ενεργειακών διευθύνσεων. 
Απλώς, όμως, τα παρακολουθούμε, απερίσκεπτα, δίχως συλλογισμό. Μα όλα τα προτσές 
γύρω μας διέπονται από τους νόμους της φύσης. Και εδώ δεν απαιτείται καμία δαπάνη 
ενέργειας). Η φυσική, πράγματι, δεν ασχολείται με το μη υλικό κόσμο. Από πουθενά, όμως, 
δεν προκύπτει ότι η φυσική δεν πρέπει ή δεν μπορεί να ασχολείται με το άυλο κόσμο. 
Απλούστατα, η φυσική δεν είχε καμία εμπειρία σ’ αυτήν την υπόθεση. Η χιλιετές 
αστρολογικές παρατηρήσεις των σχεδόν ασύλληπτων, λεπτών επιδράσεων θα επιτρέψει, 
ελπίζω, στην φυσική εγγύτατα να πλησιάσει στην έρευνα του μη υλικού κόσμου με την 
έννοια του έργου [2].  
 
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ. Τα επιστημονικά αποτελέσματα-
συμπεράσματα των βασικών αξιωμάτων για την αστρολογία επίσης έχουν σημασία. Αυτά 
έδειξαν ότι  μερικές αστρολογικές νομοτέλειες δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά συνέπειες των 
βασικών αξιωμάτων της αστρολογίας (π.χ. , η επίδραση των φάσεων της Σελήνης). Άλλες 
πάλι νομοτέλειες της αστρολογίας είναι αντιφατικές με τις αρχικές της θέσεις. Π.χ., έχει 
αποδειχθεί ότι από τα κύρια αξιώματα της αστρολογίας προκύπτει, μάλιστα με μοναδικό 
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τρόπο, ότι το σύστημα οίκων καθίσταται  διπλό σύστημα δισδιάστατων οίκων ΔΣΔΟ [13]. 
Αυτό σημαίνει ότι όλα τα άλλα, χρησιμοποιούμενα στην αστρολογία συστήματα οίκων 
αντιφάσκουν στις βάσεις της  αστρολογίας σε ένα ή άλλο βαθμό (όλα τα συστήματα οίκων 
στην αστρολογία είναι μονοδιάστατα, όχι δισδιάστατα, είναι πολλά, και να τα πούμε ωμά, σ’ 
αυτά βασίζεται η μισή αστρολογία). Μετά, έντονα διαφαίνεται η ανασυγκρότηση της βάσης 
του άλλου ήμισυ της  αστρολογίας – τα ζώδια του Ζωδιακού κύκλου. Από εδώ συνεπάγεται, 
ότι θα πρέπει πολύ προσεκτικά να χρησιμοποιούμε άμεσα τις υπαγορεύσεις απ’ την 
αστρολογία και να συγκρίνουμε τα φυσικά πειράματα με τα εμπειρικά αστρολογικά 
δεδομένα. Εδώ θέλει επιμελώς να επιλέγουμε τα πιο αξιόπιστα στοιχεία της αστρολογίας.  
 
5. Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 
ΠΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ.  Τι αποτελεί η νυν αστρολογία; Ας ακούσουμε, πρωτίστως, την γνώμη 
των ανθρώπων, που καλά γνωρίζουν το αντικείμενο της συζήτησης, δηλαδή ας ακούσουμε 
την γνώμη των σοβαρών αστρολόγων επαγγελματιών. Το συζητούσαμε το δεδομένο θέμα 
στο αστρολογικό φόρουμ. Όλοι είχαν συμφωνήσει στο ότι στην σημερινή αστρολογία 
τεράστιο και βασικό ρόλο παίζει η εμπειρική τέχνη του αστρολόγου. Προσέξτε, όχι η 
επιστήμη –  η τέχνη. Όπως σε κάθε τέχνη, υπάρχουν ένα σωρό διάφορες σχολές του ίδιου 
αντικειμένου. Η έλλειψη της έρευνας του μηχανισμού των αστρολογικών επιδράσεων επίσης 
είναι προφανές για όλους. Ακριβώς γι’ αυτό όλοι στο φόρουμ συμφωνήσανε ότι η  
αστρολογία δεν μπορεί να θεωρείται επιστήμη. Δυστυχώς στον τύπο, προπαντός στον τύπο 
του βουλεβάρτου, συναντούμε αντίθετο ισχυρισμό και αυτό μπερδεύει και αναγκάζει τους 
επιστήμονες να δημηγορούν ενάντια της αστρολογίας. Ο Β.Γ.Σουρντίν γράφει [1] : «Ποια 
αστρολογία έχουμε υπ’ όψη, όταν λέμε για την αναγκαιότητα της πάλης με αυτήν; Απλά 
– αυτήν, η οποία μη όντας επιστήμη, στολίζεται με τα ρούχα της. Η σύγχρονη  επιστήμη 
βασίζεται στα σταθερά επιβεβαιωμένα γεγονότα. Σ’ αυτό έγκειται η δύναμη της 
επιστήμης, και σ’ αυτό το ίδιο – ο περιορισμός της. Έως ότου δεν υπάρχουν αξιόπιστα 
πειραματικά και παρατηρημένα στοιχεία, ο επιστήμονας δεν μπορεί να ασχολείται με 
φαντασίες». Βγαίνει ότι ο Β.Γ.Σουρντίν δεν αγορεύει ενάντια των σοβαρών επαγγελματικών 
αστρολογικών σχολών, αλλά προωθεί αποδείξεις του αδύνατου ύπαρξης του φυσικού 
μηχανισμού των αστρολογικών επιρροών. Με αυτό ο  Β.Γ.Σουρντίν προωθεί  αποδείξεις του 
αδύνατου ύπαρξης αξιόπιστων πειραματικών  ή παρατηρούμενων αστρολογικών στοιχείων, 
που ήσαν και απόδειξη του αδύνατου να καθίσταται η αστρολογία επιστήμη. Είναι 
ενδιαφέρων, από πού θα βρεθούν τα επιστημονικώς θετικά διαμορφωμένα αξιόπιστα 
δεδομένα, εφόσον η αντικειμενική επιστημονική μελέτη της αστρολογίας εκ τον προτέρων 
αποφράχτηκε από την επιστήμη, αποκαλούμενη ως ψεύδοεπιστήμη.  
 
Το πρώτο βήμα προς την κατανόηση της φυσικής της αστρολογίας, η πρώτη εκδοχή της 
κατασκευής του φυσικού μοντέλου των αστρολογικών επιδράσεων, τα πρώτα πειραματικά 
φυσικά αποτελέσματα, μαρτυρούμενα υπέρ της αστρολογίας, νομίζω θα αλλάξουν την 
κατάσταση και θα επιτρέψουν στην αστρολογία να περάσει σε επιστημονική οδό.  Λόγω της 
άγνοιας των αστρολογικών επιρροών, οι αστρολόγοι αναγκάζονται να λειτουργούν «στα 
σκοτεινά», βάσει πολλών διάσπαρτων, εμπειρικά ανακαλυφθέντων νομοτελειών. Βέβαια, οι 
αστρολόγοι αναγκαστικά μάθανε να βολεύονται μέχρι τώρα δίχως την γνώση του 
μηχανισμού. Εάν η αστρολογία θα ήξερε πώς να βρει το εν λόγο μηχανισμό, οι αστρολόγοι 
οπωσδήποτε ευθύς θα ασχολούνταν με αυτό. Το ίδιο και η επιστήμη. Μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι λόγο το ότι είναι άγνωστος ο μηχανισμός, είχαν παραλειφθεί κάποιες 
σημαντικές νομοτέλειες και ιδιότητες, επίσης  είχαν μπερδευτεί μερικές ποιοτικά 
διαφορετικές αστρολογικές  επιδράσεις κ.τ.λ. Γιατί μπορούν να γίνουν τέτοιες υποθέσεις; 
Διότι υπήρχαν στην ιστορία παρόμοιες καταστάσεις. Ας χρησιμοποιήσουμε την τεράστια 
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συσσωρευμένη πείρα της ιστορίας της επιστήμης. Παρόμοια κατάσταση υπήρχε και στην 
αλχημεία, η οποία επικράτησε πολλά χρόνια ανάπτυξης. Ήταν άγνωστος σ’ αυτήν ο 
μηχανισμός των χημικών αντιδράσεων. Οι αλχημικοί μάθανε να τα βγάζουν πέρα δίχως την 
γνώση του μηχανισμού. Οι αλχημικοί συσσωρεύσανε μεγάλο όγκο παρατηρημένων 
νομοτελειών. Την έλλειψη της γνώσης του μηχανισμού την αντικατασταίνανε με το 
μυστικισμό, και προφανώς, η αλχημεία είχε ανακαλύψει αρκετές πολύτιμες χημικές 
μετατροπές. Αργότερα είχε ανακαλυφθεί ο μηχανισμός των χημικών αντιδράσεων και 
επιμελώς καλλιεργήθηκε. Έτσι εμφανίστηκε η χημεία, η οποία βάσει κατανόησης του 
μηχανισμού, άλλαξε την ζωή της ανθρωπότητας και κατόρθωσε να ανυψωθεί σε τέτοιο 
βαθμό, που δεν θα μπορούσε να κατορθώσει, όπως καταλαβαίνουμε, χωρίς την γνώση αυτού 
του μηχανισμού. 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 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.   
 
Λόγω το ότι η αστρολογία είναι μια προ επιστήμη, οι νομοτέλειες που θεωρούνται 
εγκατεστημένες στην αστρολογία, όπως και στην αλχημεία, θα πρέπει να αποτελούν μια μη 
ελεγχόμενη ανάμιξη του σωστού και μη. Το τελευταίο επιβεβαιώνεται στο μέρος 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ. Επομένως, τα αποτελέσματα της 
αστρολογικής ανάλυσης θα πρέπει σε μερικές περιπτώσεις να αντιστοιχούν στην 
πραγματικότητα, και σε άλλες περιπτώσεις να αντιφάσκουν.  Νομίζω, δυνάμει τούτου, (όπως 
και δυνάμει παρουσίας πολλών παραγόντων) εκατομμύρια άνθρωποι με την δική τους 
εμπειρία διαπιστώθηκαν στην ορθότητα των αστρολογικών ορισμών, και  εκατομμύρια 
άνθρωποι διαπιστώθηκαν στο αντίθετο. Τίποτα παράξενο δεν βλέπω σ’ αυτό. Να γιατί δεν 
είναι καθόλου απλό να κατασκευαστεί ένα σωστό φυσικό μοντέλο. Η επιλογή για την 
συγκρότηση του μοντέλου των εμπειρικών αστρολογικών δεδομένων απαιτεί κάποια 
προσοχή. Το παρόν φυσικό μοντέλο, μπορεί να φανεί όχι μοναδικά ενδεχόμενο, ή όχι 
εντελώς σωστό, όπως συνήθως συμβαίνει στους καινούργιους τομείς των επιστημονικών 
αναζητήσεων. Άλλο είναι σημαντικό: οι επιστημονικές έρευνες της αστρολογίας  μπορούν 
και πρέπει να γίνονται.  
 
 Βέβαια, λίγοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν να αφιερώσουν το πολύχρονο κόπο τους  στο 
υποθετικά αναμενόμενο αποτέλεσμα, βρισκόμενο υπό αμφισβήτηση από την άποψη της 
επιστήμης. Συνήθως οι φυσικοί προτιμούν να ασχολούνται με κάτι πιο σίγουρο. Όμως καλά 
θα ήτανε τουλάχιστο να  μην εμποδίζουν  αυτούς του λιγοστούς που τολμούν να διεξάγουν 
την επιστημονική μελέτη της αστρολογίας. Είναι δίκαιο να απορρίπτει κανείς την σημερινή 
αστρολογία, ως επιστήμη, αλλά είναι άδικο να απορρίπτει a priori την επιστημονική έρευνα 
της αστρολογίας και την προοπτική της να μετατραπεί σε επιστήμη. Γι’ αυτό η επιστήμη από 
την πλευρά της πρέπει να αλλάξει και να εξακριβώσει την κατεύθυνση της κριτικής της. 
Διότι είναι παράλογο να ασχολείται κανείς με την ψεύδοεπιστήμη, κατά τον ορισμό, μα και 
κανένα επιστημονικό περιοδικό δεν θα αποφασίσει να δημοσιεύσει εργασίες, οι οποίες 
συσχετίζονται με τις  ψεύδοεπιστημονικές αντιλήψεις. Θα ήταν επίκαιρο να αναγνωριστεί 
ότι είναι επιτρεπτή και λογική η επιστημονική έρευνα της αστρολογίας. Η επιστημονική 
κοινότητα, στην πλειοψηφία της, και πολλοί διάσημοι επαγγελματίες της, ορίζουν την 
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αστρολογία ως παραλήρημα. Παρ’ όλο που η επιστήμη δεν απέρριψε επιστημονικά την 
αστρολογία, δεν απέδειξε, ότι δεν μπορούν να υπάρχουν επιδράσεις πάνω στις γήινες 
διεργασίες των μακρινών πλανητών. Αυτό αποτελεί την πρόδηλη καταπάτηση  της 
επιστημονικής ηθικής. Μέχρι και η πάλη για τις πηγές χρηματοδότησης δεν επιτρέπεται να 
εκτελείται υπό την  καταπάτηση  της επιστημονικής ηθικής, αν δεν θέλουμε να βλάψουμε 
την ίδια την επιστήμη.  
 
Τα στοιχεία του μυστικισμού η και η παρομοίωση με την αλχημεία επιτρέπει στους 
επιστήμονες εύκολα και μονοσήμαντα να ασκούν επίθεση κατά την αστρολογία. Αυτήν την 
κατάσταση καλά την είχε περιγράψει ο Μπ. Μ.  Βλανίμιρσκι [4]: «Ποιος θυμάται τώρα τη 
συλλογή υπογραφών των νομπελιστών κάτω απ΄ την δήλωση, κατά την οποία η αστρολογία 
είναι ψεύδοεπιστήμη (το κείμενο δημοσιεύθηκε το 1975 σε κάμποσα περιοδικά ή και σε μορφή 
πληρωμένων ανακοινώσεων στα κυριότερα αμερικάνικα περιοδικά)… Αλώστε, λίαν 
αποτελεσματικός φάνηκε ο τρόπος καταπολέμησης της αστρολογίας των μπολσεβίκων: 
Λέγεται, ότι τα μέλη του  συνεδρίου των αστρολόγων, που πραγματοποιήθηκε στο  Γκελενζίκ 
στην δεύτερη δεκαετία του περασμένου αιώνα, εν πλήρεις απαρτία καλέστηκαν στο «γεύμα» 
και χάθηκαν χωρίς ίχνη… Γενικώς, η  αναφερόμενη δήλωση των νομπελιστών ήταν ανόητη… 
όχι μόνο επειδή μερικές μορφές της αστρολογίας εκτελούν στην κοινωνία ψυχοθεραπευτικά 
καθήκοντα και δεν  διεκδικούν την πρόρρηση, αλλά λόγω ότι η αστρολογία περιέχει εμπειρικές 
γενικεύσεις υποκύπτουσες στη λογική ερμηνεία και στην επιστημονική μελέτη. Προκύπτει ότι οι 
υπογραφέντες κάτω απ’ τη δήλωση επιστήμονες εμφανίζονται στο δεδομένο επεισόδιο ως 
άνθρωποι που επιπόλαια συμπεριφέρθηκαν με την επιστημονική ηθική: όντας αξιοσημείωτοι 
επαγγελματίες στο δικό τους στενό τομέα, θεώρησαν επιτρεπτό κατηγορηματικά να εκφραστούν 
στα θέματα, πάνω στα οποία δεν συλλογίσθηκαν ποτέ. Η ειδίκευση (δυστυχώς) δυσκολεύει την 
πρόσληψη  της ακεραιότητας των φαινομένων. Με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται 
περισσότερα πλέον προβλήματα διακλαδικού χαρακτήρα. Η αστρολογία ανήκει ακριβώς σ’ 
αυτήν την περίπτωση». – τέλος του αποσπάσματος.  
Ελπίζω ότι η εκ νέου αντίληψη των σχέσεων μεταξύ επιστήμης και αστρολογίας (που ήδη 
παρατηρείται) θα δώσει θετικά αποτελέσματα.  
 
Επαναλαμβάνω, ο απολυταρχισμός των επιστημονικών αντιλήψεων, και την στιγμή, 
μάλιστα, που κανείς δεν κατόρθωσε την απόλυτη αλήθεια, σημαίνει αντικειμενικά την 
ψευδοεπιστημονική οργάνωση της επιστημονικής διεργασίας, που ζημιώνει και την 
επιστήμη και την κοινωνία, γενικώς. Στην  επιστήμη, η επιτακτική απολυταρχία των 
εγκαθιδρυμένων αντιλήψεων είναι απλώς ολέθρια για την ανάπτυξη των θεμελιώδη 
καινούργιων επιστημονικών κατευθύνσεων. Εάν η Επιτροπή αντιμετώπισης της 
ψευδοεπιστήμης της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών δεν εμπόδιζε την επιστημονική 
μελέτη της αστρολογίας, ανακοινώνοντάς την ψευδοεπιστήμη ανάξια κάθε 
επιστημονικής προσοχής, και θα δημιουργούσε ειδικό κέντρο μελέτης της αστρολογίας, 
είμαι σίγουρος, θα υπήρχε μεγαλύτερος όφελος για όλους.   
 
Εν κατακλείδι,  θέλω να ευχαριστήσω τον Β.Γ.Σουρντίν για τις χρήσιμες παρατηρήσεις  (οι 
περισσότερες απ’ τις οποίες είχαν ληφθεί υπ’ όψη) και για την εποικοδομητική 
αντιμετώπιση.   
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Το αποφασιστικό επιχείρημα των αντίπαλων της αστρολογίας 
έγκειται  στο εξής. Στα πλαίσια της κλασικής φυσικής για τα ηλεκτρομαγνητικά και τα 
βαρυτικά πεδία,  το πεδίο της σημειακής πηγής υποχρεώνεται ταχέως να μειώνεται  κατά την 
απομάκρυνση από την  πηγή.  Ο Β.Γ.Σουρντίν δίκαια συλλογίζεται [1]:   
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«Θέλω να επιστρέψω στο θέμα της φυσικής επίδρασης των πλανητών και αστέρων πάνω στη 
Γη, για να μην αφήσω στον αναγνώστη καμία αμφισβήτηση. 
 
Απ’ όλα τα είδη των φυσικών  αλληλοεπιδράσεων κάπως λίγο πιο σοβαρά μπορούμε να μιλάμε 
μόνο περί της βαρύτητας. Τα υπόλοιπα πεδία, οι ροές των σωματιδίων και ακτινοβολίες από 
τους αστέρες και πλανήτες στο περίγυρο της Γης  είναι τόσο ασθενή, που η καταγραφή τους 
μέχρι και με τα πλέον πιο ευαίσθητα σύγχρονα όργανα απαιτεί τεράστια προσπάθεια.   
 
Για να αισθανθεί κανείς πάνω στη Γη την επίδραση της Σελήνης, πρέπει να μετρήσει την 
διαφορά της σεληνιακής έλξης στα διάφορα σημεία της Γης. Είναι μικρή: το πλησιέστερο στη 
Σελήνη σημείο της γήινης σφαίρας έλκεται σε αυτήν κατά 6% δυνατότερα από το πλέον πιο 
απόμακρο σημείο. Αυτή η διαφορά των δυνάμεων τανύζει τον πλανήτη μας στην κατεύθυνση 
Γη-Σελήνη. Και επειδή η Γη περιστρέφεται γύρω απ΄ αυτήν την κατεύθυνση με μια περίοδο 
περίπου 25 ωρών, πάνω στον πλανήτη μας με την ίδια περίοδο διαπερνά το διπλό παλιρροιακό 
κύμα – δύο «καμπούρες» στην  κατεύθυνση τανύσματος και δύο «κοιλάδες»  μεταξύ τους. Στην 
στεριά και στην ανοιχτή θάλασσα το ύψος των «καμπουρών» είναι μόνο μισό μέτρο. Γι’ αυτό 
δεν αισθανόμαστε την άμπωτης και την παλίρροια στην στεριά και στον ανοιχτό ωκεανό. Και 
μόνο τις αισθανόμαστε στην στενή επάκτια ζώνη χάρη στη κινητικότητα των ωκεάνιων 
υδάτων, τα οποία ως παλιρροιακό κύμα φτάνοντας την ακτή μπορούν από κεκτημένη ταχύτητα 
να υψώνονται μέχρι 16 μέτρα.  
   
Με παρόμοιο τρόπο επιδρά πάνω στη Γη και ο Ήλιος, πολύ πιο ογκώδης και μακρινός παρά η 
Σελήνη. Το ύψος των ηλιακών παλιρροιών είναι δύο φορές μικρότερο από της Σελήνης. Κατά 
την νουμηνία και την πανσέληνος όταν η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος βρίσκονται στην ίδια 
ευθεία γραμμή, οι σεληνιακές και οι ηλιακές παλίρροιες προσθέτονται. Ενώ στο πρώτο και 
τελευταίο τέταρτον της Σελήνης αυτές οι  παλίρροιες εξασθενούν μία την άλλη, διότι η 
«καμπούρα» της μιας συμπίπτει με την «κοιλάδα» της άλλης. Η Σεληνιακές-ηλιακές παλίρροιες 
είναι ένα φαινόμενα φανερό και σημαντικό για την γήινη ζωή [6]. Π. χ. , υπό την επίδρασή 
τους η Γη βαθμιαία επιβραδύνει την περιστροφή της, η διάρκεια της ημέρας αυξάνεται. Ακόμα 
μεγαλύτερη επίδραση ασκεί η γήινη παλιρροϊκή δύναμη πάνω στη Σελήνη: αυτή από καιρού 
αργοπόρησε την ημερήσια περιστροφή της, και μάλλον τόσο, που μονίμως είναι στραμμένη σε 
εμάς με την μια της πλευρά.  
 
Τα τεράστια παλιρροϊκά εφέ που επηρεάζουν την κίνηση των πλανητών, γεννούν την αυταπάτη, 
ότι τα μικρά ζωντανά σώματα πολύ περισσότερο θα πρέπει να διέπονται απ’ αυτά. Εν τέλει 
ακούμε απ’ τους δημιουργούς της «επιστημονικής αστρολογίας» αφελής ισχυρισμούς: «Η 
Σελήνη προκαλεί παλιρροϊκά φαινόμενα σε όλα τα υδάτινα συστήματα της Γης – στον ωκεανό, 
στον ημίρρευστο πύρινα της Γης, σε κάθε κύτταρο του οργανισμού, στα διαμεσοκυτταρικά  
υγρά» [7]. Βάσει τέτοιων ισχυρισμών προσπαθούν να εξηγήσουν το πολύ δημοφιλής στην 
αστρολογία φαινόμενο της υπνοβασίας, προτείνουν μια «βιολογική θεωρία της παλίρροιας». 
Έπ’ αυτού, το επίπεδο της επιχειρηματολογίας είναι το εξής: «Η Σελήνη προξενεί  παλίρροιες 
στην θάλασσα, ο άνθρωπος, όμως, αποτελείται σχεδόν από νερό, επομένως, κι’ αυτός πρέπει 
να αισθάνεται μια τέτοια συγγενική επιρροή» [8,9]. Βεβαίως, το νερό εδώ είναι άσχέτο: η 
γήινη επιφάνεια παραμορφώνεται με την παλίρροια, με τον ίδιο τρόπο όπως και η θαλάσσια, 
με την διαφορά, ότι η στεριά δεν μπορεί  να διαρρεύσει, γι’ αυτό, το παλιρροϊκό κύμα 
προσκρούει τις ακτές. Γενικώς, από την άποψη της φυσικής, η  «βιολογική θεωρία της 
παλίρροιας» είναι γελοία: μα κάθε ένας άνθρωπος, βρισκόμενος δίπλα σας ασκεί πάνω σας 
βαρυτική  παλιρροϊκή επίδραση περίπου εκατομμύρια φορές ισχυρότερη απ’ ότι η Σελήνη.  
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Ακόμα πιο επιπόλαιος δείχνει ο ισχυρισμός περί της ευθύς επίδρασης των πλανητών πάνω στη 
Γη. Αρκεί να ρίξουμε  μια ματιά στον παρακάτω πίνακα. Η ολική επίδραση όλων των 
πλανητών  δεν είναι σε θέση να προκαλέσει πάνω στη Γη παλίρροια  υψηλότερη των 0.045 
χιλιοστών. Ενώ η επίδρασή τους πάνω στο συγκεκριμένο ζωντανό ον θα παραμορφώσει το 
σχήμα του σε διάσταση λιγότερο από το μέγεθος ενός ατόμου! 
 
Θα κοιτάξουμε τώρα ένα πιο πολύπλοκο θέμα – την μέσου όρους επίδραση των πλανητών 
πάνω στην βιόσφαιρα της Γης, όπου με την ιδιότητα του «ενισχυτή» χρησιμοποιείται ο Ήλιος. 
Περίπου στα 1920 ο πρωτοπόρος των ηλιοβιολογικών ερευνών της χώρας μας Α. Λ. 
Τσιζιέβσκι έγραφε: «Εμείς ξέρουμε ότι η περιοδική δραστηριότητα του Ήλιου – είναι ένα 
προτσές όχι ολότελα αυτοτελής. Υπάρχει σοβαρός λόγος να θεωρούμε, ότι βρίσκεται σε 
ορισμένη εξάρτηση από την διάταξη των πλανητών του ηλιακού συστήματος στο χώρο. Έτσι, 
τα γήινα φαινόμενα, εξαρτώμενα απ’ την  περιοδική δραστηριότητα του Ήλιου, βρίσκονται υπό 
το έλεγχο των πλανητών… Οι έρευνες διεξαγόμενες με το σκοπό να διαπιστώσουμε την 
επίδραση των πλανητών στην δραστηριότητα του Ήλιου έδωσαν θετικά αποτελέσματα: στις 
περιόδους της ηλιακής  δραστηριότητας εντοπίζονται περίοδοι των πλανητικών κινήσεων» 
[10]. Μετά από πολλά χρόνια καταλαβαίνουμε, ότι ο Α. Λ. Τσιζιέβσκι εκδήλωσε μεγάλη 
αισιοδοξία: οι επανειλημμένες απόπειρες να συνδέσουν την ηλιακή  δραστηριότητα με την 
διάταξη των πλανητών δεν έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.  
 
Πια είναι η πραγματική επίδραση των πλανητών πάνω στον Ήλιο ; Από το παραθεμένο πίνακα 
φαίνεται, ότι και αν όλοι οι πλανήτες θα στρωθούν σε μια γραμμή και η παλιρροϊκή τους 
επίδραση θα αθροιστεί, το ύψος της  παλιρροϊκής «καμπούρας»  στην επιφάνεια του Ήλιου δεν 
θα ξεπεράσει τα 3 χιλιοστά. Παρά την μηδαμινότητα αυτού του μεγέθους, οι δημοσιογράφοι 
συνεχώς απειλούν το εύπιστο κοινό με την «συζυγία των πλανητών»». – τέλος του 
αποσπάσματος.  
  
Γι’ αυτό το λόγο η βαρυτική επίδραση των πλανητών στα σημεία της Γης πράγματι είναι 
μηδαμινή. Εν’ τούτοις, ο δοσμένος ισχυρισμός περί της μηδαμινότητας ισχύει για κάθε υλικό 
πεδίο (γνωστό μέχρι στιγμής ή όχι) ανεξάρτητα της φύσης του πεδίου [2], [5]. Πράγματι, 
αυτό έπεται άμεσα από το νόμο διατήρησης της ενέργειας, στο οποίο υπακούν όλα τα υλικά 
πεδία. Κατά την διάδοση του υλικού πεδίου από την πηγή η ολική ροή ενέργειας του πεδίου 
υποχρεώνεται να διαμερίζεται επί της ταχέως αυξανόμενης  με την απομάκρυνση από την 
πηγή, επιφάνειας τού μετώπου διάδοσης, επομένως μειώνεται η πυκνότητα της ροής 
ενέργειας, μαζί της και η ένταση τού πεδίου.  Π.χ. , η πυκνότητα της ροής ενέργειας του 
ισότροπου υλικού  πεδίου μιας σημειακής πηγής είναι  υποχρεωμένη  να  πέφτει  σιγανότερα 
από το 1 / R2 (όπου το R είναι η απόσταση από την πηγή), διότι η επιφάνεια του σφαιρικού 
μετώπου S = 4R2  αυξάνεται ως R2 . Και έτσι, οποιαδήποτε υλικά πεδία των πλανητών 
υποχρεώνονται να μειώνονται με την απόσταση  πιο βραδύτατα της μείωσης του βαρυτικού 
πεδίου.  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Η  ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ  ΜΗ  ΥΛΙΚΟΥ. Η υπόθεση περί της ύπαρξης του μη 
υλικού κόσμου υπάρχει εδώ και χιλιετηρίδες σε όλες τις θρησκείες, αλλά με κανέναν τρόπο 
δεν εγγράφεται στο σχήμα των  θετικών επιστημών. Εκτός αυτού, οι ίδιες θετικές επιστήμες, 
παρ’ όλου που αποτελούν, κατ’ ουσία τους, την υλιστική επιστήμη, δεν δίνουν  
συγκεκριμένο ορισμό της έννοιας της ύλης.  Για να εγγραφεί η υπόθεση αυτή στην σφαίρα 
δραστηριότητας των  θετικών επιστημών, χρειάζεται να δοθεί πιο συγκεκριμένα ο ορισμός 
των εννοιών του υλικού και του άυλου, και κατόπιν να προσδοθούν στον  άυλο κόσμο 
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κάποια φυσικά χαρακτηριστικά, ή για την αρχή  κάποιο ένα φυσικό  χαρακτηριστικό. Μόνο 
τότε μπορούν να εξαχθούν εξ υποθέσεως κάποια φυσικά συμπεράσματα, και μόνο έτσι 
μπορεί να ανοιχτεί στις θετικές επιστήμες ο μακρύς δρόμος για την έρευνα του άυλου  
κόσμου, και επομένως, η παλαιά υπόθεση να γίνει  υπόθεση εργασίας.  
 
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις κυριαρχούσες στους κόλπους των θετικών επιστημών, 
όλα τα αντικείμενα τα οποία μελετούν οι νυν θετικές επιστήμες  κατέχουν κάποια μάζα Μ. 
Επομένως,  θα είναι εντελώς φυσιολογικό, συγκεκριμένα να αποκαλέσουμε υλικό κόσμο 
εκείνον τον κόσμο  αντικειμένων, που κατέχει μάζα. Τότε είναι εντελώς φυσιολογικό να 
ονομάσουμε άυλο τον κόσμο αντικειμένων, που δεν κατέχει μάζα. Εδώ υπό την μάζα Μ 
εννοούμε την σχετικιστική μάζα.  Στα πλαίσια της Ειδικής Θεωρίας Σχετικότητας μπορούμε 
να δείξουμε [2], [11], ότι η σχετικιστική μάζα Μ έχει νόημα, και μαζί της έχει έννοια και 
ισοτιμία της μάζας και ενέργειας Мс2 = E , όπου с είναι η ταχύτητα του φωτός, Ε είναι η 
ενέργεια ισότιμη της μάζας Μ. Γι’ αυτό συνεπώς, το μη υλικό αντικείμενο μπορούμε να 
ορίσουμε ως μη ενεργειακό. Για συντομία και σαφήνεια παρακάτω θα καλούμε τα μη 
ενεργειακά αντικείμενα άνευ μάζας αντικείμενα. Εκείνοι οι φυσικοί οι οποίοι δεν δέχονται 
την έννοια της σχετικιστικής μάζας μπορούν, χωρίς ζημιά για την λογική της αφήγησης, να 
αντικαταστήσουν την λέξη «άνευ μάζας»  με την λέξη «άνευ ενεργείας».  
 
Ευρέως είχε διαδοθεί και ριζωθεί  κάποιο σταθερό στερεότυπο, ανεπαρκώς  περιεσκεμμένο. 
Αυτό το στερεότυπο εμποδίζει στην εξέλιξη της επιστήμης. Και να πως συνήθως 
διατυπώνουν το στερεότυπο αυτό οι θιασώτες του: «Εάν κάτι είναι «μη υλικό», τότε είναι 
αδύνατο κατ’ αρχήν, να το περιγράψουμε, να το αισθανθούμε, να το μετρήσουμε και  να το 
γνωρίσουμε. Και αν μπορούμε να το περιγράψουμε, να το αισθανθούμε, να το μετρήσουμε και  
να το γνωρίσουμε, τότε πρόκειται μόνο για κάτι υλικό. Ο σχηματισμός των λέξεων «η φυσική 
του άυλου» είναι το ίδιο παράλογος του σχηματισμού «το άνω του κάτω μέρους», «η μαύρη 
ασπράδα» ή «η ζεστή πήξη»». Εδώ η έννοια του μη υλικού σαφώς αντικαθίσταται με την 
έννοια μη γνώσιμου. Θα ονομάσουμε το σύνολο των αντικείμενων κατατάσσονται στον 
ορισμό μη υλικού ως Χ.   
 
Αντιθέτως προς το φιλοσοφικό στερεότυπο, μπορεί να δοθεί άλλος, επιστημονικός, πολύ πιο 
απλός ορισμός του άυλου, ο οποίος για την επιστήμη είναι πολύ πιο σημαντικός και 
αποτελεσματικός. Μπορούμε να τον καλούμε ως ορισμό με τη μέθοδο απόκλισης. Θα 
παριστάνουμε το σύνολο των μη ενεργειακών αντικειμένων  ως Y.  
 
Θα δούμε, αν συμπίπτουν τα σύνολα X και Y ή όχι, και πως μεταξύ τους συσχετίζονται; 
Οποιοδήποτε αντικείμενο του συνόλου  X, προφανώς, δεν διαθέτει μάζα (ενέργεια), αλλιώς  
θα μπορούσαμε να μετρήσουμε την μάζα του. Επομένως, οποιοδήποτε αντικείμενο του 
συνόλου  X αυτομάτως ανήκει στο σύνολο  Y, ήτις, το σύνολο  Y ήδη περιέχει μέσα του όλο 
το σύνολο  X, ως υποσύνολο. Αντίθετα, όμως; Από την έλλειψη μάζας (ενέργειας) λογικά με 
τίποτα  δεν προκύπτει  το συμπέρασμα, ότι το αντικείμενο δεν μπορούμε να το αισθανθούμε, 
να το μετρήσουμε, να το γνωρίσουμε και να το περιγράψουμε. Δηλαδή δεν απαγορεύεται  
απαραίτητα να αισθανθούμε, να μετρήσουμε, να γνωρίσουμε και να περιγράψουμε το 
αντικείμενο Y. Έτσι, εάν στη πορεία της επιστημονικής έρευνας διευκρινισθεί, ότι κάποιο μη 
ενεργειακό αντικείμενο του Y μπορούμε να το αισθανθούμε, να το μετρήσουμε,  να το 
γνωρίσουμε και να το περιγράψουμε, εκ του γενικού συλλογισμού δεν έπεται ότι αυτό είναι 
παράλογο, όπως επιμένουν οι θιασώτες του στερεότυπου. Το αναφερόμενο υποθετικό 
αποτέλεσμα των επιστημονικών αναζητήσεων θα σημαίνει άλλο: Το σύνολο Y είναι 
ευρύτερο του συνόλου X. Έπ’ αυτού, όλα τα αντικείμενα του συνόλου Y όντως είναι μη 
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υλικά, διότι εάν κάποιο αντικείμενο του Y θα αποδείχνονταν υλικό, τότε αυτό θα είχε μη 
μηδενική μάζα (ενέργεια) Μ, που είναι αδύνατο λόγω του ορισμού του συνόλου Y. Το 
σύνολο Y δεν μπορεί να περιέχει υλικά αντικείμενα. Επίτηδες χρησιμοποίησα εδώ τις πιο 
απλές λέξεις, που στην ουσία είναι κατανοητές απ’ όλους. Γι’ αυτό έκαστος μπορεί να 
καταλάβει, εάν θέλει. Ενώ το σταθερό περιγραφόμενο στερεότυπο πράγματι είναι  
ανεπαρκώς  περιεσκεμμένο. Π. χ. , πολλή άνθρωποι την ώρα της προσευχής νιώθουν το Θεό. 
Σύμφωνα με τον ορισμό των σεβαστών θιασωτών του στερεότυπου, ο Θεός είναι υλικό ον. 
Δημιουργείται ακατάλληλο μπέρδεμα. Γι’ αυτό, το στερεότυπο, παρά την φαινομενική 
απλότητα και λογική, πάσχει από απερισκεψία. Αλά, το βασικό,  το στερεότυπο όχι μόνο δεν 
επιτρέπει στην επιστήμη να προσέλθει στην έρευνα του μη υλικού κόσμου, αλλά δεν 
επιτρέπει ακόμη να θεμελιώσουμε μια υπόθεση εργασίας, ξεκινώντας απ’ την οποία θα 
μπορούσαμε να αρχίσουμε την έρευνα  του μη υλικού κόσμου. Επομένως, το δοσμένο 
στερεότυπο δεν είναι και τόσο αβλαβές, όσο θα μπορούσε να φανεί με την πρώτη ματιά. 
Αυτό το στερεότυπο μετανάστευσε  στη φυσική από μερικές φιλοσοφικές διδασκαλίες. Η 
φιλοσοφία, όμως, γενικεύει αυτό που συσσωρεύτηκε στις θετικές επιστήμες, και όχι το 
αντίθετο. Γι’ αυτό το λόγο, εάν στη φυσική είναι πιο λογικό και πιο ωφέλιμο να 
χρησιμοποιήσουμε μια άλλη έννοια του μη υλικού, τότε η φυσική θα πρέπει να το κάνει 
αυτό. Ενώ η φιλοσοφία κατόπιν θα γενικεύσει τα φυσικά αποτελέσματα. Στα πλαίσια του 
φυσικού μοντέλου με τα μη ενεργειακά πεδία, το υλικό και το άυλο  αποδείχνονται 
αλληλεπιδρόμενα, ήτις, υπάρχει ενιαίος υλικός-άυλος κόσμος. Απλώς, για περισσότερη 
ευκολία στη μελέτη τον ξεχωρίζουμε σε δύο  σημαντικά διαφορετικές τάξεις αντικειμένων: 
υλικών και μη υλικών. Όπως στη φυσική ξεχωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις σε ασθενές και 
ισχυρές, τα σώματα σε ρευστά και στερεά κ.τ.λ., αν και όλα είναι ένα ενιαίο σύνολο. Για να 
μη αποσπώνται οι αντίπαλοι αυτού του διαχωρισμού από τα βασικά, μπορούνε για τους 
εαυτούς τους να αντικαθιστούν, χωρίς απώλεια για τη λογική της αφήγησης, τον όρο «μη 
υλικό» με τον όρο «μη ενεργειακό» ή «άνευ μάζας». Στα συμφραζόμενα είναι το ίδιο.   
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