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      Η  ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΤΑ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΑ  
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟ  ΤΗΣ  ΓΗΣ ΔΥΟ    
                                              ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ  .   
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παρά ότι η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, στο σύνολο των επιστημονικά 
αναπόδεικτων παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας (ΠΔΑ), δεν αποκλείεται να 
περιέχονται χρήσιμες για την επιστήμη πληροφορίες περί των άγνωστων στη φυσική πεδίων. 
Κάτωθι κατασκευάζονται καθαρά φυσικά Αξιώματα και όχι αστρολογικά. Τα αρχικά στοιχεία 
για τα Αξιώματα αυτά είχαν αποσπαστεί απ’ το σύνολο των παρατηρούμενων δεδομένων της 
αστρολογίας, και κατόπιν αναθεωρήθηκαν σε φυσικό ισχυρισμό. Από τα Αξιώματα 
συνεπάγονται οι φυσικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν μέσω των φυσικών 
πειραμάτων. Συνεπώς, ανοίγει η προοπτική να μελετήσουμε την αστρολογία όχι μέσω των 
αμυδρών ψυχολογικών εξετάσεων, αλλά με την βοήθεια των συγκεκριμένων φυσικών 
πειραμάτων. Όπως φάνηκε, μερικά συμπεράσματα, συνεπαγόμενα απ’ τα Αξιώματα, συμπίπτουν 
με τα συμπεράσματα των άρθρων [1, 2], και αντιστοίχως, προλέγουν τα αποτελέσματα των 
πειραμάτων που περιγράφονται στα άρθρα [1, 2]. Το  άλλο μέρος των  συμπερασμάτων 
επιτρέπει να εξετάσουμε πιο λεπτομερώς την ιδέα περί των εξεταζόμενων εδώ πεδίων και 
συγκεκριμένα: να αποκαλύψουμε την τμηματικότητα της πρώτης συνιστώσας των πεδίων, την 
ύπαρξη τρίτης συνιστώσας σφαιρικά συμμετρικής ως προς το κέντρο της Γης κ.τ.λ. Ορισμένα 
από τα αποτελέσματα δεν προκύπτουν από τα  ΠΔΑ, αλλά συνεπάγονται απ’ τα φυσικά 
πειράματα.  Ως εκ τούτου, η ενοποίηση των στοιχείων των άρθρων [1, 2] καθώς και των 
προκυπτόντων απ’ τα Αξιώματα  συνεπειών, εμπλουτίζει το φυσικό μοντέλο και επιτρέπει την 
απόκτηση νέων συμπερασμάτων. Εμφανίζεται επίσης μια ανανεωμένη άποψη για των 
γεωπαθογόνων ζωνών, ως ζώνες ανωμαλιών των εν λόγο πεδίων της Γης. Πολλοί ανεξάρτητοι 
κανόνες της αστρολογίας, στην ουσία, απεδείχθησαν αλληλένδετοι με τις συνέπειες ορισμένων 
αρχικών θέσεών της. Απεδείχθη ότι οι μυστηριώδεις (στην αστρολογία) φυσικές επιδράσεις των 
μαθηματικών σημείων είναι απλώς καλά κρυπτογραφημένες και ακατανόητες στην αστρολογία 
περιγραφές των επιδράσεων των πραγματικών φυσικών αντικειμένων. Απ’ την άλλη πλευρά, 
ρητά και συγκεκριμένα εντοπίσθηκε η εσωτερική αντιφατικότητα της αστρολογίας και 
αναδείχτηκε ότι η νυν αστρολογία ιδιάζει από πολυσημαντικότητα. Η δεδομένη εργασία 
συγκροτήθηκε από  το υλικό των εργασιών [3, 4].   
 
Αξιώματα. Για να μην επαναλαμβάνω κάθε φορά την φράση «επίσης ο Ήλιος και η Σελήνη», 
για λόγους συντομίας, στο κείμενο του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο «πλανήτης» συμβατικά 
θα υπονοούμε επίσης τον Ήλιο και την Σελήνη, διότι οι αποκαλυπτόμενες ιδιότητες είναι κοινές 
για τους πλανήτες, τον Ήλιο και τη Σελήνη. 
     ΑΞΙΩΜΑ 1. Λαμβάνει χώρα η επίδραση των πλανητών πάνω στα γήινα αντικείμενα. Σε 
εκείνες, και μόνο σε εκείνες τις χρονικές στιγμές , όταν η γωνία α μεταξύ των κατευθύνσεων 
προς τους δύο πλανήτες απ’ το γήινο σημείο παρατηρήσεως Μ,  πληροί τις προϋποθέσεις 
 
                                                      |α - αn| < εn ,                                          (1) 
όπου 
                                                       εn<<180º,                                            (2) 
 
n = 1, 2, 3, …. , N (η γωνία αn  αυξάνεται με την αύξηση του n), παρατηρείται μια   έξαρση τής 
επίδρασης («αναλαμπή») των δύο αυτών πλανητών πάνω στα γήινα αντικείμενα, που βρίσκονται 
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στο σημείο Μ. Στην  κβαντωμένη συλλογή γωνιών {αn} συμπεριλαμβάνονται, τουλάχιστο, οι 
γωνίες   00, 300 ,450, 600, 900, 1200, 1350, 1500, 1800 1. Εάν στο σύνολο {αn} συμπεριλαμβάνεται 
η γωνία αn , τότε συμπεριλαμβάνεται και η γωνία 1800  - αn . Όταν ο πλανήτης παρίσταται στην 
Ανατέλλουσα (ascendant ASC)  ή  στο μεσουράνημα  MC, παρατηρείται μια έξαρση της 
επίδρασης τού πλανήτη, βραχύχρονη σε σχέση με το γήινο ημερονύχτιο. Ο χαρακτήρας της 
επίδρασης των πλανητών σημαντικά αλλάζει κατά την διάρκεια τού ημερήσιου κύκλου των 
κινήσεών τους  στην ουράνια σφαίρα (δεδομένου ότι παραμένει σχεδόν αμετάβλητη η θέση των 
πλανητών στην εκλειπτική κατά τη διάρκεια του ημερονύχτιου).  
 
     ΑΞΙΩΜΑ 2. Λαμβάνει χώρα η επίδραση των πλανητών, περιστρεφόμενων πάνω στο επίπεδο 
της εκλειπτικής. Ο χαρακτήρας της επίδρασης εξαρτάται μόνο απ’ τις ζωδιακές θέσεις των 
πλανητών. Κατά την μετατόπιση  τού πλανήτη επί του ζωδιακού κύκλου (εξ όψεως της Γης), ο 
χαρακτήρας της επίδρασής του μεταβάλλεται ομαλά εντός των ζωδίων και έντονα στα όρια των 
ζωδίων. Υπάρχει κάποιο περιορισμένο ποσό iMAX ζωδίων . Επιπλέον, υπάρχει επίδραση κάποιας 
άγνωστης πηγής η οποία ενεργοποιείται  αναλόγως των θέσεων που καταλαμβάνουν στα ζώδια 
τα σημεία ASC (ανατολική τμήση τής εκλειπτικής με το επίπεδο τού τοπικού ορίζοντα Γ) και 
MC (άνω τμήση τής εκλειπτικής με τον τοπικό ουράνιο μεσημβρινό). Αυτές οι επιδράσεις 
εκτελούνται έτσι, που αφήνουν την εντύπωση, ότι στα σημεία  ASC και MC βρίσκονται κάποιοι 
ουσιαστικοί πλανήτες, μολονότι, στην πραγματικότητα, τα σημεία ASC και MC είναι 
μαθηματικά σημεία, και όχι φυσικά αντικείμενα (δεν υπάρχει κανένας πλανήτης στα ASC και 
MC).  
  Όπως βλέπουμε, τα Αξιώματα, δεν είναι πλέον αστρολογικά, αλλά φυσικά. Πουθενά σ’ αυτά 
δεν αναφέρεται η συμπεριφορά της αστρολογίας. Ως εκ τούτου τα Αξιώματα δεν επιφέρουν 
καμία αστρολογική φόρτωση. Είναι καθαρά φυσικά αξιώματα, θεμελιωμένα, όμως,  βάσει των 
αναπόδεικτων  αστρολογικών δεδομένων (μέσω της εννοιολογικής ανάλυσης). Ταχτικότερα στην 
αστρολογία υποθέτουν     εn =1º-3º.                                                                 
      Η ορολογία και ο συμβολισμός διασαφηνίζονται στην εικ.1.  

                                                       
     Εικ. 1 Η παράσταση της ουράνιας σφαίρας στο τοπικό οριζόντιο αστρονομικό σύστημα συντεταγμένων 
(ΟΑΣΣ). Μ = το σημείο του παρατηρητή πάνω στην γήινη επιφάνεια , Z,Z´ - το ζενίθ  και ναδίρ, αντίστοιχα. H = το 
μοναδιαίο διάνυσμα της τοπικής κατακόρυφος . N, S, W, E - τα σημεία του ορίζοντα Βορράς, Νότος, Δύση και 

Ανατολή, αντίστοιχα.  WE -  το μοναδιαίο διάνυσμα της τοπικής κατεύθυνσης δύση-ανατολή, εισερχόμενο από το 
σημείο Μ.  NZSZ´ - ο τοπικός ουράνιος μεσημβρινός. NWSE - η γραμμή του τοπικού ορίζοντα. Q - σημείο της 
ουράνιας σφαίρας. ZQ ≡ z - η απόσταση ζενίθ του σημείου Q.  EQ ≡ e -η ανατολική απόσταση του σημείου Q.  
ASC  (ascendant) - το ανατολικό σημείο τομής στο ουράνιο θόλο τής εκλειπτικής με το επίπεδο  τού τοπικού 
ορίζοντα Γ. DSC  (descendant) - η δυτική τμήση στο ουράνιο θόλο τής εκλειπτικής με το επίπεδο  τού τοπικού 
ορίζοντα Γ. MC, IC - το επάνω και το κάτω σημείο τομής τής εκλειπτικής με τον ουράνιο μεσημβρινό, αντίστοιχα. 
Τα βέλη 1, 2, 3, 4 δείχνουν την  κατεύθυνση της ημερήσιας περιστροφής στο ΟΑΣΣ των αστέρων και των σημείων 
της εκλειπτικής, η περιστροφή γίνεται γύρω απ’ τον άξονα, νοητικά κατευθυνόμενο από το σημείο Μ περίπου προς 
τον πολικό αστέρα. 

                                            
1 Από εδώ συνεπάγεται η ισότητα α1=0. 
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Στο σημείο Μ της γήινης επιφάνειας θεωρούμε την κίνηση των πλανητών στο τοπικό οριζόντιο 
αστρονομικό σύστημα συντεταγμένων (ΟΑΣΣ) (βλ. εικόνα 1), όπου η θέση του τρέχων σημείου 
Q της ουράνιας σφαίρας καθορίζεται από την ζενίθια απόστασή του z (γωνιακή απόστασή του 
από το σημείο ζενίθ Z) και από το, εναλλασσόμενου αζιμούθιο Α, το οποίο μετράμε από το 
σημείο του Νότου και παίρνει θετικές τιμές καθώς προχωρεί από αυτό το σημείο προς το σημείο 
της Δύσης W (αρνητικές τιμές προς την αντίθετη κατεύθυνση). Υποβάλλεται υπό εξέταση 
επίσης και η ανατολική απόσταση e του σημείου Q (γωνιακή του απόσταση από το σημείο 
Ανατολής Ε). Το Η παριστάνει το μοναδιαίο διάνυσμα της τοπικής κατακόρυφος. Το WE 

παριστάνει το μοναδιαίο διάνυσμα του τοπικού γεωγραφικού πλάτους κατεύθυνσης δύσης-
ανατολής, εισερχόμενο από το σημείο Μ. Ο μεγάλος κύκλος της ουράνιας σφαίρας, που 
διέρχεται από τα σημεία ζενίθ, νότου, ναδίρ, βορρά, ονομάζεται, όπως είναι γνωστό, κυρίως 
ουράνιος μεσημβρινός. Το ΒΠ είναι το μοναδιαίο διάνυσμα με κατεύθυνση από το σημείο Μ 
προς τον πλανήτη Π. Η Ανατέλλουσα  (ονομάζεται αλλιώς ascendant  ASC) είναι η ανατολική 
τμήση στο ουράνιο θόλο τής εκλειπτικής με το επίπεδο  τού τοπικού ορίζοντα Γ (εάν ο πλανήτης 
παρίσταται στο ASC, τότε βρίσκεται στην ανατολή). Η Δύουσα (descendant DSC) είναι η 
δυτική τμήση στο ουράνιο θόλο τής εκλειπτικής με το επίπεδο  τού τοπικού ορίζοντα Γ (εάν ο 
πλανήτης βρεθεί στο DSC, τότε βρίσκεται στην δύση). Η μέση τού ουρανού MC – είναι η άνω 
τμήση τής εκλειπτικής με τον ουράνιο μεσημβρινό (εάν ο πλανήτης βρεθεί στο MC σημαίνει ότι 
βρίσκεται στο σημείο τού τωρινού ανώτερου κορυφώματος) . Η IC είναι η κάτω τμήση τής 
εκλειπτικής με τον ουράνιο μεσημβρινό (εάν ο πλανήτης βρεθεί στο IC, σημαίνει ότι βρίσκεται 
στο σημείο τού τωρινού κατώτερου κορυφώματος). Οι ακτίνες εn  της γειτνίασης (1) ονομάζονται 
σφαίρες επιρροής (orbis). Όταν εκπληρώνεται ο όρος (1), λένε ότι οι δύο πλανήτες βρέθηκαν σε 
αμοιβαία γωνιακή όψη  αn .  
     Ο έναστρος ουρανός στο τοπικό οριζόντιο αστρονομικό σύστημα συντεταγμένων ΟΑΣΣ 
περιστρέφεται γύρω από τον άξονα, κατευθυνόμενο από το σημείο Μ περίπου προς τον πολικό 
αστέρα. Ο έναστρος ουρανός (μαζί με την εκλειπτική) εκτελεί πλήρης περιστροφή  γύρω απ’ 
αυτόν τον άξονα στη διάρκεια της αστρικής μέρας . Για αυτό το λόγο, τα σημεία ASC, DSC, 
MC, IC τμήσεις τής εκλειπτικής με τις ακίνητες γραμμές του ορίζοντα και του ουράνιου 
μεσημβρινού, κυκλικά μετακινούνται στο ΟΑΣΣ με μια περίοδο ίση με την αστρική ημέρα.  
     Εάν οι πλανήτες ασκούν επίδραση εξ αποστάσεως, τότε υπάρχει κάποιο μέσο, που 
μεταβιβάζει αυτήν την επίδραση. Στην φυσική ένα τέτοιο μέσο ονομάζεται πεδίο. Το 
ονομάζουμε εδώ LRA-πεδίο [3] από τα αγγλικά long-range action ή Χ-πεδίο στο άρθρο [4] - το 
πρόθεμα «Χ» αναδείχνει την άγνωστη φύση του πεδίου και θα αφαιρεθεί καθώς θα διευκρινιστεί 
η φύση του. Τυπικά τα Αξιώματα  δεν απαγορεύουν  τα LRA-πεδία  να συμπίπτουν με τα 
ηλεκτρομαγνητικά , βαρυτικά πεδία ή με άλλο ενεργειακό πεδίο. Και, όμως,  αυτό το γεγονός φαίνεται 
κάπως προβληματικό.    
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΤΟΥ  ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ  1. Δύο πλανήτες Π1 και Π2 είναι πηγές των LRA-πεδίων 
τους  FП1 και FП2. Οι πλανήτες μεταδίδουν την επίδρασή τους στο σημείο παρατήρησης Μ μέσω 
των πεδίων τους FП1 και FП2, που στο σημείο Μ μπορούν να γραφτούν σε μορφή  FП1(Μ) και 
FП2(Μ). Αυτά τα πεδία  στο σημείο Μ υπερθέτουν ένα στο άλλο, δημιουργώντας ένα  
συνιστάμενο πεδίο FП12(М)2. Συνεπώς, η έξαρση της συνολικής επίδρασης των δύο αυτών 
πλανητών πάνω στα γήινα αντικείμενα, βρισκόμενα στο σημείο Μ δημιουργείται λόγω έξαρσης 
του πεδίου FП12(М). Ο πλανήτης διαγράφει γύρω απ’ τη Γη γωνία 360º  στην διάρκεια κάποιας  

                                            
2 Στο Αξίωμα 1 δεν συγκεκριμενοποιείται με ποιον τρόπο στο σημείο Μ εκπληρώνεται  η αλληλοεπίδραση των 
πεδίων FП1(М) και FП2(М) – με τρόπο γραμμικό ή μη γραμμικό. Σύμφωνα με τα παρατηρούμενα αστρολογικά 
δεδομένα, έξω απ’ το περίγυρο (1), οι πλανήτες επιδρούν ανεξάρτητα ένας απ’ τον άλλο – γραμμική  
αλληλοεπίδραση των πεδίων FП1 και FП2. Εντός του περίγυρου (1) η αλληλοεπίδραση πραγματοποιείται υπό μορφή 
βραχύχρονης έξαρσης, αιφνίδιας αμοιβαίας μεταβολής της επίδρασης ενός πλανήτη υπό την επιρροή της επίδρασης 
του άλλου πλανήτη – δηλαδή με τρόπο μη γραμμικής  αλληλοεπίδρασης των πεδίων FП1(М) και FП2(М) στο σημείο 
Μ.  
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περιόδου ТП ορατής από την Γη κατά την διάρκεια μιας περιστροφής  του πλανήτη Π πάνω στην  
εκλειπτική. Δυνάμει των σχέσεων (2) και (3), η διάρκεια  δtП12(М)  της έξαρσης του πεδίου 
FП12(М) στο σημείο Μ είναι πολύ μικρότερη της περιόδου ТП. Σύμφωνα με το Αξίωμα 1, οι 
βραχύχρονες εξάρσεις του πεδίου  FП12(М) συμβαίνουν τότε και μόνο τότε , όταν η γωνία α 
μεταξύ των κατευθύνσεων προς τις πηγές των πεδίων FП1(М) και FП2(М) (δηλαδή προς το 
ζεύγος των πλανητών) βρίσκεται στα μικρά περίχωρα (1) των γωνιών αn. Και επειδή οι περίοδοι 
κινήσεως των πλανητών επί της εκλειπτικής έχουν διάρκεια χρόνου πολλών ετών, οι 
αναφερόμενες εξάρσεις δtП12(М) μπορούν να διαρκούν πολλές ημέρες, μέχρι και μήνες (για τους 
απόμακρους πλανήτες). 
    Η Γη είναι πλανήτης όμοιος με τους άλλους πλανήτες. Για αυτό το λόγο η Γη πρέπει να 
κατέχει δικό της LRA-πεδίο  FE (εδώ το «E» προέρχεται από το πρώτο γράμμα της Αγγλικής 
λέξης  Earth). Σημαίνει, ότι στο σημείο Μ, εκτός  του LRA-πεδίου FП(М) κάποιου πλανήτη Π, 
υπάρχει και το LRA-πεδίο  FE(М) της ίδιας της Γης. Τα πεδία FE(М) και FП(М) συγκροτούν στο 
σημείο Μ κάποιο συνολικό πεδίο FEП(М). Το LRA-πεδίο FE(М) του  πλανήτη Γη, είναι 
παρόμοιο με τα  LRA-πεδία των άλλων πλανητών. Σύμφωνα με το Αίτημα 1, το πεδίο FEП(М) 
θα πρέπει να δίνει βραχείες εξάρσεις της επίδρασης τότε και μόνο τότε, όταν η γωνία  αΕП(М) 
μεταξύ της κατεύθυνσης από το σημείο Μ προς το πλανήτη Π (κατεύθυνσης του διανύσματος 
ΒΠ) και κάποιας άγνωστης διακριτής κατεύθυνσης ΒΕ(Μ) του πεδίου FE(М) στο σημείο Μ 
ικανοποιεί τον όρο (1). Η κατεύθυνση  ΒΕ(Μ) είναι άγνωστη λόγω ότι η γήινη σφαίρα 
εγκαθίσταται πολύ κοντά στο σημείο Μ και γι’ αυτό έχουμε διαφορετικές κατευθύνσεις από το 
σημείο Μ. Στο  οριζόντιο αστρονομικό  σύστημα συντεταγμένων ΟΑΣΣ λόγω της ημερήσιας 
περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της, ο πλανήτης διαγράφει στην ουράνια σφαίρα 
πλήρη κύκλο 360 μοιρών στην διάρκεια της γήινης αστρικής μέρας  ТST

3. Λόγω της σχέσης (1), 
η διάρκεια  δtEП(М) των εξάρσεων του πεδίου FEП(М) πρέπει να είναι πολύ μικρή σε σχέση 
με την αστρική μέρα ТST. Σύμφωνα με το Αξίωμα 1, στις ανατολές του πλανήτη Π 
παρατηρούνται εξάρσεις των επιδράσεών του, ακριβώς, πολύ μικρής διάρκειας σε σχέση με τη 
γήινη αστρική ημέρα ТST. Οι εν λόγω εξάρσεις λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά λόγω των 
ιδιαίτερων θέσεων του πλανήτη Π (θέσεις στην ανατολή και στο άνω κορύφωμα) ως προς το 
επίπεδο του τοπικού ορίζοντα ΕΤΟ της Γης. Η εμφάνιση τους σε κανένα βαθμό δεν εξαρτάται 
από τις θέσεις αυτού και των άλλων πλανητών στην εκλειπτική. Επομένως, σε αυτές τις 
εξάρσεις των επιδράσεών συμμετέχει η επίδραση της Γης πάνω στο σημείο Μ. Χωρίς την 
συμμετοχή της Γης δεν θα υπήρχε λόγος να συσχετίζονται οι «εξάρσεις» με τις θέσεις του 
πλανήτη П ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα. Και εφόσον οι  εξάρσεις αυτές εξαρτώνται 
μόνο απ’ την θέση του πλανήτη П ως προς το ΕΤΟ της Γης, οι εν λόγω εξάρσεις είναι 
αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης στο σημείο Μ των πεδίων FП(М) του πλανήτη και του ιδίου πεδίου 
FE(М) της Γης. Σημαίνει, ότι  είναι  εξάρσεις της επίδρασης του ιδίου πεδίου FEП(М). Επομένως, 
στην ανατολή και στο άνω κορύφωμα του πλανήτη П λαμβάνει χώρα η όψη του πεδίου  της Γης 
και του πλανήτη П στο σημείο Μ. Συνεπώς, στην ανατολή και στο άνω κορύφωμα του πλανήτη 
П η γωνία ισούται με μια απ’ τις γωνίες αn 

                                                                         αEП(М)=αn.                                              (3) 
 
     Σύμφωνα με την έρευνα του μελετητή, το πεδίο της Γης και των πλανητών διασπάται σε 
πεδία τριών τύπων, ή σε τρεις συνιστώσες F1, F2 και F3. Στο παρών άρθρο, ο δείχτης «1» 
καταχωρείται για την περιγραφή των πεδίων πρώτου τύπου (τα οποία απεδείχθησαν τμηματικά 
πεδία) και των συσχετιζόμενων με αυτά μεγεθών. Με το δείχτη 2 σηματοδοτούνται τα πεδία 
δεύτερου τύπου  και των σχετικών με αυτά μεγεθών. Με το δείχτη 3 σηματοδοτούνται τα πεδία 
τρίτου τύπου  και τα μεγέθη που έχουν σχέση με αυτά.    
      Όπως απεδείχθη (βλ. παρακάτω), στο σημείο Μ υπάρχει όχι μόνο μία κατεύθυνση  ВE(М), 
αλλά δύο κατευθύνσεις Β2Ε(Μ) και Β3Ε(Μ). Η  κατεύθυνση Β3Ε(Μ) συμπίπτει με το διάνυσμα Η 
της τοπικής κατακόρυφης.  Η αντίστοιχη συνιστώσα  F3E(М) του πεδίου FE(М) φαίνεται να 

                                            
3 Εδώ για μας η μικρή παρέκκλιση της πλανητικής ημέρας από την αστρική τους ημέρα δεν έχει σημασία.  
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εισέρχεται από την πηγή προς την κατεύθυνση της τοπικής κατακόρυφης, δηλαδή από το κέντρο 
της Γης. Η κατεύθυνση Β2Ε(Μ) είναι η τοπική γεωγραφική κατεύθυνση δύση-ανατολή και 
συμπίπτει με το διάνυσμα WE. Η κατανομή αυτού του διανύσματος έχει κυλινδρική συμμετρία 
ως προς άξονα περιστροφής της Γης.  Η κατεύθυνση Β2Ε(Μ) είναι ιδιαίτερη κατεύθυνση κάποιας 
συνιστώσας F2Ε(М) του πεδίου FE(М). Εάν νοητικά σταματήσουμε την περιστροφή της Γης , 
τότε, προφανώς η γεωγραφική κατεύθυνση δύση-ανατολή χάνει το νόημα, μαζί της χάνει το 
νόημα και η συνιστώσα  F2Ε(М) συνδεδεμένη με την  κατεύθυνση δύση-ανατολή. Αυτό σημαίνει 
ότι η συνιστώσα  F2Ε(М) εμφανίζεται χάριν της περιστροφικής κίνησης της Γης. Η απόδειξη 
ύπαρξης και ο καθορισμός των κατευθύνσεων Β2Ε(Μ) και Β3Ε(Μ), γίνεται κάτωθι, 
ακολουθώντας την εργασία [3]. 
    Θα προσδιορίσουμε την κατεύθυνση  Β2Ε(Μ), που έχει σχέση με το άνω κορύφωμα. Το 
άνω κορύφωμα λαμβάνει χώρα όταν ο πλανήτης βρίσκεται στο νότιο μέρος ZSZ´ του 
αστρονομικού μεσημβρινού (εικ.1). Μέρα με την μέρα βαθμιαία αλλάζει το ύψος του άνω 
κορυφώματος του κάθε πλανήτη πάνω απ’ το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα. Αυτό συμβαίνει  
λόγω της μετατόπισης του πλανήτη επί της εκλειπτικής. Στο σύνολο, στη διάρκεια του κύκλου 
περιστροφής επί της εκλειπτικής, τα  άνω κορυφώματα  του κάθε πλανήτη καλύπτουν ένα τμήμα  
LMER του τόξου ZSZ´4. Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, σε όποιο μέρος του τμήματος  
LMER και αν βρεθεί ο πλανήτης,  λαμβάνει χώρα  η έξαρση του πεδίου FEП(М) και εκπληρώνεται  
η ισότητα (3). Με άλλα λόγια, κατά την αλλαγή της θέσης του πλανήτη πάνω στο τμήμα  LMER, 
η γωνία  αEП(М) παραμένει ίση με την σταθερά αn. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς 
στο σημείο Μ υπάρχει και μάλιστα μοναδική κατεύθυνση, ως προς την οποία δεν μεταβάλλεται 
η γωνία  αEП(М) κατά την αλλαγή της θέσεως του πλανήτη πάνω στο τμήμα LMER και ότι αυτή 
είναι η κατεύθυνση, κάθετη ως προς το επίπεδο του ουράνιου μεσημβρινού, δηλαδή, η 
κατεύθυνση δύση-ανατολή του διανύσματος WE (εικ.1). Επομένως, η αναζητούμενη 
κατεύθυνση В2E (М) υπάρχει και συμπίπτει  με την κατεύθυνση του διανύσματος WE (ή με 
την αντίστροφη κατεύθυνση5) και η γωνία αn = 900, όπερ έδει δείξαι . 
     Και τώρα, έστω το διάνυσμα R  κατευθύνεται από το σημείο Μ σε οποιοδήποτε σημείο Q της 
ουράνιας σφαίρας. Το διάνυσμα WE τότε, προφανώς, κατευθύνεται προς στο σημείο της 
ανατολής Ε. Τότε η ανατολική γωνιακή απόσταση e του σημείου Q,  προφανώς, συμπίπτει με 
την γωνία αRWE μεταξύ των διανυσμάτων R και WE (εικ.1). Γι’ αυτό το λόγο, ο κύκλος της 
ουράνιας σφαίρας e = 900  (όλος ο ουράνιος μεσημβρινός, και όχι μόνο το τόξο του  LMER  ) είναι  
ο γεωμετρικός τόπος τέτοιων σημείων της ουράνιας σφαίρας, στων οποίων κατά την εμφάνιση 
εκεί των πλανητών (αν θα μπορούσε να γίνει αυτό), η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης προς το 
πλανήτη και  κατεύθυνσης Β2Ε(Μ) σχηματίζει  900 , ενώ το συνολικό πεδίο FEП(М) πρέπει να 
δίνει μια βραχεία έξαρση. Το σύνολο {αn}, όμως, δεν περιορίζεται με την γωνία 900 . Επομένως, 
οι αναφερόμενες βραχείες εξάρσεις θα πρέπει να παρατηρούνται σε μια σειρά κατακόρυφων 
κύκλων e = αn , n=1,2,3,…Ν, της ουράνιας σφαίρας με κέντρα πάνω στην γραμμή δύση-
ανατολή. Οι κύκλοι βρίσκονται στα κατακόρυφα επίπεδα, παράλληλα ως προς το επίπεδο του 
ουράνιου μεσημβρινού (εικ.2). Στο δεδομένο σύνολο συμπεριλαμβάνονται,  ιδιαίτερα, τα σημεία 
Ε της ανατολής e = 00 και της W δύσης e = 1800 . Στο σύνολο, η επίδραση του πλανήτη πάνω 
στο σημείο Μ εξαρτάται  από την ανατολική κατεύθυνση του e. Θα σχεδιάσουμε στο σημείο Μ 
ένα σύστημα κυκλικών ένθετων κώνων  
                                            αRWE =αn, n = 1,2,3, …, N,                                       (4) 

                                            
4 Για να φανταστούμε καλύτερα το τμήμα LMER, θα σημειώσουμε ότι: για τους πλανήτες βρισκόμενους πάνω στην 
εκλειπτική, το  LMER  είναι το τμήμα του τόξου ZSZ´ τοποθετημένο μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου ύψους των άνω 
κορυφωμάτων του Ήλιου στην διάρκεια του χρόνου.  
5 Για τα διαρθρωτικά προβλήματα  είναι αδιάφορο ποιες από τις δύο κατευθύνσεις θα χρησιμοποιηθούν, διότι , εάν 
στο σύνολο { αn } συμπεριλαμβάνεται η γωνία αn , τότε στο ίδιο σύνολο συμπεριλαμβάνεται και οι γωνίες 1800 - αn . 
Για τα δυναμικά δε προβλήματα δεν είναι καθόλου αδιάφορο. Στην εργασία [9], εκ των δυναμικών ενδείξεων είχε 
αποδειχθεί ότι, σύμφωνα με τα παρατηρούμενα στοιχεία  της αστρολογίας  η κατεύθυνση αυτή είναι η κατεύθυνση 
WE και όχι η αντίστροφη.  
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με ενιαία κορυφή κώνων στο σημείο Μ, με ενιαίο άξονα κώνων, που συμπίπτει με την  γραμμή 
δύση-ανατολή, και με γωνία μεταξύ του άξονα του κώνου και  τη γενέτειρα του ίση της αn. Όταν 
η ακτίνα από το πλανήτη κατακλίνεται στην πλευρά κάποιου από τους κώνους (4), στο σημείο 
Μ συμβαίνει όψη των δεύτερων συνιστωσών του πεδίου της Γης και του πλανήτη. Έτσι, οι 
κώνοι της (4) διαγράφουν γωνιακό διάγραμμα κατευθύνσεων  της αιφνίδιας αλληλεπίδρασης 
των πεδίων δευτέρου τύπου της Γης και των πλανητών.                                  

                             
Εικ. 2.  Οι κάθετοι κύκλοι της ουράνιας σφαίρας – ισανώμαλες της ανατολικής αποστάσεως e, κατά την παρέλευση 
των οποίων από τον πλανήτη, συμβαίνει χαρακτηριστική βραχεία έξαρση της αλληλοεπίδρασης των πεδίων του 
πλανήτη και της Γης στο σημείο παρατήρησης Μ στην επιφάνεια της Γης  (αn = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 
180º).  
 
     Θα προσδιορίσουμε την κατεύθυνση  Β3Ε(Μ), που έχει σχέση με τις ανατολές. Αντίστοιχα 
με τα αφηγούμενα, η ανατολή του πλανήτη λαμβάνει χώρα όταν ο πλανήτης βρίσκεται στο 
ανατολικό τμήμα NES του ορίζοντα Γ (εικ.1). Μέρα με την μέρα βαθμιαία αλλάζει το αζιμούθιο  
της ανατολής πάνω στη γραμμή Γ. Αυτό συμβαίνει  λόγω της μετατόπισης του πλανήτη επί της 
εκλειπτικής. Συνολικά, κατά την διάρκεια του κύκλου περιστροφής του πλανήτη επί της 
εκλειπτικής, η ανατολή του κάθε πλανήτη καλύπτει ένα τμήμα  LHOR του τόξου NES6. Σύμφωνα 
με τα ως άνω αναφερόμενα, σε όποιο μέρος του τμήματος  LHOR  και αν βρεθεί ο πλανήτης,  
λαμβάνει χώρα  η έξαρση του πεδίου  FEП(М), και εκπληρώνεται  η ισότητα (3). Με άλλα λόγια, 
κατά την αλλαγή της θέσης του πλανήτη πάνω στο τμήμα  LHOR, η γωνία  αEП(М) παραμένει ίση 
με την σταθερά αn. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, στο σημείο Μ υπάρχει και 
μάλιστα μοναδική κατεύθυνση ως προς την οποία δεν μεταβάλλεται η γωνία  αEП(М) κατά την 
αλλαγή της θέσεως του πλανήτη πάνω στο τμήμα LHOR και ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, κάθετη 
ως προς την επίπεδη του τοπικού ορίζοντα , δηλαδή, η κατεύθυνση της τοπικής κατακόρυφης Н 
(εικ.1). Επομένως, η αναζητούμενη κατεύθυνση Β3Ε(Μ) υπάρχει και συμπίπτει  με την 
κατεύθυνση του διανύσματος Н (ή με την αντίστροφη κατεύθυνση7), και η γωνία αn = 900, 
όπερ έδει δείξαι .  
       Και τώρα, έστω το διάνυσμα R κατευθύνεται από το σημείο Μ σε οποιοδήποτε σημείο Q 
της ουράνιας σφαίρας. Η ζενίθια γωνιακή απόσταση  z του σημείου Q, προφανώς,  συμπίπτει  με 
την γωνία αRН μεταξύ των διανυσμάτων R και Н (εικ. 1). Γι’ αυτό το λόγο, ο κύκλος της 
ουράνιας σφαίρας z = 900  (όλη η γραμμή του τοπικού ορίζοντα και όχι μόνο το τόξο του  LHOR) 
είναι  ο γεωμετρικός τόπος τέτοιων σημείων της ουράνιας σφαίρας, στων οποίων κατά την 

                                            
6 Για να φανταστούμε καλύτερα το τμήμα LHOR, θα σημειώσουμε ότι: για τους πλανήτες, βρισκόμενους πάνω στην 
εκλειπτική, το  LHOR  είναι το τμήμα του τόξου NES,  καλυπτόμενου από τα σημεία ανατολής του Ήλιου στην 
διάρκεια του χρόνου. 
7 Για τα διαρθρωτικά προβλήματα  είναι αδιάφορο ποιες από τις δύο κατευθύνσεις θα χρησιμοποιηθούν , διότι , εάν 
στο σύνολο { αn } συμπεριλαμβάνεται η γωνία αn  τότε στο ίδιο σύνολο συμπεριλαμβάνεται και οι γωνίες 1800  - αn. 
Για τα δυναμικά δε προβλήματα δεν είναι καθόλου αδιάφορο. Εκ των δυναμικών ενδείξεων, σύμφωνα με τα 
παρατηρούμενα στοιχεία  της αστρολογίας , η κατεύθυνση αυτή είναι η κατεύθυνση του διανύσματος H και όχι η 
αντίστροφη.  
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εμφάνιση εκεί των πλανητών (αν θα μπορούσε να γίνει αυτό) , η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης 
προς το πλανήτη και  της κατεύθυνσης Β3Ε(Μ) σχηματίζει  900, ενώ το συνολικό πεδίο FEП(М) 
πρέπει να δίνει μια βραχεία έξαρση. Το σύνολο {αn}, όμως, δεν περιορίζεται με την γωνία 900 . 
Επομένως, οι αναφερόμενες βραχείες εξάρσεις θα πρέπει να παρατηρούνται σε μια σειρά 
οριζόντιων κύκλων z = αn, n=1,2,3,…Ν, της ουράνιας σφαίρας με κέντρα πάνω στην 
κατακόρυφη γραμμή. Οι κύκλοι αυτοί  βρίσκονται στα οριζόντια επίπεδα, παράλληλα με το 
επίπεδο του τοπικού ορίζοντα (εικ. 3). Στο δεδομένο σύνολο συμπεριλαμβάνονται ,  ιδιαίτερα, 
τα σημεία Z του ζενίθ z = 00 και Z’ του ναδίρ z = 1800 (εικ.3). Στο σύνολο, η αιφνίδια επίδραση 
του πλανήτη πάνω στο σημείο Μ εξαρτάται  από την ζενίθια απόσταση z. Θα κατασκευάσουμε 
στο σημείο Μ ένα σύστημα κυκλικών ένθετων κώνων  
                                                   αRН= αn, n=1,2,3, …, N.                                            (5) 
οι οποίοι έχουν ενιαία κορυφή στο σημείο Μ, ενιαίο άξονα, που συμπίπτει με την  τοπική 
κατακόρυφη και γωνία μεταξύ του άξονα του κώνου και  τη γενέτειρα του ίση προς αn. Όταν η 
ακτίνα απ’ τον πλανήτη κατακλίνεται στην πλευρά κάποιου κώνου (5), στο σημείο Μ συμβαίνει 
όψη των τρίτων συνιστωσών του πεδίου της Γης και του πλανήτη. Έτσι, οι κώνοι (5) 
διαγράφουν γωνιακό διάγραμμα κατευθύνσεων  της αιφνίδιας αλληλεπίδρασης των πεδίων 
τρίτου τύπου της Γης και των πλανητών. 

                                                               
Εικ. 3. Οι οριζόντιοι κύκλοι της ουράνιας σφαίρας – ισανώμαλες της ζενίθιας αποστάσεως z, κατά την παρέλευση 
των οποίων από τον πλανήτη, συμβαίνει χαρακτηριστική βραχεία έξαρση της αλληλοεπίδρασης των πεδίων του 
πλανήτη και της Γης στο σημείο παρατήρησης Μ στην επιφάνεια της Γης  (αn = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 
180º). 
 
     Η δημιουργία του πεδίου F2E  λόγω περιστροφής της Γης, προξενεί μια αλυσίδα παρόμοιων  
συνεπειών, όπως και στο άρθρο [1]. Συγκεκριμένα, το πεδίο  F2E  όλης της Γης προκαλούμενο 
από την κίνησή της, συνυπολογίζεται από τα στοιχειώδης πεδία F2P των υλικών σημείων P της 
Γης, εμφανιζόμενων χάριν στην περιστροφική κίνηση των υλικών σημείων P γύρω από τον 
γήινο άξονα (όπως το μαγνητικό πεδίο δημιουργείται από την κίνηση του ηλεκτρικού φορτίου). 
Στην οποιαδήποτε, αλλά προσδιορισμένη χρονική στιγμή t, το σημείο P βρίσκεται σε κάποιο 
συγκεκριμένο σημείο K της τροχιάς του και όχι σε όλη την κυκλική τροχιά. Την στιγμή t στο 
σημείο K δημιουργείται το πεδίο  F2P, φυσικά, όχι χάριν των γενικών χαρακτηριστικών της 
κίνησης του σημείου P εφ’ όλης της κυκλικής τροχιάς, αλλά χάριν των τοπικών 
χαρακτηριστικών της  κίνησης στο σημείο K την στιγμή  t . Μερικά απ’ αυτά στο εξής θα τα 
καλούμε δραστήριες παραμέτρους της κινήσεως ,

m
P aV  εκ του συνόλου { m

PV  } του  σημείου P, 

όπου  m παριστάνει την μι-οστή παράγωγος της ταχύτητας VP του σημείου P ως προς το χρόνο 
και λαμβάνει τιμές 0,1,2,3,…,  0

PV  ≡ VP. Από   ποιες παραμέτρους της κινήσεως συγκεκριμένα 

εξαρτάται το πεδίο F2P του υλικού σημείου, παραμένει ακόμα άγνωστο και επίκειται η 
εξακρίβωση μέσω του πειράματος.  Εντούτοις, σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε το εξής: 
όταν κάποια συνιστώσα του πεδίου αναφύεται εξ αιτίας της κίνησης , τότε η ένταση της πρέπει 
να εξαρτάται από την ένταση τής κίνησης, δηλαδή, από το μέγεθος κάποιων δραστήριων 
παραμέτρων ,

m
P aV , ενώ για το συνολικό πεδίο F2E όλης της Γης να εξαρτάται από το μέγεθος της 
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γωνιώδης ταχύτητας περιστροφής της. Εάν εδώ ισχύει  η αρχή της αμοιβαιότητας, τότε η ένταση 
της επίδρασης της συνιστώσας αυτής θα πρέπει να εξαρτάται και από κάποιες παραμέτρους της 
κινήσεως του αντικείμενου, στο οποίο ασκείται επίδραση. Το Αξίωμα 1 δεν περιέχει 
πληροφορίες περί του συγκεκριμένου είδους των αναφερόμενων εξαρτήσεων. Εκ τούτου, ο 
πειραματικός εντοπισμός τους είναι ένας σημαντικός στόχος των κατοπινών ερευνών. Η Γη 
περιφέρεται γύρω απ’ τον Ήλιο πάνω στην τροχιά της. Η ολική κίνηση των υλικών σημείων P 
της Γης επί της γήινης τροχιάς, ως ενιαίο σύνολο, πρέπει να οδηγεί στην δημιουργία κάποιου 
ολικού πεδίου 2

ORB
EF , το οποίο θα το ονομάσουμε τροχιακό πεδίο (orbital field) της Γης. Θα το 

ξεχωρίζουμε απ’ το πεδίο της Γης, δημιουργούμενο εξ αιτίας της περιστροφής της γύρω απ’ τον 
άξονά της, ονομάζοντας το τελευταίο περιστροφικό  πεδίο (spinning field), και παριστάνοντάς 
το ως 2

SPIN
EF . Παρομοίως εκ της τροχιακής κινήσεως, η εσωτερική κίνηση της Γης (η κίνηση των 

τεκτονικών πλακών, των ρευστών κάτω του φλοιού, των υδάτινων ρευμάτων, κ. τ. λ.) επίσης θα 
πρέπει  να προκαλεί  κάποιο  πεδίο 2

IN
EF , το οποίο θα ονομάζουμε  πεδίο των εσωτερικών 

κινήσεων της Γης (internal move field). Η Γη είναι ένας από τους πλανήτες. Τα λεγόμενα θα 
πρέπει να επεκτείνονται και για τους άλλους πλανήτες, τους δορυφόρους των πλανητών και για 
τα άλλα ουράνια σώματα, διότι και αυτά αποτελούνται από ύλη, κατέχουν τροχιακές, 
περιστροφικές και εσωτερικές κινήσεις, δηλαδή, όλα τα ουράνια σώματα πρέπει να κατέχουν 
τροχιακά, περιστροφικά πεδία και πεδία, σχηματιζόμενα από τις εσωτερικές κινήσεις. Κάθε (και 
ακίνητο επίσης) δείγμα της ύλης αποτελείται από τα φυσικά υλικά σημεία (μόρια, άτομα κ.τ.λ.) 
και μάλιστα, κινούμενα. Επομένως, κάθε δείγμα ύλης κατέχει  παρόμοια πεδία. Η κατανομή των 
διανυσμάτων WE, προφανώς, κατέχει κυλινδρική συμμετρία ως προς άξονα περιστροφής της 
Γης, ενώ η κατανομή των διανυσμάτων Н είναι σφαιρικά συμμετρική ως προς το κέντρο της 
Γης. Σύμφωνα με τα αστρολογικά δεδομένα, και η επίδραση του πεδίου F2E(М) είναι κυλινδρικά 
συμμετρική, ενώ  η επίδραση του πεδίου F3E(М) είναι σφαιρικά συμμετρική8. Αυτό σημαίνει, ότι 
τα πεδία F3E(М) και F2E(М) δεν είναι τμηματικά, ενώ οι απότομες εξάρσεις των επιδράσεων 
είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των μη τμηματικών πεδίων των πλανητών και της Γης.  
     Έτσι, ένα μέρος των συνεπειών του Αξιώματος 1 συμπίπτει με τα συμπεράσματα του άρθρου 
[1]. Το άλλο μέρος των  συνεπειών δίνει μια πιο λεπτομερή αντίληψη περί των εξεταζόμενων 
πεδίων : α) αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας τρίτης συνιστώσας F3E(М), σφαιρικά συμμετρικής ως 
προς το κέντρο της Γης, β) επιτρέπει να κατασκευάσουμε στην ουράνια σφαίρα το δίκτυον z = 
αn, e = αk (όπου αn, αk προσλαμβάνουν οποιεσδήποτε γωνίες εκ του συνόλου {αn}), κατά την 
διέλευση των γραμμών του οποίου από το ουράνιο σώμα, παρουσιάζεται μια ισχυρή βραχεία 
έξαρση  της αλληλεπίδρασης των δεύτερων και τρίτων συνιστωσών των πεδίων της Γης και του  
ουράνιου σώματος, γ) εντοπίζει το τμηματικό-κωνικό διάγραμμα κατευθύνσεων  της 
αλληλεπίδρασης της δεύτερης και τρίτης συνιστώσας. Συμπίπτουν άραγε τα σύνολα γωνιών   
{αn} για τα πεδία δεύτερου και τρίτου τύπου; Στα αστρολογικά δεδομένα δεν υπάρχει απάντηση 
σε αυτό το ερώτημα. Γι’ αυτό το λόγο η απάντηση θα πρέπει να δοθεί μέσα από τα φυσικά 
πειράματα, που αυτό θα επιτρέψει την εξακρίβωση του Αξιώματος 1 και των ιδιοτήτων των 
εξεταζόμενων πεδίων.  
     Το πεδίο F3E(М) όλης της Γης ως ενιαίο συμψηφίζεται από τα στοιχειώδες πεδία F3EK(М) των 
υλικών της σημείων Κ. Τα διανύσματα Η καταμερίζονται σφαιρικώς συμμετρικά ως προς το 
κέντρο της Γης. Η κατανομή της πυκνότητας της γήινης μάζας  με λεπτομερή ακρίβεια κατέχει 
την ίδια  σφαιρική συμμετρία, την στιγμή που η  κατανομή παραμέτρων ταχύτητας  των σημείων 
Κ δεν είναι σφαιρικά, αλλά μόνο κυλινδρικά συμμετρική. Η φυσική δεν γνωρίζει περιπτώσεις, 
όπου μια  κυλινδρικά συμμετρική κίνηση προξενεί την σφαιρικά συμμετρική δομή του πεδίου. 

                                            
8 Σύμφωνα με τα αστρολογικά δεδομένα δεν υπάρχει εξάρτηση των ιδιοτήτων των αναφερόμενων εξάρσεων (και 
των ενδιάμεσων επιδράσεων) από την ώρα της αστρικής ημέρας (στην οποία ο πλανήτης βγήκε στο καθορισμένο 
όριο του οίκου), δηλαδή, από το βαθμό περιστροφής του σημείου παρατήρησης Μ γύρω απ’ το γήινο άξονα  ως 
προς κάποια αρχική θέση του. Σύμφωνα με τα αστρολογικά δεδομένα επίσης δεν υπάρχει εξάρτηση της επίδρασης 
του πλανήτη από το γεωγραφικό πλάτος του σημείου Μ κατά την διατήρηση της θέσης του στο Γεωκεντρικό 
Αστρονομικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΓΑΣΣ).  



 9

Αυτό παροτρύνει σε συμπέρασμα ότι το πεδίο  F3E(М) δεν προξενείτε από την κίνηση των 
υλικών σημείων Κ, αλλά από την ύπαρξη και την διανομή στο χώρο της γήινης ύλης. 
Ενδεχομένως, τα LRA-πεδία εξαρτώνται και από κάποιες παραμέτρους της φυσικό-χημικής 
κατάστασης της ύλης.  
    Τα πειράματα επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα περί του δικτύου  z = αn, e = αk (εικ. 2 και 
εικ. 3). Οι βραχείες εξάρσεις των επιδράσεων του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών στις 
στιγμές των ανατολών, των δύσεων  (z = 90º), των άνω και κάτω κορυφωμάτων (e = 90°), είχαν 
καταγραφτεί επανειλημμένα με το δέκτη του Σμιρνόβ. Επίσης είχαν καταγραφτεί και με το 
δέκτη του Σνολ [5], αλλά μόνο όσο αφορά τον Ήλιο και την Σελήνη9. Στα εν λόγω πειράματα 
παρατηρούνταν επίσης εξάρσεις των επιδράσεων των πλανητών κατά την διέλευση τους δια 
μέσου των  γραμμών  z =αn ,  e = αk   ενδιάμεσων μεταξύ δύσεων  και ανατολών , άνω και κάτω  
κορυφωμάτων των πλανητών. Τα χαρακτηριστικά παραδείγματα εξάρσεως των επιδράσεων, 
καταγραφέντα με το δέκτη του Σμιρνόβ, παριστάνονται στα διαγράμματα των εικ. 4-6 [6,7,8].   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικ. 4. 29.03.2006. Οξύ και βραχεία έξαρση από το άνω κορύφωμα του Άρη στις 18:23, που συνέπεσε με το σήμα 
του  πρόδρομο ισχυρού σεισμού στο δυτικό Ιράν  κατά τις 01-02.04.2006. 

                                 
 
Εικ. 5.  21.10.2005. Η έξαρση κατά την Δύση του Δία στις 18:21. 
 

                                            
9 Σύμφωνα με τα πειράματα με το δέκτη του Σνολ, κατά την επανάληψη των ανατολών, των δύσεων, των άνω και 
κάτω κορυφωμάτων του Ήλιου και της Σελήνης, παρατηρείται μια αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης των 
χαρακτηριστικών όμοιων ιστογραμμάτων.  
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Εικ. 6.    08.06.2004. Η έξαρση κατά την Δύση του Ποσειδώνα στις 9:56. 
 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ 2. Τα ζώδια κατακλίνονται πάνω στην εκλειπτική. Θα 
ενώσουμε τον πλανήτη Π, ευρισκόμενο  πάνω στην εκλειπτική, μέσω ακτινών 

ir (i=1,2,3,…, 

iMAX) με τα όρια των ζωδίων. Θα εκτείνουμε  την κάθε ακτίνα 
ir  δια του πλανήτη σε αυστηρά 

αντίθετη κατεύθυνση μέσω της ακτίνας 
ir  μέχρι να τμήσει με την εκλειπτική. Το ζώδιο, που 

εγκαθίσταται μεταξύ των διανυσμάτων  
ir  και 1


ir , θα το παριστάνουμε ως iS  , και το τμήμα 

μεταξύ των ακτινών 
ir  και 1


ir , ως CiП. Σύμφωνα με το Αξίωμα 2, στο σημείο Μ της γήινης 

επιφάνειας παρατηρείται κάποια επίδραση εξ αποστάσεως του πλανήτη Π, η οποία μεταδίδεται 
μέσω κάποιου πεδίου  F1П  του πλανήτη.  Το τελευταίο θα το ονομάσουμε πεδίο πρώτου τύπου. 
Όταν το σημείο Μ διαβαίνει από ένα τμήμα CiП σε άλλο, ο πλανήτης, προφανώς, διαπερνάει δια 
μέσου των ορίων των ζωδίων (εκ της θέσης του σημείου Μ).  Επ’ αυτού, δυνάμει του Αξιώματος 
2, λαμβάνει χώρα η απότομη μεταβολή της επίδρασης του πεδίου F1П  στο σημείο Μ. Επομένως, 
το πεδίο F1П απότομα μεταβάλλεται  στα όρια των τμημάτων CiП  και ομαλά μεταβάλλεται εντός 
του τμήματος CiП. Οπότε, το πεδίο F1П  είναι τμηματικό, δηλαδή κατέχει τμηματική δομή. Οι 
πλανήτες περιστρέφονται γύρω απ’ τον άξονά τους, ενώ τα τμήματα του πεδίου F1П δεν  
περιστρέφονται, διότι τα ζώδια είναι ακίνητα (ως προς τους «ακίνητους» αστέρες). Τα 
τμήματα όλων των πλανητών, ευρισκόμενα στο επίπεδο της εκλειπτικής, είναι ίδια και 
προσανατολισμένα προς την ίδια κατεύθυνση στο χώρο, επειδή προβάλλονται στα ίδια 
ζώδια. (Μπορούμε να φανταζόμαστε το πεδίο Хс  χωρίς «τοίχους» μεταξύ τμημάτων, και να 
δεχόμαστε την κατανομή του πεδίου κατά γωνίες σαν άθροισμα συνεχών επικαλυπτόμενων  
συναρτήσεων με κεντρικούς πύρινες. Τα συμπεράσματα της θεωρίας δεν αλλάζουν απ’ αυτό, 
αλλά είναι πιο απλά και  καταφανές να συλλογιζόμαστε στην γλώσσα των τμημάτων 
διαχωρισμένων με τοίχους). Ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου δεν εξαρτάται  από τις 
κατευθύνσεις των παραμέτρων κινήσεως του αντικειμένου επίδρασης, διότι, δυνάμει του 
Αξιώματος 2, εξαρτάται  μόνο από την θέση του πλανήτη στα ζώδια.  
    Τι κατεύθυνση έχει η ενιαία πλευρά – ο άξονας OCП  των τμημάτων του πεδίου F1П ; Έχοντας 
πληροφορίες περί του πεδίου F1П  μόνο  στο επίπεδο της εκλειπτικής, δεν μπορούμε, μάλλον, να 
δώσουμε απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ο μοναδικός πλανήτης, το πεδίο του οποίου μπορεί 
να παρατηρηθεί κατά την κατεύθυνση των ακτινών, μη ευρισκόμενων στο επίπεδο της 
εκλειπτικής είναι η Γη. Η Γη πρέπει να έχει δικό της καθαυτό τμηματικό πεδίο και δικό της  
άξονα τμημάτων OCE. Και ο παρατηρητής πάνω στη Γη πρέπει να αισθάνεται τις επιδράσεις 
αυτού του πεδίου. Εφόσον τα τμήματα δεν περιστρέφονται, ενώ ο  παρατηρητής περιστρέφεται 
γύρω απ΄ τον άξονα της Γης, ο παρατηρητής πρέπει να αισθάνεται διάφορες επιδράσεις κατά την 
διάβαση των διαφόρων τμημάτων CiE του πεδίου F1E. Με στοιχειώδη, αλλά ογκώδη  
στερεομετρικό τρόπο, ο συγγραφέας στο άρθρο [4]  είχε κατορθώσει να αποδείξει, ότι το σημείο  
ASC περνάει τα σύνορα των ζωδίων ταυτόχρονα με την διάβαση του σημείου Μ τους τοίχους  
των τμημάτων, τότε και μόνο τότε, όταν ο άξονας  OCE είναι κάθετος στο επίπεδο της γήινης 
τροχιάς. Επομένως, τότε και μόνο τότε, όταν ο άξονας  OCE είναι κάθετος στο επίπεδο της 
γήινης τροχιάς, η απότομη μεταβολή της επίδρασης του πεδίου F1E στο σημείο  Μ συμβαίνει 
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συγχρόνως με την διάβαση του σημείου  ASC των ορίων των τμημάτων , και δίνεται η 
εντύπωση, ότι το σημείο  ASC φέρεται σαν πλανήτης. Επομένως, ο άξονας  OCE είναι κάθετος 
στο επίπεδο της γήινης τροχιάς. Τότε, η φαινομενική φυσική επίδραση του μαθηματικού 
σημείου  ASC σαν πλανήτης βρίσκει την φυσιολογική τους εξήγηση, ως μεσαιοποιημένη  
περιγραφή της πραγματικής επίδρασης πάνω στον παρατηρητή του πεδίου F1E εκ του 
πραγματικού πλανήτη Γη. Η έννοια «επίπεδο της τροχιάς» εξαφανίζεται εάν ο πλανήτης δεν 
μετακινείται επί της τροχιάς. Επομένως, η κίνηση της Γης επί της τροχιάς δημιουργεί το επίπεδο 
της τροχιάς της και κατά συνέπεια, δημιουργεί προσδιορισμένο προσανατολισμό του άξονα OCE  
στο χώρο. Η Γη είναι ίδιος πλανήτης όπως και οι άλλοι. Σημαίνει ότι τα ειπωμένα  ισχύουν και 
για τους άλλους πλανήτες (όπως και για του δορυφόρους τους). Με άλλα λόγια, ο κάθε 
πλανήτης, κινούμενος  επί της τροχιάς, προσανατολίζει τον άξονα  OCП  των τμημάτων του  
κάθετα προς την τροχιά του. Τότε, για κάθε πλανήτη, το επίπεδο των ζωδίων, ως απεικόνισμα 
του     προσανατολισμού του άξονα των τμημάτων, πρέπει να εγκαθίσταται στο επίπεδο της 
τροχιάς του και όχι στο επίπεδο της εκλειπτικής. Με άλλα λόγια,  κάθε πλανήτης κατέχει 
δικό του ζώδιο. Τα ζώδια υπάρχουν πολλά, τόσα, όσα υπάρχουν τροχιακά  επίπεδα 
πλανητών ( και  δορυφόρων τους).  Τα τμηματικά πεδία  F1П  των πλανητών με άξονα OCП, 
κάθετο στο επίπεδο της τροχιάς, θα τα  ονομάζουμε εφεξής  τροχιακά   τμηματικά πεδία  και 
θα τα παριστάνουμε ως 1

ORB
ПF , ενώ για τα αντίστοιχα ζώδια - τροχιακά  ζώδια. Οι αστρολόγοι 

δεν γνώριζαν τίποτα για την ύπαρξη πληθώρων τροχιακών ζωδίων. Γι’ αυτό 
χρησιμοποιούν μόνο ένα  τροχιακό ζώδιο, που συμπίπτει με την εκλειπτική.   
     Ο πλανήτης είναι μια μικρή κηλίδα σε σχέση με την διάμετρο της τροχιάς του. Επομένως, 
σημαίνει, ότι το τμηματικό τροχιακό πεδίο 1

ORB
PF του σημείου  P, σαν αποτέλεσμα της κινήσεως 

του υλικού σημείου P επί της τροχιάς, προσανατολίζει τον άξονά του κάθετα προς το επίπεδο 
της τροχιάς του σημείου αυτού. Τα υλικά σημεία της Γης εκτός από την κίνηση πάνω στη τροχιά 
της, εκτελούν ακόμα μια περιστροφική κίνηση γύρω απ’ τον άξονα της Γης (παραμελούμε την 
μετάπτωση, επίκληση και τις άλλες ασήμαντες κινήσεις). Με άλλα λόγια, τα υλικά σημεία της 
Γης κινούνται ακόμα επί των μικρών κυκλικών τροχιών γύρω απ’ τον άξονα περιστροφής της 
Γης. Τα επίπεδα όλων αυτών των τροχιών είναι προφανώς παράλληλα μεταξύ τους και κάθετα 
στον άξονα της Γης. Δυνάμει του προ λεγόμενου, τα στοιχειώδης τροχιακά πεδία 1

ORB
PF  όλων των 

υλικών σημείων της Γης, συνδεμένα με την κίνηση τους επί των μικρών κύκλων, 
προσανατολίζουν τους άξονες τους παράλληλα προς τον άξονα της Γης, ενώ τα τμήματα των εν 
λόγω στοιχειωδών πεδίων  είναι ίδια και με τον ίδιο τρόπο προσανατολισμένα στο χώρο. Αυτά 
τα  στοιχειώδη πεδία συγχωνεύονται σε κάποιο ενιαίο περιστροφικό τμηματικό πεδίο 1

SPIN
EF  της 

Γης, συνδεόμενο με την περιστροφή της Γης  γύρω απ’ τον άξονα της [4]. Ο άξονας του πεδίου 

1
SPIN
EF συμπίπτει με τον άξονα της Γης. Ο αντίστοιχος περιστροφικός ζωδιακός κύκλος, ως 

απεικόνισμα του προσανατολισμού του άξονα του πεδίου 1
SPIN
EF , δεν εγκαθίσταται στο επίπεδο 

της εκλειπτικής, αλλά  στο επίπεδο του ισημερινού της Γης, δηλαδή στο ουράνιο ισημερινό 
της Γης. Τελείως παρόμοια, όλοι οι πλανήτες και οι δορυφόροι τους, κατέχουν περιστροφικά 
τμηματικά πεδία και δικά τους  περιστροφικά ζώδια. Τα περιστροφικά ζώδια είναι πολλά. Τόσα, 
όσες υπάρχουν διαφόρου προσανατολισμού επίπεδα ισημερινών των πλανητών και 
δορυφόρων τους.  Οι αστρολόγοι δεν γνώριζαν τίποτα για την ύπαρξη περιστροφικών 
πεδίων και ζωδίων, γι’ αυτό δεν τους χρησιμοποιούν καθόλου.  
     Για τον παρατηρητή, ευρισκόμενο στο σημείο Μ της γήινης επιφάνειας, η τμηματικότητα του 
πεδίου  1

SPIN
EF δεν είναι καταφανές, όμως η ύπαρξη και η  τμηματικότητα του πεδίου  1

SPIN
EF  στο 

σημείο Μ έπεται από το Αξίωμα 2 [4]. Έστω το πεδίο 1
SPIN
EF  παραμένει τμηματικό στην 

επιφάνεια της Γης. Τότε τα τμήματα του πεδίου είναι ακίνητα, ενώ ο παρατηρητής 
περιστρέφεται μαζί με την Γη γύρω απ’ τον άξονά της και παρίσταται ο ίδιος στα 
εναλλασσόμενα διαφορετικά τμήματα του πεδίου, έχοντας υποστεί διάφορες επιδράσεις κατά 
την διάβαση αυτών των διαφόρων τμημάτων. Στο άρθρο [4] ενδείκνυται, ότι το σημείο Μ 
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διαβαίνει  τα σύνορα των τμημάτων του πεδίου 1
SPIN
EF  ταυτόχρονα με την διάβαση του σημείου 

MC δια τα σύνορα των ζωδίων του εκλειπτικού Ζωδιακού κύκλου. Επομένως, πρέπει να 
αφήνεται η εντύπωση, ότι το σημείο MC επιδρά σαν πλανήτης, αυτό και σημειώνεται στο 
Αξίωμα 2. Έτσι, εκ του Αξιώματος 2 έπεται η ύπαρξη και η  διατήρηση της τμηματικότητας του 
πεδίου 1

SPIN
EF και στην επιφάνεια της Γης. Συγχρόνως, η φαινομενική επίδραση του μαθηματικού 

σημείου MC σαν πλανήτης, βρίσκει την φυσιολογική τους εξήγηση, ως μεσαιοποιημένη 
περιγραφή της πραγματικής επίδρασης πάνω στον παρατηρητή του περιστροφικού πεδίου 

1
SPIN
EF του πλανήτη   Γη. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, στην οποιαδήποτε, αλλά 

προσδιορισμένη χρονική στιγμή, για όλα τα σημεία παρατήρησης, βρισκόμενα στον 
προσδιορισμένο γεωγραφικό μεσημβρινό, τα τοπικά σημεία  MC  πέφτουν σε ένα και το ίδιο 
σημείο του εκλειπτικού Ζωδιακού κύκλου. Ενώ ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου 

1
SPIN
EF μονοσήμαντα συνδέεται, δυνάμει του αναφερόμενου, με τη θέση του σημείου MC  στο εν 

λόγο Ζωδιακό κύκλο. Συνεπώς, ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου 1
SPIN
EF συγχρόνως είναι 

ίδιος, δηλαδή δεν μεταβάλλεται κατά τους μεσημβρινούς. Επομένως, τα όρια των τμημάτων του 
πεδίου 1

SPIN
EF στην επιφάνεια της Γης συμπίπτουν στο ΓΣΣ με τους μερικούς ακίνητους 

μεσημβρινούς. Γι’ αυτό το λόγο η θέση τους συμπίπτει στην προσδιορισμένη χρονική στιγμή με 
τη θέση αυτών των περιστρεφόμενων σημείων της Γης, για τους οποίους, εκείνη τη στιγμή, τα 
τοπικά σημεία MC  διαβαίνουν τα όρια των εκλειπτικών Ζωδιακών κύκλων.  
     Τα σημεία  P της γήινης σφαίρας συγχρόνως συμμετέχουν σε δύο κινήσεις: επί της μεγάλης 
τροχιάς περιστροφής της Γης γύρω από τον Ήλιο και επί της μικρής τροχιάς γύρω απ’ τον άξονα 
της Γης. Ο άξονας του τμηματικού πεδίου του σημείου P, αφ ενός, πρέπει να είναι 
προσανατολισμένος κάθετα προς το επίπεδο της μεγάλης τροχιάς, και, αφ ετέρου,  πρέπει να 
είναι προσανατολισμένος κάθετα προς το επίπεδο της μικρής τροχιάς. Συνάμα, και οι δύο 
προσανατολισμοί προκύπτουν εκ του Αξιώματος 2. Πως μπορεί να γίνεται αυτό; Αυτό σημαίνει, 
ότι, εάν το υλικό σημείο (ή ο πλανήτης)  συγχρόνως συμμετέχει σε κινήσεις πάνω σε μερικές 
επίπεδες τροχιές, τότε δημιουργούνται  συγχρόνως μερικά (όσες είναι οι τροχιές) τμηματικά Χ-
πεδία του δεδομένου σημείου, οι άξονες των οποίων προσανατολίζονται κάθετα προς την 
ανάλογη τροχιά. Τότε, όμως, η κίνηση επί της τροχιάς δεν προσανατολίζει μόνο τον άξονα 
του τμηματικού πεδίου, εκκαλεί ακόμα την δημιουργία του, δηλαδή, η κίνηση του  σημείου 
(ή του πλανήτη) επί της τροχιάς δημιουργεί το τμηματικό πεδίο του [4]. Ο Ερμής, η 
Αφροδίτη και η Σελήνη σχεδόν δεν περιστρέφονται γύρω από τους άξονες τους, και συνεπώς 
πρέπει να έχουν εξαιρετικά ασθενές περιστροφικά πεδία. Επομένως, οι παράδοξες επιδράσεις 
των εν λόγω πλανητών θα πρέπει να κατέχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με  τους άλλους 
πλανήτες [6]. Αυτό προ πολλού το είχε σημειώσει η αστρολογία, εντάσσοντάς τους  σε 
ξεχωριστό τμήμα πλανητών. Αντίστοιχα με τα άνω αναφερόμενα κατά την κίνηση του σημείου  
P (ή του πλανήτη) επί της μίας τροχιάς, τη χρονική στιγμή t στο σημείο K της τροχιάς, το 
πεδίο F1P  δημιουργείται, φυσικά, όχι χάριν των γενικών χαρακτηριστικών κινήσεως του 
υλικού  σημείου  P εφ’ όλης της τροχιάς του, αλλά χάριν τουλάχιστο δύο επιτόπιων παραμέτρων 
της κινήσεώς του στο σημείο K τη χρονική στιγμή t, δηλαδή, χάρη τουλάχιστο δύο 
δραστήριων  παραμέτρων ,

m
P aV  της κινήσεως του σημείου  P εκ του συνόλου { m

PV }. 

Χρειάζονται τουλάχιστο δύο μη συ γραμμικές παράμετροι κινήσεως για να καθοριστεί 
μονοσήμαντα το επίπεδο της τροχιάς.  
    Ας σημειώσουμε, ότι κατά των αστρολογικών στοιχείων, η ταχύτητα δεν περιέχεται στην 
λίστα των δραστήριων παραμέτρων κινήσεως. Πράγματι, στο γεωκεντρικό σύστημα 
συντεταγμένων ΓΣΣ, η Γη στερείται την μεταφορική κίνηση. Και όμως, όπως είδαμε, στο 
σημείο Μ υπάρχει  επίδραση του τροχιακού πεδίου 1

ORB
EF  της Γης. Η ταχύτητα ORB

EV της Γης ως 

προς τον Ήλιο είναι περίπου 30 km/sec. Η ταχύτητα ORB
SV κίνησης όλου του ηλιακού 

συστήματος ως προς το κέντρο του Γαλαξία είναι περίπου 220 km/sec, που σημαντικά 
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υπερβαίνει την ταχύτητα ORB
EV . Εάν η ταχύτητα θα άνηκε στο σύνολο των  δραστήριων 

παραμέτρων κινήσεως, τότε εκτός του αναφερόμενου πεδίου 1
ORB
EF η Γη  θα είχε πολύ πιο ισχυρό 

τροχιακό τμηματικό πεδίο με άξονα των τμημάτων κάθετο όχι στη τροχιά περιστροφής της Γης 
γύρω απ’ τον Ήλιο, αλλά προς το επίπεδο κινήσεως του ηλιακού συστήματος στο Γαλαξία, που 
αντιφάσκει στα παρατηρούμενα δεδομένα της αστρολογίας. Σημαίνει, ότι σύμφωνα με τα 
παρατηρούμενα δεδομένα της αστρολογίας τα τμηματικά πεδία δεν δημιουργούνται εξ αιτίας της 
ταχύτητας, αλλά εξ αιτίας της  επιτάχυνσης των υλικών σημείων P και/ή  τους παράγωγους της  
επιτάχυνσης ως προς το χρόνο. Η επιτάχυνση a της Γης προς το κέντρο του Γαλαξία είναι 
μηδαμινή σε σχέση με την επιτάχυνση A της Γης προς τον Ήλιο, διότι το μέγεθος της 
κεντρομόλου επιτάχυνσης aC είναι αντιστρόφως ανάλογο της ακτίνας R καμπυλότητας της 
τροχιάς κινήσεως: aC = V2/R, όπου V είναι η ταχύτητα κίνησης επί της τροχιάς. Μα η απόσταση 
από τη Γη μέχρι το κέντρου του Γαλαξία είναι ενάμιση δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη της  
απόστασης Γη-Ήλιος. Αντιστοίχως, η επιτάχυνση  a είναι μικρότερη της επιτάχυνσης A κατά 
δεκάδες εκατομμύρια φορές.  Όσο αφορά  τις παράγωγους της  επιτάχυνσης, η αναλογία είναι 
πλέον κατά  του  Γαλαξία. Γι’ αυτό, όταν η δημιουργία του τμηματικού πεδίου του πλανήτη 
καθορίζεται από την  επιτάχυνση και/ή  από τις παράγωγους της επιτάχυνσης τότε η 
κίνηση γύρω από το κέντρο του Γαλαξία, στην ουσία, δεν παίζει κανένα ρόλο.  
 
   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ. Απ’ τα αξιώματα και τα υπάρχοντα φυσικά 
πειράματα [1] προκύπτουν τα εξής ίδια συμπεράσματα. Λόγω της κίνησης των υλικών 
σωματιδίων P αναφύονται ταυτόχρονα πεδία F1P και  F2P των  σωματιδίων δύο τύπων.  Γι’ αυτό 
τα πεδία F1P και F2P μπορούμε να τα θεωρούμε ως συνιστώσες ενός ενιαίου πεδίου  FP= F1P+ 
F2P. Η ένταση των πεδίων F1P και F2P  πρέπει να εξαρτάται από την ένταση των κινήσεων, ήτοι, 
από τις δραστήριες παραμέτρους  κινήσεως των σωματιδίων P. Ο χαρακτήρας της επίδρασης 
του πεδίου F1P δεν εξαρτάται απ’ τις κατευθύνσεις των παραμέτρων κινήσεως του αντικείμενου 
επίδρασης. Τα υλικά σωματίδια της Γης κινούνται γύρω απ’ τον άξονα της Γης και, ως 
αποτέλεσμα, συγκροτούν τα ολικά περιστροφικά πεδία της Γης πρώτου 1

SPIN
EF και δεύτερου 

2
SPIN
EF  τύπου. Το πεδίο 2

SPIN
EF δεν μεταβάλλεται κατά το μήκος  των ακίνητων παραλλήλων της 

Γης. Είναι κυλινδρικά συμμετρικό ως προς τον άξονα περιστροφής της Γης. Στο γεωκεντρικό 
σύστημα συντεταγμένων ΓΣΣ (μη περιστρεφόμενο ως προς τους «ακίνητους» αστέρες) το πεδίο 

1
SPIN
EF  μεταβάλλεται κατά μήκος των παραλλήλων της Γης και δεν μεταβάλλεται κατά μήκος  

των μεσημβρινών. Η κίνηση των υλικών σωματιδίων της Γης, ως  ενιαίο σύνολο επί της τροχιάς 
της, συγκροτεί τα ολικά τροχιακά πεδία της Γης  πρώτου  1

ORB
EF  και δεύτερου 2

ORB
EF   τύπου. Οι 

κινήσεις των τεκτονικών πλακών, των ρευστών κάτω του φλοιού, των υδάτινων ρευμάτων, κ. τ. 
λ., συγκροτούν τα πεδία εσωτερικών κινήσεων της Γης  1

IN
EF  και 2

IN
EF  των δύο τύπων. Οι άλλοι 

πλανήτες, οι δορυφόροι των πλανητών, ο Ήλιος, η Σελήνη και τα άλλα ουράνια σώματα πρέπει 
να κατέχουν τα ίδια πεδία. Κάθε ύλη (και ακίνητη, επίσης) αποτελείται από τα φυσικά υλικά 
σημεία (μόρια, άτομα κ.τ.λ.) και κατέχει τα ίδια πεδία. 
     Εν τω μεταξύ, τα συμπεράσματα προκύπτοντα απ’ τα αξιώματα συμπληρώνουν τις 
πληροφορίες συναγόμενες εκ των πειραμάτων και αναφερόμενες στο άρθρο [1]. Σύμφωνα με τα 
Αξιώματα, το πεδίο 1

SPIN
EF δεν μεταβάλλεται απλά στο γεωκεντρικό σύστημα συντεταγμένων 

ΓΣΣ κατά μήκος  των παραλλήλων της Γης, αλλά και είναι τμηματικό. Ο άξονας των τμημάτων 
συμπίπτει με τον άξονα περιστροφής της. Στο ΓΣΣ η Γη περιστρέφεται, ενώ τα αναφερόμενα 
τμήματα δεν  περιστρέφονται. Οι θέσεις των τμημάτων αυτών και οι στιγμές διέλευσης των 
ορίων τους από το περιστρεφόμενο σημείο της Γης καθορίζεται από την διέλευση του τοπικού 
σημείου MC των ορίων των ζωδίων του εκλειπτικού ζωδιακού κύκλου. Παρά ότι στο ΓΣΣ 
απουσιάζει η τροχιακή κίνηση της Γης, το τροχιακό της πεδίο 1

ORB
EF είναι αισθητό πάνω στη Γη. 

Η Γη περιστρέφεται γύρω απ’ τον άξονά της, ενώ τα τμήματα του πεδίου  1
ORB
EF δεν 
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περιστρέφονται σε σχέση ως προς τα «ακίνητα» άστρα. Εκτός αυτού, υπάρχει πεδίο  F3E της Γης 
τρίτου τύπου σφαιρικά συμμετρικό ως προς το κέντρο της Γης που δεν συνδέεται με την 
περιστροφική της κίνηση.  Ο χαρακτήρας της επίδρασης του δεν εξαρτάται απ’ τις παραμέτρους 
κινήσεως του αντικείμενου επίδρασης. Τα Αξιώματα επιτρέπουν να καταστρώσουμε στην 
ουράνια σφαίρα στο ΟΑΣΣ το δίκτυον z = αn, e = αk (όπου αn, αk είναι  οποιεσδήποτε γωνίες εκ 
του συνόλου {αn}) κατά την διέλευση των γραμμών του οποίου από το ουράνιο σώμα 
παρουσιάζεται μια ισχυρή βραχεία έξαρση της αλληλεπίδρασης των δεύτερων και τρίτων 
συνιστωσών των πεδίων της Γης και του  ουράνιου σώματος (επιβεβαιώθηκε πειραματικά). Τα 
Αξιώματα επιτρέπουν τον εντοπισμό του τμηματικό-κωνικού διαγράμματος κατευθηνότητας της 
αλληλεπίδρασης της δεύτερης και τρίτης συνιστώσας. Οι συνέπειες εκ των Αξιωμάτων, 
επιπρόσθετες προς το άρθρου [1], προφανώς εμπλουτίζουν  το φυσικό μοντέλο. 
     Απ’ την άλλη μεριά, το πείραμα συμπληρώνει τα συμπεράσματα που προκύπτουν απ’ τα 
Αξιώματα. Γι’ αυτό το λόγο, η κοινή ανάλυση των πειραματικών στοιχείων και των συνεπειών 
εκ των Αξιωμάτων,  επιτρέπει την λήψη καινούργιων συμπερασμάτων που είναι ακατόρθωτο να 
συναχθούν προς το παρόν εκ των πειραματικών στοιχείων ή μόνο εκ των συνεπειών  των 
Αξιωμάτων. Έτσι, σύμφωνα με το Αίτημα 1, κατά την σύνοδο του Ήλιου και της Σελήνης 
αναμένεται μια ισχυρή βραχεία έξαρση των επιδράσεων των πεδίων τους (η γωνία αn ισούται με  
μηδέν). Πράγματι, κατά τις εκλείψεις του Ηλίου οι δέκτες του Σνολ τοποθετημένοι σε διάφορα 
γεωγραφικά σημεία της Γης, δίνουν ταυτόχρονα στην ουσία όμοια ιστογράμματα με σχεδόν 
100% πιθανότητα [5]. Τέτοια υψηλή πιθανότητα σημαίνει την απότομη ενίσχυση των 
επιδράσεων του Ήλιου και της Σελήνης σε σχέση με άλλες μεταβαλλόμενες επιδράσεις. (Έπ’ 
αυτού χρησιμοποιούνταν και οι δέκτες μακροσκοπικών διακυμάνσεων της ταχύτητας των 
χημικών αντιδράσεων μη κατέχων διάγραμμα κατευθυνότητας).  Σε διάφορα σημεία της Γης οι 
παράμετροι κινήσεως των δεκτών στο γεωκεντρικό σύστημα συντεταγμένων προσανατολίζονται 
διαφορετικά. Και όμως, δεν παρατηρήθηκε η εξάρτηση του σχήματος των ιστογραμμάτων από 
τις αναφερόμενες κατευθύνσεις. Επομένως, η εν λόγω έξαρση είναι έξαρση της επίδρασης 
εκείνου του πεδίου, ο χαρακτήρας της επίδρασης του οποίου δεν εξαρτάται από τις κατευθύνσεις 
των παραμέτρων κινήσεως του δέκτη. Δυνάμει των συνεπειών εκ του Αξιώματος 1, για τις 
βραχείες εξάρσεις ευθύνονται τα πεδία δεύτερου και τρίτου τύπου.  Σύμφωνα με το άρθρο [1], ο 
χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου δεύτερου τύπου εξαρτάται από τις κατευθύνσεις των 
παραμέτρων κινήσεως του δέκτη. Γι’ αυτό το λόγο τα πεδία δεύτερου τύπου δεν μπορούν να 
ευθύνονται για τις εξάρσεις αυτές. Επομένως, οι αναφερόμενες εξάρσεις είναι εξάρσεις  της 
επίδρασης του πεδίου τρίτου τύπου, συνάμα, ο χαρακτήρας της επίδρασης των πεδίων τρίτου 
τύπου δεν εξαρτάται από τις κατευθύνσεις των παραμέτρων κινήσεως του δέκτη. Το τελευταίο 
δείχνει φυσιολογικό, διότι όπως εξακριβώθηκε παραπάνω, η εμφάνιση των πεδίων τρίτου τύπου 
δεν συσχετίζεται με την κίνηση των υλικών αντικειμένων. Σύμφωνα με το περιγραφόμενο 
πείραμα, η έξαρση της επίδρασης των πεδίων δεύτερου τύπου, όταν αn=0, είτε δεν λαμβάνει 
χώρα, είτε στην πράξη μένει ανεπαίσθητη υπό το φως της πιο ισχυρής έξαρσης των επιδράσεων 
των πεδίων  τρίτου τύπου. Εάν η έξαρση του πεδίου δεύτερου τύπου πράγματι δεν λαμβάνει 
χώρα, τότε το σύνολο των γωνιών  {αn} για τα πεδία δεύτερου και τρίτου τύπου δεν συμπίπτουν 
μεταξύ τους και αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί στα περαιτέρω φυσικά πειράματα.  Αντιθέτως 
προς των αναπόδεικτων παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας και των Αξιωμάτων, το 
φυσικό πείραμα επέτρεψε τον εντοπισμό της εξάρτησης του χαρακτήρα επιδράσεων των πεδίων 
δεύτερου τύπου από τις γωνίες μεταξύ παραμέτρων κινήσεως του αντικειμένου και της ακτίνας 
επίδρασης  [1]. Αυτό έγινε δυνατόν χάρη στης εξής ιδιότητας των ραδιενεργών δεκτών Dα, 
βασιζόμενους στην καταγραφή των α-σωματιδίων: ο χαρακτήρας της επίδρασης των πεδίων  

δεύτερου τύπου πάνω στο δέκτη Dα , δεν εξαρτάται  από την κατεύθυνση των παραμέτρων της 
κίνησης του, αλλά εξαρτάται  από τον προσανατολισμό του ελασματοειδές δέκτη ή του δέκτη-
κολλιμάτορ Dα  ως προς την ακτίνα, επί της οποίας εισέρχεται η επίδραση [1]. (Η ίδια επίδραση 
πάνω στους θορυβοποιούς δέκτες εξαρτάται  από την κατεύθυνση των παραμέτρων της κίνησης 
του).  
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    Σύμφωνα με τις διεξαγόμενες έρευνες, η αστρολογία πάσχει από εσωτερική 
αντιφατικότητα. Αφ ενός , όπως έπεται από τις θέσεις της αστρολογίας, εισαγόμενες στο Αίτημα 1, 
η εξάρτηση της επίδρασης του πλανήτη Π από θέσεώς του, ως προς το επίπεδο του τοπικού 
ορίζοντα, είναι διπαραμετρική - εξαρτάται απ’ την απόσταση ζενίθ zП   και  από την ανατολική 
απόσταση eП του πλανήτη Π, δηλαδή, που σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται το  διπλό 
σύστημα αστρολογικών οίκων. Αφετέρου, στην αστρολογία η ίδια εξάρτηση τεχνητά 
περιγράφεται μονοπαραμετρικά, δηλαδή, χρησιμοποιείται το μονό σύστημα οίκων. Η 
χρησιμοποίηση του τελευταίου αποτελεί, χονδρικά, την μισή αστρολογία. Με την απόπειρα να 
προσαρμοστεί έντεχνα η  διπαραμετρική  εξάρτηση στην μονοπαραμετρική, δημιουργείται  μια 
πολυσημία. Με άλλα λόγια , για κάθε καθορισμένη τιμή μιας παραμέτρου υπάρχει πληθώρα 
διαφόρων επιδράσεων των πλανητών ανάλογα με την δεύτερη παράμετρο, η οποία στην 
αστρολογία έχει αποδειχθεί κρυφή παράμετρος. Για αυτό το λόγο , φαίνεται, ότι απαιτείται στην 
σύγχρονη αστρολογία  ένας παράγοντας διακανονισμού όπως η τέχνη του αστρολόγου, η 
διαίσθηση του και η πείρα του, η αντίληψη περί ψυχολογίας και προσωπικότητας του πελάτη 
κ.τ.λ. , για να μπορεί με κάποιον τρόπο από την πολυσήμαντη μονοπαραμετρική εξάρτηση να 
εξαχθεί κάποιο μονοσήμαντο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό το λόγο, ίσως, μόνο οι ιδιαίτερα 
προικισμένοι με ταλέντο αστρολόγοι μπορούν να πετύχουν θετικά αποτελέσματα (όσο αφορά το 
ψυχολογικό τύπο της προσωπικότητας, της σωματικές της ιδιαιτερότητες, την τάση προς 
συγκεκριμένες ασθένειες κ.τ.λ., το θέμα πρόρρησης το αφήνουμε χωρίς προσοχή). Εκτός αυτού , 
η επίδραση των ουράνιων σωμάτων είναι μόνο ένας απ’ τους πολλούς επιδρώντες παράγοντες, 
και αυτό είναι απαραίτητο να  παρθεί υπ’ όψη κατά την επιστημονική προσέγγιση. Έτσι, η 
δομική βάση της μισής αστρολογίας αντιφάσκει στο από κοινού αναγνωρισμένο στην 
αστρολογία θεμελιώδες της Αξίωμα 1. Η χρησιμοποίηση του διπλού συστήματος δισδιάστατων 
οίκων είναι  ο λογικός φυσιολογικός τρόπος εξάλειψης της αναφερόμενης πολυσημίας. Επίσης 
από το Αξίωμα 2, ακόμα έπεται η ύπαρξη πληθώρων ζωδιακών κύκλων, ενώ στην αστρολογία 
χρησιμοποιείται  μόνο ένας – ο εκλειπτικός ζωδιακός κύκλος. Αυτό βρίσκεται σε αντίφαση με 
τις αρχικές θέσεις της αστρολογίας εισαγόμενες στο Αξίωμα 2 και δημιουργεί  πάλι την 
πολυσημία της. Εκτός αυτού, στην αστρολογία παραλείπεται η επίδραση των πεδίων, 
εξωτερικών ως προς το Ηλιακό σύστημα, διότι ο αστρολόγος δεν βλέπει στον ουρανό τις πηγές 
τους. Απουσιάζουν οι κυματοειδές επιδράσεις, στις οποίες συμμετέχει το τροχιακό πεδίο της Γης 
δευτέρου τύπου, διότι ο αστρολόγος δεν βλέπει στον ουρανό την τροχιακή της κίνηση (πιθανόν, 
αποδίδει αυτές τις εξάρσεις στην επίδραση του Ήλιου, επειδή  η φαινόμενη του θέση στην 
εκλειπτική μονοσήμαντα συνδέεται με την τροχιακή κίνηση της Γης). Στην αστρολογία δεν 
εντοπίσθηκε η ευθύς επίδραση του πλανήτη Γη, διότι η Γη δεν φαίνεται στον ουρανό, αν και θα 
έπρεπε η επίδρασή της να χρησιμοποιηθεί πρωτίστως, και να μη κρυπτογραφείται σε μορφή 
μυστήριων φυσικών επιδράσεων των μαθηματικών σημείων  ASC και MC (Το  MC είναι το άνω 
σημείο τμήσης της εκλειπτικής με το ουράνιο μεσημβρινό). Όλα αυτά συμβαίνουν στην 
αστρολογία λόγο ότι της είναι άγνωστη η φυσική έννοια της υπόθεσης. Η επιστημονική 
κατάσταση του συστήματος απόψεων υποθέτει, το λιγότερο, την έλλειψη εσωτερικών 
αντιφάσεων. Από τη μία πλευρά, από όσα ειπώθηκαν, είναι ορατά συγκεκριμένα παραδείγματα 
της αντιεπιστημονικής φύσης της αστρολογίας.  Κατά συνέπεια, η αστρολογία δεν είναι, προς το 
παρόν, επιστήμη, είναι μια πολύτιμη προ-επιστήμη, είναι  πρόδρομος της επιστήμης,  παρομοίως 
με την αλχημεία (με την καλή έννοια), η οποία υπήρχε πρόδρομος της χημείας. Δεν 
αμφιβάλλετε, μάλλον, ότι η πληθώρα των παρατηρούμενων αστρολογικών δεδομένων μπορεί να 
περιέχει πολλά πολύτιμα  στοιχεία για την επιστήμη, για το σχηματισμό επιστημονικής 
υπόθεσης εργασίας περί των μη ανακαλυφθέντων πεδίων και των ιδιοτήτων τους. Και 
αντιθέτως, βάσει φυσικής έρευνας των  αρχικών παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας, 
τουλάχιστο η δομική βάση της αστρολογίας διαθέτει αντιληπτές προοπτικές προσέγγισης της 
επιστημονικής κατάστασης. Εν συνόλω, οι πληροφορίες εκ των αρχικών παρατηρούμενων 
δεδομένων της αστρολογίας αποδείχνονται χρήσιμες για την επιστήμη  και η επιστήμη χρήσιμη 
για λογική μεταμόρφωση της αστρολογίας. Δυνάμει του προλεγόμενου, η αστρολογία, εύκολα 
μπορεί να υποβληθεί σε κριτική εκ της επιστημονικής απόψεως. Μπορούμε, όμως, να ελπίζουμε, 



 16

ότι βρέθηκε το κλειδί για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση της επιστήμης και της 
αστρολογίας. Απομονώνοντας από την αστρονομία και τις άλλες θετικές επιστήμες, η 
αστρολογία στερήθηκε την δυνατότητα επιστημονικής εξέλιξης. Στο σύγχρονο κόσμο αυτό είναι 
nonsense. Ήρθε η ώρα της επιστροφής σε μια ενιαία με  τις θετικές επιστήμες εξέλιξη. Δεν 
αξίζει να επιβάλουμε κάτι σε κανέναν. Να προσεγγίζουν τα έργα τους στην επιστημονική 
κατάσταση ή όχι, οι αστρολόγοι θα αποφασίσουν μόνοι τους.  Η χρησιμότητα αυτής της 
προσέγγισης είναι σαφές.  
    Και έτσι, έχουν δομηθεί δύο θεωρίες: η πρώτη – ως λογική συνέπεια των δεδομένων των 
φυσικών πειραμάτων, η δεύτερη - ως λογική συνέπεια των Αξιωμάτων, βασιζόμενων στην 
αναθεώρηση των αρχικών στοιχείων της αστρολογίας σε φυσικούς ισχυρισμούς. Οι θεωρίες 
κατά κάποιο τρόπο  συμπληρώνουν  μία  την άλλη, αλλά, γενικώς, τα συμπεράσματα της 
δεύτερης θεωρίας διευρύνουν τα συμπεράσματα της πρώτης. Οι δύο θεωρίες αρμόζουν στα 
συμπεράσματά τους, ξεκινώντας από διαφορετικές αρχικές θέσεις και προϋπαντώντας μια την 
άλλη.   
    Η αστροφυσική επίμονα υποστηρίζει την Θέση: οι πλανήτες δεν μπορούν να επιδρούν πάνω 
στην Γη. Και αυτά δεν είναι λόγια του αέρα. Πράγματι, η ολική ροή ενέργειας του πεδίου 
(γνωστού ή άγνωστου μέχρι στιγμής), διασχίζουσας την επιφάνεια τού μετώπου του, 
υποχρεώνεται να συντηρείται και να διαμερίζεται επί της ταχέως αυξανόμενης  με την 
απομάκρυνση από την πηγή, επιφάνειας τού μετώπου, ως  r2 (στην περίπτωση της 
σφαιρικότητάς του, όπου r –είναι η απόσταση από τη σημειακή πηγή του πεδίου).  Επομένως, 
υποχρεώνεται να μειώνεται  ταχέως (ως 1/r2 ή και πιο γρήγορα) η πυκνότητα τής  ροής ενέργειας 
τού πεδίου, μαζί της και η ένταση τού ενεργειακού πεδίου. Οι αντίστοιχες αριθμητικές 
εκτιμήσεις φέρνουν την αστροφυσική στις εν λόγο Θέσεις. Αλλά η αστροφυσική παρασιωπάει 
το εξής: η Θέση αυτή είναι σωστή στην τάξη των ενεργειακών πεδίων. Τα επιστημονικά 
πειράματα και οι παρατηρήσεις μαρτυρούν υπέρ της επιρροής των πλανητών και των pulsars 
πάνω στην Γη. Οπότε εγείρεται το δίλημμα: είτε η  αστροφυσική έχει δίκαιο στην τάξη των 
ενεργειακών πεδίων, και, επομένως, υπάρχουν πεδία εκτός της τάξης αυτής (κατά του ορισμού, 
μη  ενεργειακά πεδία), είτε η  αστροφυσική δεν έχει δίκαιο. Οι γνωστοί νόμοι της φυσικής δεν 
απαγορεύουν την ύπαρξη των μη ενεργειακών επιδράσεων και πεδίων. Ακριβέστερα, η φυσική 
γνωρίζει μη ενεργειακές επιδράσεις, οι οποίες δεν μεταβάλλουν την ενέργεια του προτσές, ενώ 
κατευθύνουν την εξέλιξη του, π.χ. συνδέοντας  και αποσυνδέοντας  της  μετατροπής ενέργειας  
από ένα είδος σε άλλο (βλέπε το μέρος 2 του [21]). Όπως είχε σημειώσει ο Σνολ, εντοπίστηκε 
κάποια απομακρυσμένη καθολική άνευ ενέργειας επίδραση, η οποία συγχρόνως επιδρά στα 
προτσές διάφορης πλέον φύσης. Επομένως, υπάρχει κάποια ουσία – κάποιο φυσικό πεδίο, το 
οποίο μεταφέρει αυτές τις μη-ενεργειακές επιδράσεις. Το ίδιο τελευταίο πεδίο πρέπει να είναι μη 
ενεργειακό για να μην έρχεται σε αντίφαση με την αναφερόμενη θέση της αστροφυσικής και με 
την  αρχή διατήρησης της ενέργειας.  
    Εξ άλλου, η σχηματισμένες εδώ θεωρίες δεν ανακαλύπτουν την φύση των πεδίων. Αυτές 
ισχύουν ανεξαρτήτως είναι τα πεδία ενεργειακά ή μη ενεργειακά, ηλεκτρομαγνητικά, βαρυτικά 
ή οποιαδήποτε άλλα. Οι  θεωρίες δίνουν μόνο τις ιδιότητες και τις συνθήκες δημιουργίας των 
πεδίων, σαν λογικές συνέπειες των πειραματικών δεδομένων ή των Αξιωμάτων, ανεξαρτήτως 
της φύσης των πεδίων. Γι’ αυτό σωστά είχε αναφέρει ο Α.Α.Αρταμόνοβ, οι θεωρίες μπορούν να 
συντάσσονται ως μπλοκ σε κάθε μελλοντική θεωρία, που επιχειρεί να εξηγήσει τις ιδιότητες και 
τη φύση των εξεταζόμενων πεδίων. 
    Είναι χρήσιμο να σημειωθεί, ότι εμφανίζεται ανανεωμένη άποψη για τις γεοπαθογόνες  
ζώνες ως ζώνες ανωμαλιών των αναφερόμενων πεδίων. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των 
αστρολόγων, τα εν λόγο πεδία σημαντικά επηρεάζουν την κατάσταση των ζωντανών 
συστημάτων. Πρόσφατα κατά παράκλησή μου, ο Β.Α.Ζούμποβ με τους συνεργάτες του  
(Γερμανία, επιστημονικό  project) με ειδικό τρόπο προγραμματίσανε την μέθοδο εκτέλεσης των 
πειραμάτων τους. Το ευθύς φυσικό πείραμα επιβεβαίωσε, επιτέλους, την αισθητή επίδραση των 
πλανητών πάνω στην ζωντανή ύλη της Γης [9]. Έτσι, κατά την άνω κορύφωση του Δία 
παρατηρούνταν απότομες παλμικές μεταβολές του μέσου μοριακού βάρους των συστάδων 
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βιομήτρας πατάτας, στον αριθμό των διαφορετικών συστάδων και στην ενέργεια ακτινοβολίας 
τους [9]. Αναφέρω: «Κατά την περίοδο κορυφώματος του Δία εντοπίζεται αξιόπιστη εικόνα της 
επίδρασής του πάνω στη βιομήτρα πατάτας. … η επίδραση του Δία είναι απροσδόκητα ισχυρή στην 
περίοδο κορυφώματος του», από τα πειραματικά δεδομένα «προκύπτει η συμμέτρηση της 
επίδρασης του πλανήτη και της Σελήνης».  Συνεπώς, κάθε ζώνη ανωμαλίας του εν λόγο πεδίου 
της Γης είναι ένας τόπος ιδιαίτερων επιδράσεων πάνω στην ζωντανή ύλη. Οι ανωμαλίες αυτές 
[1,2] θα πρέπει να προσδίδονται στις ζώνες  ανωμαλιών της χωρικής διανομής, σύστασης και 
μετακίνησης της γήινης ύλης. Ως τέτοιες ζώνες ταχτικά αποδείχνονται οι περιοχές των 
τεκτονικών ρωγμών, της υφαλογενής δομής. Γι’ αυτό δεν προκαλεί έκπληξη ο συχνός 
εγκλεισμός των γεωπαθογόνων  ζωνών σε αυτές τις περιοχές. Εάν κάποια ζωντανά συστήματα 
της Γης ιστορικά αναπτυσσότανε ξέμακρα απ’ τις προσδιορισμένες ζώνες ανωμαλιών τού τριών 
συνιστωσών πεδίου, τότε στην πορεία της φυσικής επιλογής και προσαρμογής, θα έπρεπε να 
προσαρμοστούν στις μη ανώμαλες επιδράσεις τού εν λόγο πεδίου. Θα έπρεπε να αισθάνονται 
αρχικώς μια δυσχέρεια ύπαρξης κατά την επόμενη παρεύρεση τους στις ζώνες ανωμαλιών και 
βαθμιαίως να προσαρμόζονται στις καινούργιες συνθήκες, που αυτό με τη σειρά του θα έφερνε 
μια αλλαγή στην εξέλιξη τους. Δεν φαίνεται παράξενος ο ισχυρισμός του Α.Ε.Φιόντοροβ περί 
της επίδρασης των γεωλογικά δραστήριων διαρθρώσεων στην ανάπτυξη του πληθυσμού [10]: « 
(α) στις γεωλογικά δραστήριες περιοχές (δηλαδή στις περιοχές των μεγαλύτερων ρηγμάτων … και 
υφαλογενών δομών…) παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα των ανθρώπων (στρατιωτική, 
λογοτεχνική, επιστημονική, θρησκευτική), (β) στις γεωλογικά δραστήριες περιοχές πιο ταχτικά 
παρά στα άλλα μέρη συμβαίνουν οι αλλαγές της ιδεολογίας (συμπεριλαμβανόμενο και αισθητικές 
αντιλήψεις), επ’ αυτού, η νέα ιδεολογία δεν εκτοπίζει εντελώς την παλαιά, λαμβάνει χώρα μια 
γρήγορη αλλαγή των αρχαιολογικών πολιτισμών, δημιουργούνται καινούργια έθνη, γλώσσες… (γ) 
στις γεωλογικά δραστήριες περιοχές πιο γρήγορα έρχεται η ωρίμανση της κοινωνίας, νωρίτερα 
δημιουργούνται τα κράτη… (δ) τα κράτη, στα οποία τα πολιτικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά 
κέντρα βρίσκονται στις γεωλογικά δραστήριες περιοχές, είναι πιο δραστήρια και σταθερά…(ε) 
μόνο εκείνα τα έθνη, τα πολιτικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά κέντρα των οποίων βρίσκονται στις 
γεωλογικά δραστήριες περιοχές δημιουργήσανε πολιτισμούς με έξοχες επιτεύξεις στην τέχνη και 
στην επιστήμη.» - τέλος του αποσπάσματος. Τώρα, ενδεχομένως, να μισανοίγει ο πέπλος της 
ανεξήγητης φύσης του γεωλογικού παράγοντα – η γεωλογική δραστηριότητα φέρνει την 
δραστήρια μεταβολή του πεδίου τριών συνιστωσών της Γης, και, επομένως, την επίδρασή του 
στα ζωντανά συστήματα. Το τελευταίο, εκτός απ’ τις προοπτικές προγνώσης του τόπου, χρόνου 
και της δύναμης των ισχυρών σεισμών, σημαίνει, ότι οι μελέτες τού τριών συνιστωσών πεδίου 
της Γης, που ξεκινήσανε ως καθαρά ακαδημαϊκές και ως έρευνες αναζήτησης, γρήγορα 
αρχίζουν να αποκτούν άμεση πραχτική σημασία. Εκτός αυτού, βλέπουμε ένα παράδειγμα, το 
πως παρά την αστρολογία, όχι μόνο οι πλανήτες και η επίδραση της Γης σημαντικά επηρεάζουν 
την κατάσταση  και την ανάπτυξη του ζωντανού αντικειμένου. Χρήσιμο θα ήτανε η νέα άποψη 
για τις γεωπαθογονείς ζώνες να ελεγχθεί και να ερευνηθεί πειραματικά, π.χ. μελετώντας την 
συμπεριφορά των δεκτών του Σνολ και του Σμιρνόβ καθώς κινούνται στις γεωπαθογονείς ζώνες.  
 
    Ανυπόκριτά ευγνωμονώ τον ακαδημαϊκό της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών (ΡΑΕ) 
Α.Σ.Αλεκσέεβ, τον  ακαδημαϊκό  της ΡΑΕ  Α.Β.Νικολάεβ, την φυσικό Ταταρίδου Βιργινία,  τον 
δόκτωρ φυσικό-μαθηματικών επιστημών Μπ.Μ. Βλαντίμιρσκι, τον δόκτωρ βιολογικών 
επιστημών Α.Δ. Γκρούζντιεβ,   τον δόκτωρ φυσικό-μαθηματικών επιστημών Α.Β. Ντμίτριεβ για  
τις ουσιώδες συζητήσεις πάνω στα προβλήματα, για τις χρήσιμες συμβουλές, επίσης τους 
αστρολόγους Η.Σ.Ελισέεβα, Π.Α. Μορόζοβ, Β.Η. Σιάσιν  για τις χρήσιμες γνωμοδοτήσεις στα 
θέματα των αστρολογικών δεδομένων. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη εκφράζω  στον Α.Σ.Αλεκσεεβ, 
στην  Ταταρίδου Βιργινία και στον Β.Μ. Κοπιλόβ για την ηθική στήριξη και κατανόηση στις πιο 
δύσκολες στιγμές της περιόδου έρευνας μου και στον Β.Ν. Σμιρνόβ για την εκτέλεση του 
πειράματος και παραχώρηση των πειραματικών αποτελεσμάτων.    
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