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ΕΙΠΑΡΧΕΙ Η  ΕΚ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΘΕΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ; - ΣΗΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.1  
          
                                           Βασιλιεφ Σ.Α. 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
      Η επιστήμη βαθμιαία συγκεντρώνει πειραματικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη 
της εκ του μακρόθεν επίδρασης των πλανητών, όπως και αστέρων, πάνω στις γήινες 
διεργασίες (προτσές). Έπ’ αυτού, η χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα αυτών των 
περιστατικών είναι ότι η ενέργεια των γνωστών φυσικών πεδίων των ουράνιων 
σωμάτων δεν επαρκεί για την εφαρμογή αυτών των επιδράσεων. Πριν περίπου 30 
χρόνια οι κκ. Μεντόου και Σάλεχ  είχαν εντοπίσει ένα φαινόμενο, που είχε τραβήξει 
το ενδιαφέρων των ειδικών - την επίδραση του pulsar СЗ1133 στην σεισμικότητα [1]. 
Ο ακαδημαϊκός  Μπ.Γ. Ζελντόβιτς ακαριαία είχε εκτιμήσει την σημασία αυτού του 
γεγονός και  είχε τότε  αναφέρει, ότι εάν  αυτή η ανακοίνωση  περιέχει έστω και 10% 
της αλήθειας, τότε ο ίδιος θα ασχολούνταν μόνο μ’ αυτό το θέμα. Κατά την 
αξιολόγηση του  Βέμπερ, η ενέργεια των βαρυτικών κυμάτων του pulsar κατά 
μεγάλο βαθμό είναι χαμηλότερη της ενέργειας, που απαιτείται για την εντόπιση της 
επιρροής του pulsar στην σεισμικότητα. Σιγά-σιγά, όμως,  ο θόρυβος έσβησε, 
γενικώς, λόγο στο ότι το  δεδομένο φαινόμενο δεν βρήκε καμία λίγο-πολύ  λογική  
ερμηνεία. Περίπου εκείνη την ίδια εποχή, ο διάσημος σεισμολόγος Ben-Menachem 
ανακάλυψε την συσχέτιση της σεισμικότητας με τις δύσεις και τις ανατολές του 
Ήλιου. Και εδώ επίσης δεν βρέθηκε καμία λογική  ερμηνεία. Συνεπώς, η 
αναφερόμενη ανακάλυψη του Ben-Menachem είχε απορριφθεί, αν και ο ίδιος 
επέμενε, ότι στα πειραματικά του αποτελέσματα δεν υπάρχει σφάλμα. Πρόσφατα οι 
σεισμολόγοι της Γεωργίας είχαν εντοπίσει τη συσχέτιση  της σεισμικότητας με την 
τοποθεσία των πλανητών [2]. Και όπως επεδείχθη, μερικοί απόμακροι πλανήτες 
διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο σ’ αυτήν την συσχέτιση παρά οι  πλησιέστεροι 
πλανήτες. Η Τ. Chernoglazova είχε εντοπίσει μια ισχυρή συσχετίση των σεισμών με 
την σύνοδο της Σελήνης πλανητών και τον Ηλίου. Ο Α.Γ. Λεζντίνις  είχε προχωρήσει  
παραπέρα. Έχει καταφέρει να  προβλέπει συγχρόνως τον τόπο, το χρόνο και το 
μέγεθος των σεισμών στην Καμτσιάτκα. Η μέθοδος του Α.Γ. Λεζντίνις κατά την 
πενταετείς δοκιμή στην περιοχή Καμτσιάτκας είχε υπερβεί κατά πολύ όλων των 
άλλων μεθόδων πρόγνωσης σεισμών, με μέγιστη απόκλιση της μαγνιτούδας σεισμού 
κατά 0.4 μονάδες2. Ως αποτέλεσμα 18-ετείς αναζήτησης, ο  Α.Γ. Λεζντίνις  είχε 
προσδιορίσει το συσχετισμό των σεισμών με τις διατάξεις των ουράνιων σωμάτων 
σχετικά με τη Γη και τον τοπικό επίπεδο ορίζοντα (στους αστρολογικούς οίκους και 
ζώδια), στο οποίο βασίζεται η μεθοδική του [3, 4]. Κατά τις δύσεις και ανατολές, στις 

                                                 
1 Αυτή ειναι η πλήρη εκδοχή τηε ανασκόπησης. Η αναφορά σ’ αυτην ειναι: 
Βασιλιεφ Σ.Α. Υπάρχει η εκ του μακρόθεν επίδραση της Γης και των πλανητών; - συντομη ανασκόπηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας. // στη συλλογή Σύστημα «Πλανήτης Γη». Μονογραφία. Μόσχα, 
ΛΕΝΑΝΤ, 2009, σ. 72’104, ISBN 978-5-9710-0262-8. 
Васильев С.А. Существует ли дальнодействие Земли и небесных тел? – краткий обзор 
результатов исследований. // в сб. Система «Планета Земля». 15 лет междисциплинарному научному 
семинару. Монография. М, ЛЕНАНД, 2009, с. 72 -104, ISBN 978-5-9710-0262-8. 
2 Στο επίσημο διαγωνισμό διαφόρων μεθόδων πρόγνωσης των σεισμών, δεν συνυπολογιζότανε στις 
επιτυχίες του Α.Γ. Λεζντίνις οι προγνώσεις ακρίβειας 0.1 μονάδων, που αυτό μείωνε την δείκτη 
αποτελεσματικότητας της μεθόδου του. Μια τέτοια ακρίβεια, όμως, κατορθώνεται προς το παρόν από 
οποιαδήποτε μέθοδο μόνο τυχαία.   
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άνω και κάτω κορυφώσεις του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών, ο ανιχνευτής 
του Smirnov – ένα ειδικό γυροσκόπιο πάνω σε ειδικό μαγνητικό κρεμαστήριο  – 
βραχύχρονα (κυρίως μέσα σε 1,5-3 λεπτά) μεταβάλει  την μέση γωνιώδης ταχύτητα 
της περιστροφής του κατά 0,7-1.5% [5-10]. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των 
εξάρσεων της επίδρασης, καταγεγραμμένων από τον ανιχνευτή Smirnov 
παρουσιάζονται στα διαγράμματα  των εικόνων 1–3, που αναφέρονται στις εργασίες 
[5-10].  Επ’ αυτού, η  βαρυτική επίδραση στις ανατολές και στις δύσεις του 
μεγαλύτερου πλανήτη Δία είναι ενάμισι δισεκατομμύρια φορές  ασθενέστερη τής 
βαρυτικής επιρροής τού πειραματιστή, κινούμενου γύρω απ’ το όργανο καταγραφής3. 
Ωστόσο, η συσκευή αντιδρούσε στο πλανήτη και όχι στο πειραματιστή. (Πρόκειται 
για μια εκπόνηση του Μηχανικό-Φυσικού Ινστιτούτου Μόσχας και Ινστιτούτου 
Κουρτσιάτοβ). Και εδώ, όπως και παραπάνω, επίσης παρατηρείται κάποια επίδραση 
των πλανητών πάνω στις γήινες κινήσεις, παρά την ανεπάρκεια της ενέργειας 
επιδράσεως και πόσο μάλλον υπό το φως άλλων, ενεργειακά πολύ πιο ισχυρών, 
επιδράσεων.  
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 1. 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. 2.  21.10.2005. Η έξαρση κατά την Δύση του Δία στις 18:21. 
 

                                                 
3 Για να υπολογιστεί σωστά η βαρυτική επίδραση των πλανητών πάνω στην Γη, επιβάλλεται να ληφθεί 
υπ’ όψιν η πτώση της Γης στο εκτός βαρυτικό πεδίο. 
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Εικ. 3.    08.06.2004. Η έξαρση κατά την Δύση του Ποσειδώνα στις 9:56. 
 
Ο δέκτης του Smirnov εντοπίζει κάποια χαρακτηριστικά αφύσικα σήματα – πιθανοί 
πρόδρομοι των ισχυρών σεισμών πριν 2-10 ημέρες. Αυτά τα  ανώμαλα σήματα 
διαφέρουνε από όλα τα  υπόλοιπα   σήματα  στην ασυνήθιστη  δύναμή τους  και στην 
αυξημένη διάρκεια τους (βλέπε εδώ εικ.1, επίσης εικ.4 και 5 της εργασίας [10]). Και 
επειδή ο ανιχνευτής του Smirnov υποδεικνύει ακόμα και την κατεύθυνση προς την 
πηγή του σήματος, ανοίγουν οι προοπτικές της γωνιογράφησης του τόπου των 
επικείμενων ισχυρών σεισμών, που διαχωρίζονται από τον ανιχνευτή σε αποστάσεις 
έως και χιλιάδες χιλιόμετρα. Αυτό απαιτεί μια κοπιαστική, αλλά αναγκαία εκπόνηση 
των τεχνικών πρόβλεψης. Οι ανιχνευτές του Shnoll S.E. και του Smirnov αντιδρούν 
στα ίδια αστρονομικά φαινόμενα, με τη διαφορά, ότι στον ανιχνευτή του Shnoll δεν 
μεταβάλλεται η γωνιώδης ταχύτητα, αλλά μεταβάλλεται το σχήμα του ιστογράμματος 
των μακροσκοπικών διακυμάνσεων της ταχύτητας των τρεχόντων, πάσης φύσεως 
διεργασιών – (εκπόνηση του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Πειραματικής Βιοφυσικής 
της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών). Στα πειράματα της ομάδας του Shnoll [11-16] 
μελετούνται τα ιστογράμματα G διάφορης φύσεως διεργασιών και διάφορου 
κορεσμού ενέργειας -  από τις ραδιενεργές διασπάσεις και τις βιοχημικές 
αντιδράσεις  μέχρι τους θορύβους στις βαρυτικές κεραίες. Τα ιστογράμματα G 
διάφορης φύσεως διεργασιών απεδείχθησαν  συγχρόνως  όμοια4, παρά την διαφορά 
του μεγέθους της ενέργειας τους κατά 10 εις την 40η δύναμη (1040). Εντοπίσθηκε η 
επιρροή στα ιστογράμματα G του Ήλιου και της Σελήνης και, πιο πρόσφατα, και των 
πλανητών. Με άλλα λόγια, για άλλη μία φορά παρατηρείται κάποια εξ αποστάσεως 
επίδραση πάνω στις διεργασίες χωρίς να υπάρχει  κάποια αντιστοιχία μεταξύ της 
ενέργειας επίδρασης και της ενέργειας διεργασιών5. Κατά την γνώμη του S.E. Shnoll, 

                                                 
4 Για ακρίβεια, παρατηρείται μια ταυτόχρονη αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης όμοιων 
ιστογραμμάτων. Άλλα για συντομία θα μιλάμε περί  εμφάνισης  ομοίων ιστογραμμάτων. 
5 Μεταξύ των ειδικών συναντάται μια δυσπιστία προς τα αποτελέσματα του S.E. Shnoll λόγω στο ότι 
υπάρχει μια διαφορά στην εκτίμηση των ιστογραμμάτων, υπολογιζόμενων με δύο διαφορετικούς 
τρόπους – με την κρίση εμπειρογνώμων και  με το αυτόματο τρόπο (με τη βοήθεια  των υπολογιστών). 
Και όμως αυτές οι διαφορές σ’ αυτή τη φάση είναι φυσιολογικές. Στις απαντήσεις στις συχνά 
υποβαλλόμενες ερωτήσεις [23], ο εισηγητής εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό, παραθέτω: «Όλη μου την 
ζωή εργάσθηκα στην γεωφυσική και πρόλαβα εκείνη την εποχή, όταν η γεωφυσική δεν 
χρησιμοποιούσε υπολογιστές. Δεν υπήρχαν καν τότε. Καθόταν οι ερμηνευτές και μια χαρά ξεχωρίζανε 
τα χρονοδιαγράμματα, δηλαδή, συσχετίζανε τους παλμούς «με το μάτι». Η ερμηνεία τους δούλευε 
στην πράξη άψογα. Το ζήτημα του  αυτόματου συσχετισμού απλώς δεν εγείρονταν. Αργότερα 
εμφανίστηκαν οι  υπολογιστές. Προσελκύσανε πολλούς καλούς μαθηματικούς για την συγκρότηση 
αλγόριθμων συσχετισμού. Προς μεγάλη έκπληξη των γεωφυσικών - μάταια. Οι αλγόριθμοι στην πράξη  
δεν δίνανε αποτέλεσμα, ξεχωρίζανε τους όμοιους παλμούς λανθασμένα. Χρειάσθηκε κόπος πολλών 
ετών και πολλών γεωφυσικών, χρειάσθηκε επένδυση πολλών κεφαλαίων, για να δημιουργήσουν 
προγράμματα και αλγόριθμους, που να λειτουργούν στις ρεαλιστικές συνθήκες. Τα  προγράμματα 
άρχισαν να δίνουν κάποια αποτελέσματα μόνο κατόπιν επένδυσης πάνω σ’ αυτά μιας πληθώρας 
ιδιαζόντων ευρημάτων των γεωφυσικών, λαμβανόντων υπ’ όψη τις ιδιάζουσες ιδιαιτερότητες  των 
δεδομένων της υπαίθρου. Η κατάσταση στη γεωφυσική, όμως, είναι πολύ πιο απλή, διότι εκεί έχουν να 
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οι μεταβολές των ιστογραμματικών σχημάτων αποδίδονται στις  διακυμάνσεις του 
χωροχρόνου, καθώς ο χωρόχρονος είναι το μόνο κοινό για τα τόσο διαφορετικά 
προτσές [15]. Ο S.E. Shnoll επέστησε την προσοχή σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός 
– την μη ενεργειακότητα των αναφερόμενων επιδράσεων [16]: «…Το εύρος των 
μεταβολών της ενέργειας των ερευνώμενων διεργασιών διαφέρουν κατά 10 εις την 40η 
δύναμη (1040). Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η «εξωτερική δύναμη» που προκαλεί 
συγχρόνως την μεταβολή του σχήματος των ιστογραμμάτων έχει  μη ενεργειακή φύση». 
Οι ερευνητές του Σιβηρικού τμήματος Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών εντοπίσανε 
[17], ότι η μακρινή από μας  σύγκρουση του Κρόνου με τον κομήτη SL-9 προκάλεσε 
στην Γη, παρ’ όλα αυτά, έντονες αλλαγές στην συμπεριφορά των μηχανικών και 
φυσικό-χημικών συστημάτων, πάνω στα οποία διεξαγότανε ενδελεχής ημερολογιακή 
παρακολούθηση6. Πρόσφατα κατά παράκλησή μου, ο Β.Α.Ζούμποβ με το προσωπικό 
του (Γερμανία, ερευνητικό έργο) με ειδικό τρόπο προγραμματίσανε την μέθοδο 
διεξαγωγής των πειραμάτων τους. Κατά συνέπεια, το άμεσο φυσικό πείραμα 
επιβεβαίωσε, τελικά, μια αισθητή επίδραση των πλανητών πάνω στην ζωντανή ύλη 
της Γης [18]. Έτσι, κατά την άνω κορύφωση του Δία παρατηρούνταν απότομες 
παλμικές μεταβολές του μέσου μοριακού βάρους των συστάδων της biomatrix 
πατάτας, του αριθμού των διάφορων συστάδων και της ενέργειας ακτινοβολίας τους 
[18]. Αναφέροντας: «Κατά την περίοδο αιχμής του Δία εντοπίζεται μια αξιόπιστη 
εικόνα της επίδρασής του πάνω στη biomatrix 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»7. Και έτσι, 
λοιπόν, τα δεδομένα μιλούν περί την ύπαρξη της εκ του μακρόθεν επίδρασης των 
πλανητών. (Ο συντάκτης ονομάζει την εκ του μακρόθεν επίδραση LRA επίδραση 
(Long-Range Action). Προς τη δεδομένη στιγμή, βάσει των υπαρχόντων στοιχείων, 
κατασκευάσθηκε η LRA-θεωρία των πλανητών – το φυσικό της μοντέλο, που λογικά 
                                                                                                                                            
κάνουν με τους, μεταβαλλόμενου πρόσημου, παλμούς κβάζιημιτονοειδού τύπου, όπου κατά την 
μετατόπιση των σημάτων η συνάρτηση αυτοσυσχέτησης (cross-correlation) γρήγορα μειώνεται. Στην 
περίπτωση, όμως, των ιστογραμμάτων τα σήματα έχουν σταθερό πρόσημο. Γι’ αυτό δεν μου κάνει 
έκπληξη το γεγονός, ότι οι υπέροχοι αλγόριθμοι των υπέροχων μαθηματικών δεν κατόρθωσαν να 
βοηθήσουν την ομάδα του κ. Shnoll. Μα και τώρα ακόμη ο ερμηνευτής καλύτερα ξεχωρίζει τα  
χρονοδιαγράμματα, παρά οι υπολογιστές. Οι υπολογιστές δεν είναι αρκετά διανοητικοί. Γι’ αυτό το 
λόγο, όσο αφορά το θέμα της αξιόπιστης αυτόματης επεξεργασίας των ιστογραμμάτων, θα χρειαστεί  
να περάσει την ίδια εξέλιξη».  
 
6 Όπως εντοπίσανε οι ερευνητές του Σιβηρικού τμήματος της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών[13]: «Η 
στροφή τού μη συμμετρικού περιστροφικού ζυγού, που είχε συμβεί καθ’ όλη την περίοδο των 
καταστροφικών γεγονότων τον Ιούλιο 1994 στον πλανήτη Κρόνο, διατηρήθηκε μέχρι την 21 
Οκτωβρίου. Κατόπιν, ο ζυγός επανήλθε στην κανονική του κατάσταση με τις καθημερινές 
περιστροφικές ταλαντώσεις, και, η πράξη επιστροφής πραγματοποιήθηκε δίχως επακόλουθες 
ταλαντώσεις… Ιδιαίτερο ενδιαφέρον  προκαλεί η αντίδραση του παλαιού αγγλικού οργάνου: Σε ένα 
μεγάλο φιαλίδιο βρίσκεται προπαρασκευασμένο κατά ειδικό τρόπο  ένα πολύπλοκο μίγμα,  όπου 
συνδυάζονται μια σειρά ουσιών: νερό, καμφορά, αμμωνιακό άλας, νίτρο, οινόπνευμα. Οι 
θαλασσοπόροι χρησιμοποιούσανε το όργανο αυτό ως προγνώστη του καιρού. Κατόπιν του 
αναφερόμενου συμβάντος, που  εντοπίστηκε στον Κρόνο,  εντός αυτού του οργάνου σχηματίσθηκε 
μεγάλο στρώμα  κρυστάλλων, το οποίο με τον καιρό δεν είχε διαλυθεί  (όπως συνήθως γίνεται) , είχε 
συμπυκνωθεί και διατηρείται ως τώρα, δηλαδή πάνω από 10 χρόνια… Εκτός τούτου, σε ένα παρόμοιο 
όργανο, που είχε τοποθετηθεί σε θερμοστάτη (35.1 C ), το στρώμα αυτό εξαφανίσθηκε (ας 
σημειώσουμε, ότι  και στο θερμοστάτη το όργανο λειτουργεί στην ουσία όπως συνήθως)  και όταν 
όμως το είχαν βγάλει από το θερμοστάτη μετά από μερικά χρόνια, με την πάροδο του χρόνου είχε 
αποκατασταθεί (!) το ίδιο στρώμα κρυστάλλων».   
7 Μετά την έκδοση αυτού του άρθρου, ο Β.Α.Ζούμποβ με τους συνεργάτες του επανειλημμένα 
επιβεβαιώσανε πειραματικά την ύπαρξη σημαντικών επιδράσεων των πλανητών πάνω στη ζωντανή 
ύλη και  στις ιδιότητες του νερού.   
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προέρχεται απ’ την πειραματική ύλη  [19, 20-23] (πολλές απ’ τις εργασίες του 
συγγραφέα μπορεί να τις διαβάσει κανείς στην ιστοσελίδα www.nonmaterial.pochta.ru 
ή www.nonmaterial.narod.ru).  Το μοντέλο επιτρέπει να έρθουμε πιο κοντά στην 
κατανόηση των πολλών παράδοξων φαινομένων (βλέπε μέρος 3 της παρούσας 
ανασκόπησης). 
 
 2. ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ  
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ.  
 
Η ιδέα περί της ύπαρξης της εκ του μακρόθεν επίδρασης των πλανητών υπάρχει απ’ 
τους πανάρχαιους χρόνους. Όλες οι αστρολογικές οικοδομήσεις βασίζονται στην 
άποψη περί της ύπαρξης των εν λόγω πλανητικών επιδράσεων.  Αλλά η αστρολογία, 
όπως δίκαια θεωρούν οι επιστήμονες, δεν είναι επιστήμη. Ως εκ τούτου, θα ήταν πολύ 
δύσκολο ή απαράδεκτο να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες της αστρολογίας για την 
επιστημονική έρευνα της μακράς εμβέλειας επίδρασης των πλανητών. Πολύ 
περισσότερο, που η σκληρή και προσηλωμένη στις  αρχές αγόρευση [24] δεν αφήνει 
λίθο επί λίθου απ’ την αστρολογία. Δεν συνάντησα πιο λογική αγόρευση κατά τής 
αστρολογίας απ’ την πλευρά ενός εκπροσώπου των θετικών επιστημών. Η 
παρουσίαση αυτή είναι επιμελώς μελετημένη και αντιπροσωπεύει την, κυριαρχούσα 
στους κόλπους της νυν φυσικής, αντίληψη περί της αστρολογίας. Αποτελεί, θα έλεγα, 
μια συγκεντροποιημένη ιδεολογική βάση της μάχης ενάντια της αστρολογίας, που 
δίνει η Επιτροπή αντιμετώπισης της ψευδοεπιστήμης της Ρωσικής Ακαδημίας 
Επιστημών. Το άρθρο [24] είναι ογκώδης, καταχωρήθηκε σε δύο τεύχη του 
περιοδικού «Επιστήμη και Ζωή». Μέχρι στιγμής 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 απαραίτητες.  Είναι αναγκαίες, πρώτα απ’ όλα, για την υγιής 
ανάπτυξη της ίδιας της επιστήμης, αλλιώς σταθερά θα καθιερωθεί μια μονομερή 
προσέγγιση του προβλήματος αυτού. Καθώς και κάθε προσπάθεια για μια θετική 
μελέτη της αστρολογίας θα απορρίπτεται (χωρίς το δέων λόγο) απ’ την επιστήμη, που 
αυτό ενδεχομένως για πολύ καιρό θα στερήσει 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 άμεση αντίθεση με το σημερινό της φυσικής. Και είναι αλήθεια. 
Άρα, και οι συνέπειες των αναφερόμενων παράδοξων  νομοτελειών της αστρολογίας 
θα δώσουν 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 διευρύνει τις γνώσεις μας και, 
ως συνήθως, και την τεχνολογία μας, που, προφανώς, είναι σημαντικό για την 
επιστήμη, την τεχνολογική πρόοδο και γενικώς για την κοινωνία. Εάν θα 
καταφέρναμε να επιβεβαιώσουμε έστω και μία αστρολογική νομοτέλεια, για την 
επιστήμη θα υπήρχε 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 
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μία εμπειρικά σωστή παρατηρημένη νομοτέλεια ; Αν ναι, το πρόβλημα, από μόνο 
του, αφαιρείται απ’ την ημερήσια διάταξη. 
 
 Ως εκ τούτου, για μια ακόμη φορά εγείρεται 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, άραγε, να χρησιμοποιήσουμε τα εμπειρικά στοιχεία της 
αστρολογίας για τους  επιστημονικούς στόχους και με ποιον τρόπο; Απ’ όσο γνωρίζω, 
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, δεκάδες χιλιάδες ερωτηθέντων). Ο  
Γκοκλέν προσπάθησε να ελέγξει αν τα δεδομένα του αστρολογικού χάρτη ενός 
ατόμου συσχετίζονται αξιόπιστα με το χαρακτήρα, τις προτιμήσεις, τη φύση του 
επαγγέλματός του, το έργο με το οποίο ασχολείται στην 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. Ο  Γκοκλέν για πρώτη φορά 
στατιστικά εντόπισε την επιρροή των πλανητών στις ιδιότητες του ατόμου. Μετά τον 
Γκοκλέν οι γνωστοί στο συντάκτη έλεγχοι είχαν κωμικό ή τουλάχιστο όχι σοβαρό  
χαρακτήρα, δηλαδή, αποτελούσαν παράβαση των standart κανόνων εκτέλεσης του 
επιστημονικού πειράματος. Για παράδειγμα, διανέμανε σε όλους τους μαθητές της 
τάξης μια και αυτή περιγραφή του τύπου του ατόμου, εσκεμμένα συγκροτημένη τόσο 
ευχάριστα και αόριστα, ώστε ο καθένας μπορούσε να την κατατάσσει στον εαυτό 
του. Αυτό ακριβώς και κάνανε όλοι οι μαθητές. Αυτό, όμως, υποδεικνύει ευκαιρίες 
για τους απατεώνες, αλλά δεν αφορά την αστρολογία. Ή άλλο πάλι, λένε, ότι είχαν 
παρακολουθήσει δύο χιλιάδες δίδυμα, που γεννήθηκαν συγχρόνως με ακρίβεια ενός 
λεπτού, σε διάφορες γωνίες της Γης, και ισχυρίζονται ότι τα δίδυμα είναι πολύ 
διαφορετικά. Μα στην πραγματικότητα, και στην αστρολογία αυτοί οι δίδυμοι 
οφείλουν να είναι διαφορετικοί (λαμβάνοντας υπ’ όψη τα τοπικά συστήματα των 
αστρολογικών οίκων), αλλά αυτό, πιθανόν, δεν το γνωρίζουν οι ελεγχθείς της 
αστρολογίας. Οι σοβαρές επαλήθευσης πρέπει να γίνονται στο πνεύμα του  Γκοκλέν. 
Επιπλέον, ελέγχοντας κάποιους συγκεκριμένους κανόνες της αστρολογίας, πρέπει να 
λάβουμε υπ’ όψη, ότι ο ίδιος ο Γκοκλέν ασκούσε έντονη κριτική προς την 
αστρολογία, δεδομένου ότι ήδη ο δικός του έλεγχος δεν είχε επιβεβαιώσει μερικούς 
κανόνες της αστρολογίας, τους οποίους γνώριζε λεπτομερώς. Σε μία ειδική δοκιμασία 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αναφέρει σε μια σειρά από αστρολόγους τον ακριβή 
χρόνο και τον τόπο γέννησης των ερωτηθέντων, αλλά τους στερούσαν την 
δυνατότητα εκ των προτέρων να γνωριστούν με τους ερωτηθέντες.  Όλοι οι 
εξεταζόμενοι αστρολόγοι χαρακτηρίσανε τους ερωτηθέντες ως θετικές, έντιμες 
προσωπικότητες. Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί ήτανε φονιάδες ή εγκληματίες εξ 
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υποτροπής. Πολλοί αναγνώστες από την προσωπική τους εμπειρία γνωρίζουνε 
τέτοιες «αποτυχίες» των αστρολόγων. Ως εκ τούτου, οι πολέμιοι της αστρολογίας 
εξάγουν ένα σαφές συμπέρασμα: όλα τα δεδομένα της αστρολογίας είναι 
κουροφέξαλα. Το συμπέρασμα αυτό, όμως, είναι επιστημονικά εσφαλμένο. Το 
επιστημονικά ευπρεπής συμπέρασμα θα ήταν το ακόλουθο: τουλάχιστο κάτι 
σημαντικό στην αστρολογία πάει λάθος. Απ’ την άλλη, υπάρχουνε γνωστοί 
αστρολόγοι, οι οποίοι ταχτικά δίνουν σωστή και πολύτιμη πληροφορία για τους 
πελάτες τους, όταν έχουν την δυνατότητα να βρίσκονται σε επαφή  με αυτούς. Γιατί 
συμβαίνει αυτό, τι στην αστρολογία είναι σημαντικά αναξιόπιστο; Αυτό θα 
φανερωθεί στο Μέρος 5. Ανεξαρτήτως του ελέγχου της αστρολογίας, σημαντική είναι 
η επιστημονική άρνηση  της αστρολογίας γενικού χαρακτήρα. Έτσι το άρθρο [24] 
χωρίς αμφιβολίες μονοσήμαντα απαντά στις ανεγειρόμενες ερωτήσεις. Στο άρθρο 
επανειλημμένα με επιστημονική τεκμηρίωση αποδεικνύεται ο ισχυρισμός γενικού 
χαρακτήρα: οι πλανήτες δεν μπορούν να ασκούν επίδραση πάνω στη Γη.  Και όμως 
αυτός ο ισχυρισμός μπορεί να υποβληθεί εις την κριτική ανάλυση (Μέρος 3). Η 
αντιφατικότητα διαφόρων επιστημονικών εκτιμήσεων της αστρολογίας μεταξύ τους 
και με τα πειραματικά δεδομένα στο θέμα επίδρασης των πλανητών, απαιτεί την 
περαιτέρω μελέτη, για να αποκτήσουμε μια σαφή και ακριβή επιστημονική 
αξιολόγηση της αστρολογίας, η οποία θα αποκαλύπτει  και θα εξαλείφει τις εν λόγο 
αντιφάσεις (Μέρος 5).  
Όπως αναφέρθηκε, θα ήτανε προβληματική ή και απαράδεχτη η χρήση των 
αστρολογικών πληροφοριών για την επιστημονική έρευνα των μακράς εμβέλειας 
πλανητικών επιδράσεων. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να γίνει αυτή η 
χρήση επιστημονικώς σωστά και αποτελεσματικά για την επιστήμη. Αυτό έγινε 
επιτρεπτό χάρη μιας νέας προσέγγισης προς την επιστημονική ανάλυση της 
αστρολογίας [19, 21, 25, 26].  Η ουσία της προσέγγισης χτίζεται με τη μέθοδο του 
αντιθέτου και έχει ως εξής. 
Αν και η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, στο σύνολο των επιστημονικά 
αναπόδειχτων παρατηρούμενων δεδομένων της, δεν αποκλείεται να παρέχονται 
χρήσιμες για την επιστήμη πληροφορίες περί των, άγνωστων στη φυσική, μακράς 
εμβέλειας πεδίων8. Στα πλαίσια της μεθόδου κατασκευάζονται καθαρά φυσικά 
Αξιώματα και όχι αστρολογικά. Τα αρχικά στοιχεία για τα Αξιώματα αυτά είχαν 
αποσπαστεί απ’ το σύνολο των αναπόδεικτων παρατηρούμενων δεδομένων της 
αστρολογίας (ΑΠΔΑ), και κατόπιν αναθεωρήθηκαν σε φυσικό ισχυρισμό. Από τα 
Αξιώματα συνεπάγονται οι φυσικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν σε 
δοκιμή στα φυσικά πειράματα [19, 21, 25, 26]. Συνεπώς, ανοίγει η προοπτική να 
μελετήσουμε  την αστρολογία όχι μέσω των αμυδρών ψυχολογικών εξετάσεων, αλλά 
με την βοήθεια των συγκεκριμένων φυσικών πειραμάτων. Πρώτον, αυτό παρέχει 
ευκαιρίες για την μετάβαση από γενικές δηλώσεις της επιστήμης, όπως «οι πλανήτες 
δεν μπορούν να ασκούν επίδραση πάνω στη Γη», στην ακριβή, επιστημονικά 
τεκμηριωμένη αξιολόγηση των συγκεκριμένων αρχικών θέσεων της αστρολογίας. 
Δεύτερον, βάσει των Αξιωμάτων εκπονήθηκε μια άλλη θεωρία της εκ του μακρόθεν 
επίδρασης των πλανητών - συγκεκριμένα, το φυσικό μοντέλο, λογικά συνεπαγόμενο 
από τα Αξιώματα. Συνεπώς, είχαν κατασκευαστεί δύο θεωρίες: η πρώτη έπεται ως 
αποτέλεσμα δεδομένων των φυσικών πειραμάτων (Μέρος 3), η δεύτερη - ως 
αποτέλεσμα Αιτημάτων, θεμελιωμένων πάνω στην αναθεώρηση των 
πατροπαράδοτων  κυριότερων στοιχείων της αστρολογίας σε φυσικό ισχυρισμό 

                                                 
8 Η επιστημονική μη αυθεντικότητα κάποιων στοιχείων δεν σημαίνει την μη ορθότητά τους, σημαίνει 
μόνο ότι η αξιοπιστία του δεν είχε καθοριστεί επιστημονικά.   
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(Μέρος 4). Παραδόξως, και οι δύο θεωρίες συγκλίνουν στα συμπεράσματά τους, 
ξεκινώντας από διαφορετικές αρχικές θέσεις, προϋπαντώντας μια την άλλη.  Θα 
σημειώσω ευθύς, αυτό δεν φέρνει σε συμπέρασμα περί της επιστημονικότητας της 
αστρολογίας, ή περί της ορθότητας των ΑΠΔΑ γενικώς (Μέρος 5). Τα αποτελέσματα 
της συγκριτικής ανάλυσης των συμπερασμάτων από τις δύο θεωρίες  δίνονται στο 
Μέρος 4. 
Για τα Αξιώματα είχε επιλεχτεί ένα μηδαμινό μέρος των πληροφοριών ΑΠΔΑ. 
Συγκεκριμένα, είχαν επιλεχτεί μόνο τα κυριότερα αρχικά  παρατηρούμενα δεδομένα 
της αστρολογίας, στα οποία βασίζεται  όλο το σύνολο των ποικίλων αστρολογικών 
σχολών. Εν τούτοις, τα Αξιώματα είναι μόνο δύο. Μπορεί κανείς να τα βρει στο 
Παράρτημα του παρών άρθρου. Όπως εύκολα μπορούμε να δούμε, τα Αξιώματα  
είναι φυσικά και όχι αστρολογικά. Πουθενά δεν γίνεται λόγος για το τι κάνει η 
αστρολογία. Τα Αξιώματα δεν επιφέρουν καμία αστρολογική φόρτωση. Είναι καθαρά 
φυσικά αιτήματα, κατασκευασμένα, όμως,  (μέσω της εννοιολογικής ανάλυσης) 
βάσει των μη αυθεντικών  αστρολογικών δεδομένων. Εκλέγοντας για τα Αξιώματα 
άλλες πληροφορίες των ΑΠΔΑ, μπορούμε να ευρύνουμε την χρήσιμη για τη 
επιστήμη χρησιμοποίηση  των ΑΠΔΑ με την περιγραφόμενη μέθοδο.  
 

3. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ    
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ. 

 
    Σύμφωνα με τα πειράματα και με  τις αποκαλυφθέντες  συσχετίσεις (Μέρος 1) 
υπάρχουν επιδράσεις των πλανητών στις γήινες διεργασίες. Από την άλλη πλευρά, η 
αστροφυσική επίμονα και δικαιολογημένα υποστηρίζει την Θέση: «οι πλανήτες δεν 
μπορούν να επιδρούν πάνω στην Γη». Και αυτά δεν είναι λόγια του αέρα. Πράγματι, η 
συνολική ροή ενέργειας του πεδίου (γνωστού ή άγνωστου μέχρι στιγμής), 
διασχίζουσας την επιφάνεια τού μετώπου του, υποχρεώνεται να διατηρείται και να 
διαμερίζετε επί της επιφάνειας τού μετώπου, ταχέα αυξανόμενης με την 
απομάκρυνση από την πηγή ως r2 (στην περίπτωση της σφαιρικότητάς του, όπου r –
είναι η απόσταση από τη σημειακή πηγή του πεδίου). Κατά συνέπεια, υποχρεώνεται 
να μειώνεται  ταχέως (ως 1/r2 ή και ταχύτερα) η πυκνότητα τής ροής ενέργειας τού 
πεδίου, καθώς και η ένταση τού ενεργειακού πεδίου. Οι αποστάσεις ως τους πλανήτες 
είναι τόσο τεράστιες, που οι αντίστοιχες αριθμητικές εκτιμήσεις φέρνουν την 
αστροφυσική στην εν λόγο Θέση. Έτσι, οι ηλεκτρομαγνητικές και οι βαρυτικές 
επιδράσεις των πλανητών πάνω στη Γη αποδείχνονται ασύγκριτα ασθενέστερες από 
το τοπικό φόντο των ανάλογων επιδράσεων (μεταβαλλόμενο)  [24]. Π. χ., η βαρυτική 
επίδραση στις ανατολές και στις δύσεις του μεγαλύτερου πλανήτη Δία είναι ενάμισι 
δισεκατομμύρια φορές  ασθενέστερη τής βαρυτικής επιρροής τού  πειραματιστή, 
κινούμενου γύρω απ’ το όργανο καταγραφής. Δυνάμει της γενικότητας της αρχής 
διατήρησης της ενέργειας, το ίδιο ισχύει και για τις επιδράσεις των ενδεχομένων, 
άγνωστων για μας ακόμα, πεδίων των πλανητών.  
    Ωστόσο, δεν είναι όλα τόσο απλά. 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. Εντοπίσθηκε ακόμα 
και η επιρροή του pulsar СР1133 πάνω στην Γη. Ως εκ τούτου, 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. Και επιπλέον, η κλασική φυσική 
γνωρίζει αν ενεργειακές επιδράσεις, οι οποίες δεν μεταβάλλουν την ενέργεια των 
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προτσές, αλλά διέπουν την εξέλιξη τους, π.χ., συνδέοντας  και αποσυνδέοντας την  
μετατροπή ενέργειας από ένα είδος σε άλλο. Στα επιστημονικά πειράματα με τους 
ανιχνευτές του Shnoll και του Σμιρνόβ, εντοπίστηκαν κάποιες τηλενδεικτικές 
καθολικές μη ενεργειακές επιδράσεις του Ήλιου, της Σελήνης, των πλανητών, η 
οποίες συγχρόνως επιδρούν στα προτσές διάφορης πλέον φύσεως. Επομένως, υπάρχει 
κάποια ουσία – κάποιο φυσικό πεδίο, το οποίο μεταφέρει αυτές τις αν ενεργειακές 
επιδράσεις. Το τελευταίο πεδίο επίσης πρέπει να είναι μη ενεργειακό (και άνευ 
μάζας9) για να μην έρχεται σε αντίφαση με την αναφερόμενη θέση της αστροφυσικής 
και με την αρχή διατήρησης της ενέργειας. Αν και η ιδέα περί της μη 
ενεργειακότητας των εκ του μακρόθεν επίδρασης πεδίων είναι ασυνήθιστη και 
αποτρόπαια, θα πρέπει με σοβαρότητα να μελετηθεί, διότι λογικά προκύπτει από το 
πείραμα και τις υπάρχοντες επιστημονικές αντιλήψεις της αστροφυσικής.   
    Τα αν ενεργειακά πεδία θα πρέπει να κατέχουν μια σειρά από ασυνήθιστες 
ιδιότητες. Δυνάμει της μη ενεργειακότητας αυτών των πεδίων, πρώτον, δεν υπάρχει 
καμία υποχρέωση (επιβαλλόμενη από την αρχή διατήρησης της ενέργειας) να 
μειώνονται ταχέως με την απομάκρυνση από την  πηγή τους. Δεύτερον, δεν 
επιβάλλεται καμία υποχρέωση να μην υπερβαίνουν την ταχύτητα του φωτός. Θα 
μπορούσανε, στην ουσία, να μεταδίδονταν με οποιαδήποτε υψηλή ταχύτητα και 
ακαριαία να φτάνουν την Γη από τα πιο απόμακρα (εκατομμύρια έτη φωτός) σημεία 
του σύμπαντος. Τα  μη ενεργειακά πεδία δεν υφίστανται τις επιδράσεις του 
βαρυτικού πεδίου, διότι δεν κατέχουν μάζα. Τα ισχυρότατα βαρυτικά πεδία των 
μαύρων οπών δεν μπορούν να έλκουν τα άνευ μάζας αντικείμενα. Συνεπώς τα αν 
ενεργειακά πεδία άνετα μπορούν να εγκαταλείπουν τις μαύρες οπές, να μεταφέρουν 
πληροφορίες για αυτές και να ασκούν επίδραση πάνω στις γήινες διεργασίες. 
Γενικώς, οι μελέτες που βασίζονται στα μοντέλα με αυτά τα πεδία, θα μπορούσαν να 
ανοίξουν τις μοναδικές προοπτικές της επιστημονικής γνωσιολογίας των 
προβλημάτων και των αντικειμένων του περίγυρου μας κόσμου (και του άυλου 
κόσμου) στην ενότητά τους, να αλλάξουν την σύγχρονη τεχνολογία και τη ζωή μας.  
     Η μελέτη της πειραματικής ύλης μας οδηγεί στο συμπέρασμα περί της ύπαρξης 
δύο ειδών LRA-πεδίων της Γης και των ουράνιων σωμάτων ακαθόριστης φύσης (το 
πεδίο 1F  πρώτου και το πεδίο 2F  δεύτερου τύπου). Οι επιδράσεις των πεδίων 1F  και 

2F  έχουν  διαφορετικές ιδιότητες. Τα μακράς εμβέλειας πεδία δημιουργούνται από 

τις εσωτερικές και εξωτερικές κινήσεις όχι μόνο των ουράνιων σωμάτων, αλλά και 
του κάθε σώματος, ζωντανό ή μη. Ως εκ τούτου, τα πεδία αυτά τα κατέχουν όλα τα 
υλικά σώματα. Το δεδομένο πεδίο οποιουδήποτε σώματος εξαρτάται όχι μόνο από 
την μάζα του σώματος, αλλά και από την δομή του, επίσης και από τις διεργασίες, 
που εξακολουθούν σ’ αυτό (από τις θερμικές, περιστροφικές και άλλες εσωτερικές 
κινήσεις των μικροσκοπικών σωματιδίων, από τις αντιδράσεις που συμβαίνουν μέσα 
στο σώμα)  [19, 20, 22, 23]. Συνεπώς, αποκαλύπτεται η φυσική έννοια των σχέσεων 
μεταξύ των επίγειων αντικειμένων (και διεργασιών) και των απόμακρων πλανητών, 
καθώς και η σχέση των πλανητών με τις διάφορες διεργασίες, που λαμβάνουν χώρα 
στο εσωτερικό χώρο του πλανήτη μας Γη. Αποκαλύπτεται η εικόνα της ενότητας των 
γήινων διαδικασιών με το κοντινό και μακρινό διάστημα (βρέθηκε ένα παγκόσμιο 
μακράς εμβέλειας πεδίο) και όχι μόνο με την επίδραση του Ήλιου και της Σελήνης. 
Παύει να δείχνει παράξενη πλέον η σχέση  μεταξύ των πλανητικών κινήσεων και του 
επίγειου γυροσκοπίου, με τις μεταβολές των αναφερόμενων ιστογραμμάτων, με τη 
σεισμικότητα του πλανήτη μας και με τους πρόδρομους των σεισμών. Η ύπαρξη των 

                                                 
9 Σύμφωνα με την θεωρία της σχετικότητας, η μη ενεργειακότητα του αντικείμενου σημαίνει και την 
έλλειψη μάζας (βλέπε Παράρτημα στο βιβλίο [28]).    
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μακράς εμβέλειας πεδίων εξηγεί το γιατί είναι αποτελεσματική η μέθοδος πρόγνωσης 
σεισμών του Α.Γ. Λεζντίνις, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορίες για τις κινήσεις των 
πλανητών. Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν από το φυσικό μοντέλο των  LRA-
πεδίων, λογικά συνεπαγόμενο από τα πειραματικά δεδομένα [19, 20, 22, 23]. 
Το κατασκευασμένο φυσικό μοντέλο είναι το ακόλουθο. Από το πείραμα προκύπτει η 
ύπαρξη κάποιου, δύο συνιστωσών, πεδίου F=F1+F2, αποτελούμενου από το πεδίο 
πρώτου F1 και δεύτερου F2 τύπου, τα οποία κατέχουν η Γη και τα ουράνια σώματα. 
Το πεδίο F έχει την ιδιότητα της εκ του μακρόθεν επίδρασης, ήτοι, εάν εξασθενεί με 
την απομάκρυνση από την πηγή του (τον πλανήτη), εξασθενεί σημαντικά πιο αργά 
απ’ ότι  1/r2 (όπου r είναι η απόσταση από τον πλανήτη), έτσι ώστε η επίδραση του 
πλανήτη πάνω στη Γη παραμένει σημαντική. Ο χαρακτήρας της επίδρασης του 
πεδίου F2 δεύτερου τύπου, εμφανιζόμενου στο σχήμα των ιστογραμμάτων, εξαρτάται 
απ’ τις γωνίες μεταξύ ορισμένων παραμέτρων κινήσεως του αντικειμένου (θα τις 
καλούμε ενεργές), πάνω στο οποίο ασκείται η επίδραση, και της ακτίνας επί της 
οποίας διέρχεται η επίδραση. Ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου F1 πρώτου 
τύπου δεν εξαρτάται απ’ τις εν λόγω γωνίες. Αποκαλύφθηκαν οι συνθήκες 
παρουσίασης των πεδίων  F1 και F2 . Ήτοι, η κίνηση των υλικών σωματιδίων P 
προκαλεί την δημιουργία ταυτόχρονα των πεδίων πρώτου F1P και δεύτερου F2P 
τύπου. Η ένταση των πεδίων F1P και F2P  θα πρέπει να εξαρτάται από την ένταση των 
κινήσεων, ήτοι, από τις ενεργές παραμέτρους  κινήσεως των σωματιδίων P. Τα υλικά 
σωματίδια της Γης κινούνται γύρω απ’ τον άξονα της Γης και, κατά συνέπεια, 
αποτελούν τα συνολικά περιστροφικά πεδία της Γης πρώτου  1

SPIN
EF και δεύτερου 

2
SPIN
EF  τύπου. Στο γεωκεντρικό σύστημα συντεταγμένων ΓΣΣ (μη περιστρεφόμενο ως 

προς τους «ακίνητους» αστέρες) ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου 1
SPIN
EF  δεν 

μεταβάλλεται κατά μήκος των ακίνητων μεσημβρινών θ=const της Γης, αλλά 
μεταβάλλεται κατά μήκος των ακίνητων παραλλήλων φ=const. Το πεδίο 2

SPIN
EF είναι 

κυλινδρικά συμμετρικό ως προς τον άξονα περιστροφής της Γης. Ο χαρακτήρας της 
επίδρασης του δεν μεταβάλλεται κατά μήκος των ακίνητων παραλλήλων φ=const και 
μεταβάλλεται κατά μήκος  των μεσημβρινών  θ=const . Στα εργαστηριακά πειράματα 
με το περιστρεφόμενο σώμα, είχε επιβεβαιωθεί η δημιουργία των πεδίων F [27]. Ως 
εκ τούτου, είναι καλύτερα να μελετιούνται οι ιδιότητές τους στις εργαστηριακές 
συνθήκες. Το εργαστηριακό πείραμα λεπτομερώς περιγράφεται στην εργασία [23]. Η 
κίνηση των υλικών σωματιδίων της Γης, ως ενιαίο σύνολο, επί της τροχιάς της Γης, 
συγκροτεί τα 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., δημιουργούν τα πεδία των εσωτερικών κινήσεων της Γης  1

IN
EF  και 

2
IN
EF  των δύο τύπων. Ως μέτρο της σχετικής δύναμης των αναφερόμενων  πεδίων, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισης (υπό της επίδρασης των πεδίων) 
των όμοιων ιστογραμμάτων. Αυτό επιτρέπει να περάσουμε από την ποιοτική στην  
ποσοτική εκτίμηση του πεδίου. Η Γη είναι ένας από τους πλανήτες. Οι άλλοι 
πλανήτες, οι δορυφόροι των πλανητών, ο Ήλιος, η Σελήνη και τα άλλα ουράνια 
σώματα πρέπει να κατέχουν τα ίδια πεδία. Σύμφωνα με την ανάλυση των 
πειραματικών αποτελεσμάτων [19, 20, 22], εντοπίσθηκε πειραματικά η ύπαρξη των 
πεδίων πρώτου και δεύτερου τύπου της Γης και του Ήλιου, επίσης, εντοπίσθηκε το 
πεδίο  F2ext δεύτερου τύπου, εξωτερικό ως προς το ηλιακό σύστημα, οι ακτίνες του 
οποίου είναι αμοιβαίως παράλληλες στα όρια της γήινης τροχιάς.  Κάθε δείγμα ύλης 
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(και η ακίνητης, επίσης) αποτελείται από τα φυσικά υλικά σημεία (μόρια, άτομα 
κ.τ.λ.) και κατέχει τα ίδια πεδία. 
    Η κατανομή της γήινης ύλης και η επίδραση των μακροσκοπικών εσωτερικών 
κινήσεων της Γης πάνω στο πεδίο FE  της Γης μπορούν να αποκτήσουν άμεση 
πραχτική σημασία στο εγγύς μέλλον για την ανίχνευση των κρύφιων υδάτινων 
ρευμάτων,  της κίνησης των τεκτονικών πλακών και των ρευστών κάτω του φλοιού, 
για την πρόγνωση των ισχυρών σεισμών, για την κατανόηση των γεωπαθογενών 
ζωνών κ.τ.λ. [23, 25,26]. Σύμφωνα με τη σεισμολογία,  μια απ’ τις αιτίες των 
σεισμών είναι η σύγκρουση τεράστιων πλακών του φλοιού της Γης, οι οποίοι πλέουν 
πάνω  στα ρευστά. Ας εξετάσουμε στην αρχή τους σεισμούς. Κατά την διάρκεια ενός 
σεισμού παρουσιάζεται μια βραχύχρονη (παλμική) κίνηση και μετακίνηση μεγάλων 
μαζών του γήινου φλοιού. Στη συνέχεια, με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει να 
παρατηρείται μια παλμική μεταβολή του πεδίου αυτών των μαζών και, κατά 
συνέπεια, του πεδίου IN

EF ≡ 1
IN
EF + 2

IN
EF  της Γης. Ως εκ τούτου, ο ανιχνευτής του 

Smirnov (και του Shnoll, επίσης) πρέπει να καταγράφει τους σεισμούς, ως 
ολοκληρωτικός καταγραφέας της κινήσεως των μαζών. Η παρουσίαση 2-10 ημέρες 
πριν από τους σεισμούς των αναφερόμενων πρόδρομων σημάτων στον ανιχνευτή 
του Smirnov, πιθανότατα σημαίνει, ότι και 2-10 ημέρες πριν τους ισχυρούς σεισμούς 
επίσης παρουσιάζονται  κάποιες παλμικές μεταβολές της κίνησης  είτε υπάρχουν 
μετακινήσεις των μεγάλων μαζών του γήινου φλοιού ή των ρευστών του υποφλοιού, 
είτε οι εν λόγω πλάκες έρχονται σε αρκετά σκληρή σύγκρουση μεταξύ τους και  
γίνεται  μια σχετικά απότομη  τροχοπέδηση των πλακών αυτών. Για αυτό η ύπαρξη 
των πρόδρομων σημάτων του ισχυρού σεισμού μέσα απ’ το πεδίο FE  φαίνεται 
λογική. Απροσδόκητη, όμως, φάνηκε η δύναμη των πρόδρομων σημάτων. Ο 
ανιχνευτής του Smirnov ξέφευγε απ’ τα όρια δυνατοτήτων των ενδείξεων του, και  
αναγκαστικά έπρεπε να μειώνουν την ευαισθησία  του ανιχνευτή. Ακριβώς  από το 
αφύσικα υψηλό εύρος, συν απ’ την παρατεταμένη διάρκεια του σήματος (περίπου 
12-13 λεπτά) διακρίνουν τώρα τα πρόδρομα σήματα των ισχυρών σεισμών. Η αιτία 
του αφύσικα υψηλού εύρους, ενδεχομένως να έγκειται, στην δημιουργία επαγωγικού 
ισχυρού πεδίου εξ αιτίας των γρήγορων μεταβολών της κίνησης και των θέσεων των 
τεκτονικών πλακών  ή ρευστών. Στην φυσική συχνά ισχύει ο εξής κανόνας της 
αμοιβαιότητας: εφόσον κάποια φυσική διεργασία δημιουργεί ή τροποποιεί ένα 
συγκεκριμένο πεδίο, τότε αυτό το πεδίο (ή η τροποποίησή του) με τη σειρά του, 
μπορεί να επηρεάζει την πορεία της δεδομένης διεργασίας. Εξ αιτίας των σεισμικών 
κινήσεων δημιουργούνται και μεταβάλλονται τα συνολικά πεδία δύο συνιστωσών. 
Φαίνεται, ότι ο κανόνας της αμοιβαιότητας πραγματοποιείται στις σχέσεις αυτών των 
πεδίων και των σεισμών, δηλαδή  αυτά τα πεδία  επηρεάζουν την σεισμικότητα. Και 
επιπλέον, εάν οι πλανήτες, ο Ήλιος και η Σελήνη με τα αθροιστικά πεδία τους F 
τριών συνιστωσών ασκούν επίδραση πάνω στην κίνηση του επίγειου γυροσκοπίου 
Smirnov, τότε υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται, ότι επηρεάζουν και τις 
εσωτερικές κινήσεις της Γης που σχετίζονται με τους σεισμούς. Υπέρ αυτού μαρτυρεί 
η συσχέτιση της μικροσεισμικότητας  με την  διαμόρφωση των απόμακρων 
πλανητών, που πρόσφατα εντοπίστηκε, καθώς επίσης υπέρ του ίδιου φαινόμενου 
μαρτυρούν και τα στοιχεία του Ben-Menachem, που δείχνουν τη συσχέτιση των 
μικροσεισμών με τις ανατολές και δύσεις του Ηλίου. Μα σύμφωνα με τις ενδείξεις 
του ανιχνευτή Smirnov, ακριβώς στις ανατολές-δύσεις και στα κορυφώματα 
συμβαίνουν οι ισχυρές εξάρσεις των επιδράσεων των πεδίων του Ήλιου και των 
πλανητών. (Παρεμπιπτόντως, η ελάχιστη βαρυτική επίδραση του Ήλιου συμβαίνει 
ακριβώς στις ανατολές και δύσεις). Αυτό το ίδιο εξηγεί την έξαρση της επίδρασης 
του Δία πάνω στη ζωντανή ύλη τη στιγμή του άνω κορυφώματός του. Ισχυρές 
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βραχύχρονες εξάρσεις λαμβάνουν χώρα κατά τη σύνοδο ζευγαρωτά ((κατά ζεύγη)) 
των πλανητών, του Ήλιου, της Σελήνης και κατά την πάροδο αυτών δια των γραμμών 
του καθορισμένου δικτύου στον ουράνιο θόλο. Συνεπώς γίνεται κατανοητή η ισχυρή 
συσχέτιση των αισθητών σεισμών με την διάταξη της συνόδου της Σελήνης και των 
πλανητών, που εντοπίσθηκε από την σεισμολόγο Η Τ. Chernoglazova. Το γεγονός, 
ότι το pulsar ασκεί επίδραση πάνω στην σεισμικότητα, δείχνει την σημαντική 
απόσταση επιδράσεως των εξεταζόμενων πεδίων. Αυτά τα εκ του μακρόθεν 
επίδρασης πεδία δεν θωρακίζονται ούτε από τους τοίχους του εργαστηρίου, ούτε από 
τα σώματα των πειραματιστών, μεταφερόμενων γύρω του οργάνου μετρήσεως, ούτε 
από τον πλανήτη  Γη, ούτε από το μεταλλικό σκάφος του πλοίου ή αυτοκινήτου, ούτε 
από την μεταλλική θήκη του ίδιου του ανιχνευτή. 
 
4. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ 
ΑΞΙΩΜΑΤΑ.   
 
     Τα Αξιώματα έχουν αναπτυχθεί και ερευνηθεί σε μια σειρά άρθρων [19, 21, 25, 
26, 28-30]. Αποδείχθηκε, ότι τα φυσικά μοντέλα που απορρέουν από τα επιστημονικά 
πειράματα και απ’ τα Αξιώματα (δηλαδή, από τις πιο θεμελιώδεις βάσης των 
παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας), στην ουσία, συμπίπτουν μεταξύ τους, 
με τη μοναδική διαφορά: προς το παρόν, από τα Αξιώματα προέκυψαν περισσότερες  
πλέον πληροφορίες περί των ερευνώμενων πεδίων, απ’ ότι απ’ την πειραματική ύλη. 
Αυτό σημαίνει, ότι οι συνέπειες εκ των Αξιωμάτων προλέγουν τα αποτελέσματα των 
υπαρχόντων και μελλοντικών πειραμάτων. Για παράδειγμα, απ’ τα Αξιώματα 
προκύπτει, ότι το ερευνώμενο πεδίο δημιουργείται, συνάμα, από την περιστροφική 
κίνηση του σώματος, και αυτό είχε διαπιστωθεί από τους πειραματιστές στις 
εργαστηριακές συνθήκες [27]. Ή, το παλινδρομικό εφφέ ανακαλύφθηκε μόλις τώρα 
από το Shnoll,  άλλα και αυτό (όπως θα αποδειχθεί σε ένα ειδικό άρθρο) είναι 
συνέπεια του ενός απ’ τα δύο Αξιώματα και ούτως καθεξής. Ως εκ τούτου, οι εκ των 
Αξιωμάτων συνέπειες μπορούν ορθολογικά να κατευθύνουν την πειραματική 
αναζήτηση, να υποδείχνουν, ποια εφέ δεν εντοπίσθηκαν ακόμα, να συμβάλουν στη 
μείωση του βαθμού της τυφλής αναζήτησης. Επομένως, τα Αξιώματα και οι 
συνέπειες του  είναι αναγκαία στην  επιστήμη.  
     Για περισσότερη λεπτομέρεια: ορισμένες από τις συνέπειες των Αξιωμάτων 
οδηγούν σε συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη των ίδιων πεδίων F1 και F2 μακράς 
εμβέλειας,  δημιουργουμένων λόγω των περιστροφικών, μεταφορικών και 
εσωτερικών κινήσεων των πλανητών, του Ήλιου, της Σελήνης και διάφορων άλλων 
σωμάτων [19, 21, 25, 26, 28-30]. Σύμφωνα με την ανάλυση των Αξιωμάτων, το 
περιστροφικό πεδίο της Γης πρώτου τύπου 1

SPIN
EF δεν μεταβάλλεται  κατά μήκος των 

ακίνητων μεσημβρινών  θ=const  της Γης, αλλά μεταβάλλεται κατά μήκος των 
ακίνητων παραλλήλων φ=const. Το πεδίο 2

SPIN
EF  είναι κυλινδρικά συμμετρικό 

σχετικά με τον άξονα περιστροφής της Γης. Ο χαρακτήρας της επίδρασης του δεν 
μεταβάλλεται κατά μήκος  των ακίνητων παραλλήλων φ=const και μεταβάλλεται 
κατά μήκος των μεσημβρινών  θ=const . Όπως βλέπουμε, ήδη τα αποκαλούμενα 
πειραματικά εφέ οδηγούν στα ίδια συμπεράσματα (Μέρος 3), όπως και τα Αξιώματα. 
Σημαίνει ότι τα Αξιώματα προλέγουν τα αντίστοιχα  πειραματικά αποτελέσματα.  
Το άλλο μέρος των  συνεπειών μας επιτρέπει να ευρύνουμε την αντίληψη μας για τα 
αναφερόμενα πεδία και να υποδείχνουμε τα μη ανακαλυφθέντα ακόμα εφφέ, 
υποκείμενα εις την πειραματική εξέταση. Εν ολίγης, το άλλο μέρος των 
συμπερασμάτων, συνίσταται στο ακόλουθο. 
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     Τα εκ του μακρόθεν επίδρασης πεδία (LRA-πεδία) πρώτου τύπου 1F  κατέχουν μια 

ασυνήθιστη ιδιότητα – έχουν τμηματική δομή  [19, 25, 26, 28, 30]. Το τμηματικό 
πεδίο μεταβάλλεται ομαλά εντός τμημάτων και απότομα αλλάζει  κατά τη 
μετακίνηση από τον ένα τομέα στον άλλο. Την ενιαία «ακμή» των τμημάτων θα την 
ονομάσουμε άξονα των τμημάτων. Ο άξονας των τμημάτων του τροχιακού πεδίου 

1
ORBF  , που προκύπτει από την τροχιακή κίνηση του ουράνιου σώματος (ή του υλικού 

σημείου), είναι κάθετος προς το επίπεδο της τροχιάς, διέρχεται δια του ουράνιου 
σώματος και μετακινείται μαζί του [25, 26, 30]. Τα τμήματα του πεδίου  1

ORBF δεν 

περιστρέφονται [25, 26, 30]. Εάν το ουράνιο σώμα εκτελεί  ταυτόχρονα κάμποσες 
τροχιακές κινήσεις, παρουσιάζονται ταυτόχρονα κάμποσα τμηματικά τροχιακά πεδία 
[25, 26, 30]. Επομένως η μεταφορική κίνηση δημιουργεί τμηματικά πεδία. Το επίγειο 
εργαστήριο, περιστρέφοντας γύρω από τον άξονα της Γης, καθημερινά διέρχεται από 
πολλά τμηματικά τροχιακά πεδία 1

ORB
EF της Γης. Ως εκ τούτου, τα ανάλογα όργανα 

πρέπει να καταγράφουν στην διάρκεια της ημέρας επανειλημμένες ομαλές και 
απότομες μεταβολές του πεδίου 1

ORB
EF , που θα ήταν καλά να ελεγχθεί στα πειράματα. 

Αυτές οι μεταβολές, αποδεικνύεται, συμβαίνουν συγχρόνως με τη πάροδο του 
τοπικού σημείου  ASC (βλ. Παράρτημα) μέσω των ζώδιων του ζωδιακού κύκλου 
[30]. Όταν το τοπικό σημείο ASC διαβαίνει τα όρια των ζωδίων, το εργαστήριο 
διαβαίνει τα όρια των τμημάτων  του τροχιακού πεδίου της Γης 1

ORB
EF [30]. Αυτό μας 

επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε με απλό τρόπο τα αστρονομικά προγράμματα 
υπολογισμών για τον προσδιορισμό των στιγμών διέλευσης του εργαστηρίου  δια τα 
όρια των τμημάτων  του τροχιακού πεδίου της Γης 1

ORB
EF . Γίνεται κατανοητό γιατί οι 

αστρολόγοι, παρακολουθώντας τον ουρανό, ήρθαν στο συμπέρασμα, ότι το 
μαθηματικό σημείο ASC, μετακινώντας επί των ζωδίων, ασκεί επίδραση στα γήινα 
προτσές, σαν φυσικός πλανήτης, ανάλογα με τη θέση του στο ζωδιακό κύκλο. Απλώς 
συγχρόνως με τη μετατόπιση του σημείο ASC συμβαίνουν μεταβολές των 
πραγματικών επιδράσεων του πλανήτη Γη στα γήινα αντικείμενα. Το σημείο ASC 
παίζει το ρόλο του δείκτη ωρολογίου και, ασφαλώς, δεν ασκεί επίδραση. Τα 
αστρονομικά ζώδια είναι απλώς ένα αστρονομικό σύστημα συντεταγμένων.   
Σύμφωνα με τα λεγόμενα, με τη βοήθεια των οργάνων μπορούμε να ελέγξουμε αν η 
αστρολογία είχε σωστά προσδιορίσει τα όρια των αστρολογικών ζωδίων, τα οποία, 
σύμφωνα με τα πορίσματα των Αξιωμάτων, ήσαν προβολές των τμηματικών ορίων 
στην ουράνια σφαίρα. Με τη βοήθεια των οργάνων μπορούμε να προσδιορίσουμε 
κατά πόσο τα αστρονομικά ζώδια είναι μετατοπισμένα σε σχέση με τα φυσικά ζώδια. 
    Ο άξονας των τμημάτων του περιστροφικού πεδίου 1

SPINF  πρώτου τύπου,  

δημιουργουμένου από την κίνηση  του ουράνιου σώματος (ή του υλικού σημείου) 
γύρω απ’ τον άξονά του, συμπίπτει με τον άξονα περιστροφής του  σώματος [25, 26, 
30]. Το σώμα περιστρέφεται,  ενώ τα τμήματα του πεδίου 1

SPINF  δεν περιστρέφονται  

[25, 26, 30]. Ας φανταστούμε ένα σύστημα συντεταγμένων, σταθερά συνδεμένο με το 
υλικό σώμα. Θα το ονομάσουμε ΣΣΣ. Όταν το σώμα βρίσκεται σε ηρεμία, το 
σύστημα αυτό είναι αδρανειακό. Όταν το σώμα αρχίζει να περιστρέφεται, το ΣΣΣ   
περιστρέφεται μαζί με το σώμα και μετατρέπεται σε μη αδρανειακό σύστημα. Βγαίνει 
ως εξής: εάν το ΣΣΣ δεν περιστρέφεται ως προς το πεδίο του σώματος πρώτου τύπου, 
τότε  το ΣΣΣ είναι αδρανειακό σύστημα. Σημαίνει, ότι το δεδομένο πεδίο δημιουργεί 
αυτήν την αόρατη μη-ενεργειακή  χώρο- υποστηρικτική δομή,  η κίνηση ως προς την 
οποία προσδιορίζει, θα είναι το ΣΣΣ  αδρανειακό ή μη αδρανειακό σύστημα. Αυτό το 
συμπέρασμα είχε συναχθεί για την περιστροφική κίνηση του ΣΣΣ. Τότε είναι 
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φυσιολογικό να υποθέσουμε, ότι το ίδιο συμπέρασμα θα είναι σωστό και για τις 
μεταφορικές κινήσεις, ήτοι, ότι υπάρχουν κάποια μη ενεργειακά πεδία, τα οποία 
σχηματίζουν την αόρατη μη-ενεργειακή  χώρο- υποστηρικτική δομή, η μεταφορική 
κίνηση ως προς την οποία προσδιορίζει, θα είναι το ΣΣΣ  αδρανειακό ή μη 
αδρανειακό σύστημα. Το τελευταίο εγγράφεται στις υποθέσεις του βιβλίου [28], στο 
ότι οι αρχές των νόμων της υλικής φύσης βρίσκονται στον κόσμο των μη 
ενεργειακών αντικειμένων. Αντίστοιχα με τα ως άνω αναφερόμενα, το επίγειο 
εργαστήριο, περιστρέφοντας γύρω από τον άξονα της Γης, καθημερινά διαβαίνει 
μέσα από μια σειρά τμήματα του τμηματικού περιστροφικού πεδίου 1

SPIN
EF της Γης και 

υφίσταται κατά την διάρκεια της ημέρας τις πολλαπλές ομαλές και απότομες 
μεταβολές  του πεδίου 1

SPIN
EF . Αυτές οι μεταβολές συμβαίνουν, όπως απεδείχθη, 

σύγχρονα με την διέλευση του τοπικού σημείου МС (βλ. Παράρτημα) δια τα ζώδια 
του ζωδιακού κύκλου [30]. Όταν το τοπικό σημείο МС περνάει τα όρια των ζωδίων, 
το εργαστήριο διαβαίνει τα όρια των τμημάτων του τμηματικού περιστροφικού 
πεδίου 1

SPIN
EF  της Γης [30]. Γίνεται κατανοητό γιατί οι αστρολόγοι, παρακολουθώντας 

τον ουρανό, ήρθαν στο συμπέρασμα,  ότι το μαθηματικό σημείο МС, κατά τη 
μετακίνηση επί των ζωδίων, ασκεί επίδραση στα γήινα προτσές, σαν φυσικός 
πλανήτης, ανάλογα με τη θέση του στο ζωδιακό κύκλο. Απλώς συγχρόνως με τη 
μετατόπιση του σημείο МС συμβαίνουν μεταβολές των πραγματικών επιδράσεων του 
πεδίου 1

SPIN
EF  της Γης στα γήινα αντικείμενα. Το σημείο МС παίζει το ρόλο του 

δείκτη ωρολογίου και, ασφαλώς, δεν ασκεί επίδραση. 
    Σύμφωνα με τα πειράματα, η επίδραση του πεδίου F2 δεύτερου τύπου εξαρτάται 
από τις γωνίες μεταξύ τις δραστήριες παραμέτρους κινήσεως του αντικειμένου 
επίδρασης και της ακτίνας, δια μέσου της οποίας έρχεται η επίδραση στο αντικείμενο 
(Μέρος 3). Οι παράμετροι της κίνησης είναι η ταχύτητα, η επιτάχυνση, οι παράγωγοι 
της  επιτάχυνσης ως προς το χρόνο. Ποιοι είναι οι δραστήριες παράμετροι,  επίκειται 
να  διευκρινιστούν στα πειράματα10. Οι παράμετροι της περιστροφικής κίνησης του 
εργαστηρίου, περιστρεφόμενου γύρω από τον άξονα της Γης, κείτονται στο επίπεδο 
του τοπικού γεωγραφικού μεσημβρινού. Εύκολα παρατηρεί κανείς, ότι αυτοί οι 
παράμετροι χωρίζουν σε δύο τμήματα: μερικοί παράμετροι έχουν κατεύθυνση επί της 
εφαπτόμενης στην τοπική γεωγραφική παράλληλη, δηλαδή, κατά το μήκος του 
τοπικού διανύσματος  WE δύση-ανατολή, οι άλλοι παράμετροι  έχουν κατεύθυνση 
προς τον άξονα περιστροφής της Γης, κάθετα προς αυτού του άξονα και του 
διανύσματος WE. Για κάθε σημείο της ουράνιας σφαίρας, θα παριστάνουμε ως  e, 
την γωνία μεταξύ διανύσματος WE και ακτίνας L, με κατεύθυνση από το εργαστήριο 
προς αυτό το σημείο. Θα ονομάσουμε αυτή τη γωνία e ανατολική απόσταση  του 
σημείου της ουράνιας σφαίρας (παρομοίως με τη γνωστή στην αστρονομία έννοια 
ζενιθιακής απόστασης z). Σύμφωνα με τις συνέπειες συνεπαγόμενες απ’ τα   
Αξιώματα, η ολική επίδραση  πάνω στο εργαστήριο του καθαυτού  περιστροφικού 
πεδίου 2

SPIN
EF  της Γης και του πεδίου δεύτερου τύπου F2П του πλανήτη εξαρτάται 

συγκεκριμένα από την ανατολική απόσταση eП  μεταξύ του πλανήτη.  Αυτή η 
εξάρτηση είναι ασυνήθιστη. Όταν η  γωνία  eП   γίνεται ίση με τις γωνίες 0º, 30º, 45º, 
60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º  με ακρίβεια ως 1º- 3º (θα παριστάνουμε αυτές τις 
γωνίες ως αn, n=1,2,3, …, 9), συμβαίνει μια πολλαπλή βραχύχρονη ενισχύσει της 
επίδρασης του ολικού πεδίου  δεύτερου τύπου 2

SPIN
EF + F2П  στο σημείο που βρίσκεται 

                                                 
10 Εάν εμπιστευτούμε στα ΑΠΔΑ, συμπεραίνουμε, ότι η ταχύτητα δεν μπαίνει στη λίστα των 
δραστήριων παραμέτρων.  
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το εργαστήριο [21, 25, 26, 29]. Οι εξισώσεις  e = αn  περιγράφουν μια σειρά ακίνητων 
κατακόρυφων κύκλων στην ουράνια σφαίρα με κέντρα πάνω στην γραμμή δύση-
ανατολή. Ο ουράνιος θόλος εννοείται όπως τον βλέπουμε, βρίσκοντας στο 
εργαστήριο, δηλαδή, στο τοπικό οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων ΟΑΣΣ. Στο 
ΟΑΣΣ μας φαίνεται ότι οι πλανήτες, ο Ήλιος, η Σελήνη εκτελούν καθημερινή πορεία 
στον ουρανό. Σημαίνει, που όταν στην  καθημερινή πορεία τους στον ουρανό οι 
πλανήτες, ο Ήλιος, η Σελήνη τέμνουν τους αναφερόμενους κύκλους (e=αn), λαμβάνει 
χώρα μια αιφνίδια βραχύχρονη έξαρση των επιδράσεων. Για ακρίβεια, έξαρση των 
επιδράσεων του ολικού πεδίου δεύτερου τύπου 2

SPIN
EF + F2П.  Στα πάνω και κάτω 

κορυφώματα των πλανητών, του Ήλιου και της Σελήνης οι παρατηρούμενες στα 
πειράματα εξάρσεις των επιδράσεων συμβαίνουν λόγω ότι στα  κορυφώματα η γωνία 
e ισούται με 90º. Πειραματικά επιβεβαιώθηκαν οι εξάρσεις και για τις γωνίες e 
διαφορετικές από 90º  [21]. Εύκολα διακρίνεται ότι οι εξισώσεις  e=αn   περιγράφουν 
μια διακριτή σειρά ένθετων κώνων με ενιαία κορυφή στο σημείο εγκατάστασης του 
εργαστηρίου και με ενιαίο άξονα κώνων, που συμπίπτει με την  γραμμή δύση-
ανατολή.  Η εν λόγο σειρά περιγράφει το τμηματικό-κωνικό διάγραμμα 
κατευθύνσεως  της αιφνίδιας αλληλεπίδρασης του περιστροφικού πεδίου της Γης 
δευτέρου τύπου και των πεδίων δευτέρου τύπου των ουράνιων σωμάτων. Το 
διάγραμμα αυτό δεν είχε ερευνηθεί πειραματικά.  
    Η αστρολογία δέχεται ως όρια των αστρολογικών οίκων εκείνα τα σημεία του 
ουράνιου θόλου, στα οποία όταν παρίστανται σε αυτά οι πλανήτες, οι επιδράσεις τους 
δίνουν τις αναφερόμενες εξάρσεις. Για αυτό, σύμφωνα με την λογική της 
αστρολογίας, οι γραμμές της ουράνιας σφαίρας e=αn αποτελούν τα όρια των οίκων 
και μονοσήμαντα προσδιορίζουν το σύστημα αστρολογικών οίκων, το οποίο θα το 
παριστάνουμε ως D1n. Και έτσι, το σύστημα αστρολογικών οίκων μονοσήμαντα 
προσδιορίζεται από τις αρχικές θέσεις της αστρολογίας, εισαγόμενες στα Αξιώματα. 
Συνάμα, η φυσική πραγματικότητα του συστήματος οίκων  D1n, επανειλημμένα είχε 
επιβεβαιωθεί στα επιστημονικά πειράματα. Όμως επειδή στην αστρολογία μένει  
άγνωστο γιατί, που και πότε συμβαίνουν αυτές οι εξάρσεις, υπάρχουν ταυτοχρόνως 
εκατοντάδες διάφορα συστήματα οίκων. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ο 
αστρολόγος χρησιμοποιεί ένα σύστημα οίκων από το πλήθος συστημάτων κατά 
προτίμηση. Σύμφωνα με τα Αξιώματα, αντίστοιχες βραχύχρονες εξάρσεις θα πρέπει 
να παρατηρούνται συγχρόνως σε όλα τα σημεία της Γης κατά την αλληλεπίδραση 
των τροχιακών πεδίων δεύτερου τύπου της Γης και των πλανητών, που, ενδεχομένως, 
η αστρολογία το είχε παραλείψει και επίκειται στην πειραματική εξέταση. [25,26].  
  
    Περί τους ετήσιους κύκλους των επιδράσεων των εν λόγο πεδίων. Ας δούμε 
οποιοδήποτε, αλλά φιξαρισμένο σημείο Q της γήινης τροχιάς. Η Γη επιστρέφει στο 
ίδιο σημείο ανά κάθε αστρικό έτος (sidereal year)  TSID  (TSID = 365 έτη 6 ώρες 9 
λεπτά 10 δευτερόλεπτα). Ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω απ’ τον άξονά του, ενώ το 
τμηματικό του πεδίο πρώτου τύπου F1S  δεν περιστρέφεται και παραμένει σταθερό 
στο χρόνο [23, 25, 26, 28, 30]. Γι’ αυτό το λόγο με την κάθε επιστροφή της Γης στο 
σημείο Q  πρέπει να επαναλαμβάνονται οι επιδράσεις του πεδίου F1S. Αντίστοιχα, στο  
σημείο Q της τροχιάς θα πρέπει να επαναλαμβάνεται και η ομοιότητα των 
ιστογραμμάτων του ανιχνευτή Σνολ ανά κάθε αστρικό έτος TSID , δηλαδή θα 
σημειώνεται ένας κύκλος επανάληψης στο σημείο Q της ομοιότητας των 
ιστογραμμάτων με περίοδο TSID. Αυτό πρέπει να ισχύει για οποιοδήποτε σημείο της 
γήινης τροχιάς. Αυτό επιβεβαιώνεται με την σύγκριση δεκάδων χιλιάδων 
ιστογραμμάτων του ανιχνευτή Σνολ σε εκατοντάδες σημεία της γήινης τροχιάς. Εκτός 
τούτου, έχει βρεθεί η περίοδος TSID  επανάληψης της ομοιότητας των ιστογραμμάτων 
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με ακρίβεια ενός λεπτού [11, 15]. Όμως τα τμήματα του πεδίου F1S  προβάλλονται 
στα αστρολογικά ζώδια, τα οποία, επομένως, επίσης περιστρέφονται επί της 
εκλειπτικής. Στην αστρολογία αυτό αντιστοιχεί σε ακινησία των αστρολογικών 
ζώδιων, όπως ισχυρίζεται η ανατολική αστρολογία11.  
    Κατά την παρακολούθηση της κίνησης της Γης επί της τροχιάς, εκτός από τις 
τακτικές μεταβολές της επίδρασης του ηλιακού πεδίου F1S, είχαν εντοπιστεί έντονες 
βραχύχρονες εξάρσεις των επιδράσεων του Ήλιου όταν η Γη διερχότανε το σημείο 
ισημερινού [34]. Σε τι διαφέρει η μέρα του ισημερινού από τις υπόλοιπες ημέρες; 
Μόνο στο ότι την στιγμή ισημερίας  η γωνία β μεταξύ  της ηλιακής ακτίνας, 
εισερχόμενης στην Γη, και του άξονα περιστροφής της Γης αποτελεί  90º. Τότε 
εγείρεται η υπόθεση: μήπως υπάρχει κάποια εξάρτηση του σχήματος των 
ιστογραμμάτων από την γωνία β, η οποία εκτός τούτου δίνει εξάρσεις των 
επιδράσεων σε ιδικές γωνίες β  = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º ; Ο 
μελετητής κατάφερε, επιτέλους, να βρει κάποιο τρόπο να εξακριβώσει υπάρχει ή όχι 
η εξάρτηση από την γωνία β. Ευτυχώς, ο άξονας της Γης αλλάζει λίγο-λίγο την 
κατεύθυνση του στο χώρο ως προς τα «ακίνητα» άστρα (μετάπτωση του γήινου 
άξονα). Εξ’ αιτίας αυτού, το σημείο εαρινής ισημερίας μετατοπίζεται  κατά το έτος 
επί της εκλειπτικής μηδαμινά -  50,29 δευτερόλεπτα της μοίρας. Ο Ήλιος όμως 
περνάει πάνω στην εκλειπτική  τα 50,29 δευτερόλεπτα της μοίρας σε αρκετό χρόνο – 
περίπου σε 20,4 λεπτά. Γι’ αυτό, λόγο της μετάπτωση του γήινου άξονα, η γωνία β 
επαναλαμβάνεται όχι ανά αστικό έτος TSID (365 έτη 6 ώρες 9 λεπτά 10 
δευτερόλεπτα), αλλά  κατά 20,4 λεπτά νωρίτερα, ήτοι, ανά τροπικό έτος  TTROP  (365 
έτη 5 ώρες 48 λεπτά 45 δευτερόλεπτα). Ο κύκλος περιόδου TSID εντοπίσθηκε  και 
εξηγείται, όπως είδαμε, με την σταθερότητα στο χρόνο του τμηματικού πεδίου του 
Ήλιου. Εάν υπάρχει φανερή εξάρτηση του σχήματος των ιστογραμμάτων από την 
γωνία β, τότε θα πρέπει να εντοπισθεί  ακόμα και ο κύκλος επανάληψης της 
ομοιότητας των ιστογραμμάτων με περίοδο τροπικού έτους TTROP  = 365 έτη 5 ώρες 
48 λεπτά 45 δευτερόλεπτα. Ο ανιχνευτής του Σνολ επιτρέπει την καταγραφή του 
περιετήσιου κύκλου με ακρίβεια ενός λεπτού. Τα πειράματα με τον δέκτη του Σνολ 
είναι άψογα προσαρμοσμένα για την απάντηση στην ερώτηση: υπάρχει ή όχι αισθητή 
εξάρτηση του σχήματος των ιστογραμμάτων από την γωνία μεταξύ του άξονα 
περιστροφής του αντικειμένου επίδρασης και της ακτίνας επί της οποίας εισέρχεται η 
επίδραση. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την σοβαρότητα του προβλήματος, ο μελετητής 
παρακάλεσε τον Σ.Ε. Σνολ να ελέγξει  την ύπαρξη περιόδου ενός τροπικού έτους. Για 
την αύξηση  της διακριτικής ικανότητας, ο Σ.Ε.Σνολ χρησιμοποίησε αρκετά βραχύ 
(ενός λεπτού) ιστογράμματα. Όπως είχε αναφέρει ο  Σ.Ε.Σνολ, η περιόδος ενός 
τροπικού έτους TTROP  εμφανίσθηκε σαφές με ακρίβεια ενός λεπτού (βλ. κεφ. 10 του 
καινούργιου βιβλίου του Σ.Ε.Σνολ [35]). Αυτό μαρτυρεί υπέρ της αισθητής 
εξάρτησης του σχήματος των ιστογραμμάτων από την γωνία μεταξύ του άξονα 
περιστροφής του αντικειμένου επίδρασης και της ακτίνας επί της οποίας εισέρχεται η 
επίδραση. Και επειδή ο άξονας της Γης είναι κάθετος προς το επίπεδο κίνησης του 
επίγειου εργαστηρίου γύρω απ’ τον άξονα της Γης, η εξάρτηση απ’ την γωνία β 
σημαίνει την εξάρτηση  απ’ την γωνία δ μεταξύ της ακτίνας επί της οποίας εισέρχεται 
η επίδραση και του επίπεδου κίνησης του επίγειου εργαστηρίου γύρω απ’ τον άξονα 

                                                 
11 Δεν πρέπει να μπερδεύονται τα αστρολογικά ζώδια με τα ζώδια αστρονομικά, που χρησιμοποιούνται 
στις εφημερίδες.  Τα αστρονομικά ζώδια είναι απλώς αυθαίρετα επιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων. 
Από την μετάθεση των αστρονομικών ζωδίων τίποτα στην πραγματικότητα δεν αλλάζει. Από  την 
μετάθεση των αστρολογικών ζωδίων αλλάζει η θέση του πλανήτη σα αστρολογικά ζώδια, και δυνάμει 
των Αξιωμάτων, μεταβάλλεται η επίδραση των πλανητών. Η δυτική αστρολογία ταύτισε τα  
αστρολογικά και τα αστρονομικά ζώδια, το οποίο δεν έκανε η ανατολική αστρολογία.  
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της Γης (β = 90º - δ) 12. Κάθε χρόνο η γωνία β μεταβάλλεται από 90º - 23,44º  μέχρι  
90º + 23,44º, και γι’ αυτό το λόγο ποτέ δεν φτάνει την τιμή καμίας άλλης ιδικής 
γωνίας διαφορετικής από 90º.  Κατά τη γνώμη του μελετητή, είναι λογικό να 
υποθέσουμε, ότι η  εξάρτηση  απ’ την γωνία δ μεταξύ της ακτίνας και του επίπεδου 
κίνησης του εργαστηρίου και οι ενδεχόμενες εξάρσεις στις ιδιαίτερες γωνίες β = 0º, 
30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º  περιγράφουν οι επιδράσεις των πεδίων 
πρώτου τύπου, διότι για το πεδίο πρώτου τύπου εντοπίσθηκε η εξάρτησή του  από το 
επίπεδο κίνησης της πηγής του – η κατεύθυνση του άξονα των τμημάτων του πεδίου 
πρώτου τύπου κάποιου υλικού σημείου προσδιορίζεται από το επίπεδο της κινήσεώς 
του (είναι κάθετη προς αυτό το επίπεδο). Για τον έλεγχο της τελευταίας υπόθεσης και 
των εξάρσεων στις αναφερόμενες άλλες ιδικές γωνίες, θα ήταν χρήσιμο να 
εκτελεσθούν εργαστηριακά πειράματα.  
     Το εφέ παλίνδρομου για τον Ήλιο είχε εντοπισθεί πρόσφατα από τον Σ.Ε.Σνολ. 
Τι είναι αυτό και γιατί εμφανίζεται ; Το παλινδρομικό εφέ βρίσκει εξήγηση από τη 
θέση του αναπτυσσόμενου μοντέλου. Πράγματι, ο χαρακτήρας της ολικής επίδρασης 
του πεδίου 2

SPIN
EF + F2S, όπου το F2S  είναι πεδίο πρώτου τύπου του Ήλιου (επομένως 

και το σχήμα των ιστογραμμάτων, προξενούμενων απ’ το πεδίο 2
SPIN
EF + F2S) στο 

σημείο Λ του εργαστηρίου, εξαρτάται από την τοπική ανατολική απόσταση  eS  του 
Ήλιου. Λόγο περιστροφής της Γης γύρω απ’ τον άξονα της, το σημείο Λ γλιστράει  
επί του ακίνητου παράλληλου φ=φЛ, όπου βρίσκεται το εργαστήριο (το φЛ  είναι το 
πλάτος του εργαστηρίου). Ως εκ τούτου, το διάνυσμα  WE, εφαπτόμενο  στο ακίνητο 
παράλληλο φ=φЛ   στο  σημείο Λ αλλάζει την κατεύθυνσή του στο χώρο κατά την 
διάρκεια της ηλιακής ημέρας. Αντίστοιχα, στη διάρκεια της ηλιακής ημέρας αλλάζει 
ο προσανατολισμός του διανύσματος WE, διερχόμενου δια του εργαστηρίου, ως προς 
την ακτίνα LП , κατεύθυνσης εργαστήριο-Ήλιος, δηλαδή, μεταβάλλεται η γωνία eS 
μεταξύ του διανύσματος WE και της ακτίνας LП. Άρα, στη διάρκεια της ηλιακής 
ημέρας αλλάζει ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου 2

SPIN
EF + F2S  και το σχήμα Φ 

των ιστογραμμάτων, επηρεαζόμενων από αυτήν την επίδραση. Όπως εύκολα 
μπορούμε να διαπιστώσουμε βάσει της στοιχειώδης  γεωμετρίας, πρώτον,  κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, στο πραγματικό μεσημέρι και στα πραγματικά μεσάνυχτα 
(δηλαδή, στης 12 και στης 24 του αληθές ηλιακού χρόνου) τα διανύσματα WE είναι 
κάθετα προς την ακτίνα LП, ενώ η γωνία eS  ισούται  με 90º. Δεύτερον, στης 6 ώρα 
και στης 18 με το τοπικό πραγματικό ηλιακό χρόνο τα διανύσματα WE είναι 
παράλληλα του επίπεδου PLS. Εδώ ως  PLS  παριστάνεται το επίπεδο που περιέχει την 
ακτίνα LП  και το οποίο είναι κάθετο προς το επίπεδο του παράλληλου φ=φЛ. Τρίτον, 
και το κύριο, στις χρονικές στιγμές t = 6ώρα + τ  και  t = 6ώρα - τ  το διάνυσμα WE 
παρεκκλίνετε αμοιβαίως συμμετρικά απ’ την κατεύθυνση, παράλληλη προς το 
επίπεδο PLS, όπου τ – είναι η χρονική μετάθεση,  τ ≤TS/2,  TS – ηλιακή ημέρα. Γι’ 
αυτό το λόγο η γωνία eS είναι ίδια τις στιγμές t = 6ώρα + τ  και  t = 6ώρα - τ . 
Επομένως ο  χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου 2

SPIN
EF + F2S και το σχήμα Φ των 

ιστογραμμάτων, επηρεαζόμενων από αυτήν την επίδραση, είναι ίδια στις χρονικές 
στιγμές t = 6ώρα + τ  και  t = 6ώρα – τ, και Ф(6ώρα + τ) =  Ф(6ώρα - τ), όπου το 
Ф(t) είναι το σχήμα του ιστογράμματος τη στιγμή t. Το φαινόμενο εκφραζόμενο  με 

                                                 
12 Η δεδομένη ερμηνεία των εξάρσεων στις ημέρες ισημεριών φαίνεται στον μελετητή πιο φυσιολογική 
απ’ την ερμηνεία, προτεινόμενη στο άρθρο [34],  όπου οι εξάρσεις των επιδράσεων του Ήλιου  
σχετίζονται με την παρέλευση των ορίων των αστρολογικών ζωδίων. Η επιλογή μεταξύ αυτών των δύο 
ερμηνειών πρέπει να γίνει βάσει των ιδικών εργαστηριακών πειραμάτων, προσανατολιζόμενων στην 
διέγερση και έρευνα των εν λόγο πεδίων.   
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την ισότητα Ф(6ώρα + τ) =  Ф(6ώρα - τ), ονομάσθηκε από τον Σ.Ε. Σνολ εφφέ 
παλίνδρομου. Έτσι, το εφέ παλίνδρομου δημιουργείται δυνάμει των επαναλήψεων 
του προσανατολισμού του διανύσματος WE  προς την ακτίνα LП, κατεύθυνσης 
εργαστήριο-Ήλιος. Εάν υπήρχε η επίδραση μόνο του πεδίου 2

SPIN
EF + F2S, τότε τα 

πραγματικά ιστογράμματα θα συμπίπτανε μεταξύ τους στα χρονικά σημεία t = 6ώρα 
+ τ  και  t = 6ώρα - τ . Λόγω ύπαρξης πολλών άλλων, μεταβαλλόμενων στο χρόνο, 
επιδράσεων τα πραγματικά ιστογράμματα δεν είναι ταυτόσημα, αλλά μόνο όμοια στις 
αναφερόμενες χρονικές στιγμές. Σύμφωνα με την αστρονομία, η διάρκεια της 
πραγματικής ηλιακής ημέρας κυμαίνεται μέσα στο έτος περίπου 30 λεπτά. 
Αντίστοιχα, ο  πραγματικός ηλιακός χρόνος διαφέρει απ’ το μέσο ηλιακό χρόνο, που 
χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων. Το μέγεθος της 
διαφοράς κυμαίνεται στην διάρκεια του έτους και πλησιάζει περίπου τα 16 λεπτά. 
Αυτή η διαφορά πρέπει να εκδηλώνεται  στο παλινδρομικό εφέ, διότι η διάρκεια των 
ιστογραμμάτων έφτασε στα λίγα κλάσματα του λεπτού. Η έλλειψη μιας τέτοιας  
εκδήλωσης στα δεδομένα του  Σ.Ε. Σνολ επιδεικνύει, πως κάποια φορά μπορεί να 
εκδηλώνεται η περιπλοκή της εμπεριστατωμένης εκτίμησης της ομοιότητας των 
ιστογραμμάτων, παρά την υψηλότατη ευσυνειδησία του  εμπειροτέχνη, και παρ’ ότι 
δεν υπάρχουν αμφιβολίες για την ύπαρξη του  παλινδρομικού εφέ. Αυτό δείχνει την 
περιορισμένη δυνατότητα των εκτιμήσεων των εμπειρογνώμων. Εν τούτοις, προς το 
παρόν δεν διαθέτουμε μια τέτοια τεχνολογία αυτόματης εκτίμησης της ομοιότητας 
των ιστογραμμάτων, καλύτερη από την εκτίμηση μέσω εμπειρογνώμων (βλ. αναφορά 
4). Το ίδιο ισχύει και για τις χρονικές αποκλίσεις ως προς τη στιγμή t = 18 ώρα: 
Ф(18ώρα + τ) =  Ф(18ώρα - τ). 
    Αντιστοίχως, θα πρέπει να παρατηρείται παλινδρομικό εφφέ σχετικά με την 
επίδραση του ολικού πεδίου δεύτερου τύπου 2

SPIN
EF + F2П  της Γης  και κάθε πλανήτη, 

ήτοι,  πρέπει να παρατηρείται η ομοιότητα των ιστογραμμάτων στις χρονικές στιγμές 
t = (tП – TП/4) + τ   και  t = (tП – TП/4) -  τ , ή στις χρονικές στιγμές t = (tП + TП/4) + 
τ  και  t = (tП + TП/4) - τ, όπου TП – είναι η πλανητική ημέρα, tП – το πραγματικό 
μεσημέρι της πλανητικής  ημέρας. Η απόπειρα να εντοπισθεί το παλινδρομικό εφέ 
από το πλανήτη Δία δεν είχε επιτυχία. Αυτό μαρτυρεί την αρκετά ασθενή τακτική 
επίδραση των πλανητικών πεδίων  δεύτερου τύπου στα ιστογράμματα σε σχέση με 
την επίδραση του Ήλιου. Εξ άλλου, στις στιγμές των άνω αναφερόμενων εξάρσεων, 
οι επιδράσεις των πλανητών είναι συγκρίσιμες με τις επιδράσεις του Ήλιου και της 
Σελήνης, γεγονός που επιμαρτυρούν  οι παρατηρήσεις του Β.Ν. Σμιρνόβ και Β.Α. 
Ζούμποβ. Γι’ αυτό, η επίδραση των πλανητών στα σχήματα των ιστογραμμάτων θα 
πρέπει να γίνεται προσιτά παρατηρούμενη στις στιγμές των εν λόγο εξάρσεων, επίσης 
και κατά την διάβαση των πλανητών δια τα σημεία ισημερίας, που εν μέρει είχε 
επιβεβαιωθεί στα πειράματα του Β.Ν. Σμιρνόβ και του Σ.Ε.Σνολ.  
    Το ανάλογο ηλιακό παλινδρομικό εφφέ θα πρέπει να παρατηρείται  και μετά από 
μισό αστρικό έτος TSID, διότι μετά από χρόνο TSID στην νυχτερινή πλευρά της Γης 
επαναλαμβάνονται αυτοί οι προσανατολισμοί του διανύσματος WE ως προς την 
ακτίνα  LП, οι οποίοι υπήρχαν πριν μισό χρόνο στην ημερήσια  πλευρά της Γης. Αυτό 
το φαινόμενο επιβεβαιώνεται στα πειράματα. Τα αξιώματα επιτρέπουν την εξαγωγή  
και άλλων συμπερασμάτων, που θεωρώ είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη του 
πειράματος και για την κατανόηση των αποτελεσμάτων τους. Έτσι, ο χαρακτήρας της 
επίδρασης των  πεδίων  δεύτερου τύπου πάνω στο αντικείμενο εξαρτάται από την 
κατεύθυνση των ενεργών παραμέτρων της κίνησής του. Σημειωτέων, ότι σύμφωνα με 
το αναπτυσσόμενο μοντέλο, όταν οι κατευθύνσεις των παραμέτρων κινήσεως του 
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αντικείμενου επίδρασης διαφέρουν οπό τις  κατευθύνσεις των παραμέτρων κινήσεως 
του επίγειου εργαστηρίου, το εφέ του παλίνδρομου μπορεί να τροποποιείται.  
    Στους αστρολογικούς όρους, το ηλιακό παλινδρομικό εφέ λαμβάνει χώρα λόγω στο 
ότι ο Ήλιος δύο φορές την ημέρα κείται στον έναν και τον ίδιο κύκλο e = const του 
οικιακού συστήματος D1n – η επανάληψη της ανατολικής απόστασης του Ηλίου  eS. 
Και λοιπόν, το παλινδρομικό εφέ ακόμα μια φορά επιβεβαιώνει την πραγματική 
φυσική έννοια του συστήματος οίκων D1n. Ας επιστρέψουμε τώρα στα άλλα 
ζητήματα.  
 
    Οι συνέπειες των Αξιωμάτων εντοπίσανε την ύπαρξη του LRA—πεδίου τρίτου 
τύπου  [21, 25, 26, 29]. Αντιθέτως προς τα πεδία πρώτου τύπου, το πεδίο F3 είναι μη 
τμηματικό. Αντίθετα με την κυλινδρική συμμετρία  των πεδίων δευτέρου τύπου, το 
πεδίο F3 των  πλανητών, της Γης, του Ήλιου, της Σελήνης (και άλλων σφαιρικά 
συμμετρικών σωμάτων) είναι   σφαιρικά συμμετρικό. Αντιθέτως προς τα πεδία 
πρώτου και δευτέρου τύπου, το  πεδίο F3  δημιουργείται όχι εξ αιτίας των κινήσεων 
της ύλης, αλλά εξ αιτίας του καταμερισμού της ύλης στο χώρο. Σύμφωνα με την αρχή 
της αμοιβαιότητας, η επίδραση του πεδίου  F3 δεν εξαρτάτε από τις παραμέτρους 
κινήσεως του αντικείμενου, βρισκόμενου υπό επίδραση. Θα μπορούσαμε να 
φανταστούμε ότι το πεδίο F3  είναι βαρυτικό πεδίο. Όμως, δεν είχε λυθεί το ζήτημα: 
πως ένα ενεργειακό  βαρυτικό πεδίο μπορεί να προξενεί μακράς εμβέλειας επίδραση; 
Εκτός τούτου,  το πεδίο F3  κατέχει την παράξενη ιδιότητα των πεδίων δεύτερου 
τύπου –δημιουργεί βραχύχρονες απότομες εξάρσεις των επιδράσεων, πράμα που δεν 
παρατηρείται για τα  βαρυτικά πεδία 13. Οι εν λόγο εξάρσεις λαμβάνουν χώρα  όταν η 
γωνία μεταξύ των ακτινών εισερχόμενων από δύο ουράνια σώματα παίρνει κάποια 
από τις τιμές  αn = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º με ακρίβεια έως 1º- 3º. 
Ίδιες εξάρσεις δημιουργούνται κατά την αλληλοεπίδραση των πεδίων τρίτου τύπου 
της Γης και ουράνιων σωμάτων. Λόγω της σφαιρικής συμμετρίας, το πεδίο τρίτου 
τύπου F3Е  της Γης φαίνεται να άγεται από το κέντρο της Γης επί των ακτινών, οι 
οποίες σε κάθε επίγειο σημείο, προφανώς, είναι κατακόρυφες και διέρχονται από το 
τοπικό ζενίθ. Πράγματι, όπως έδειξαν οι συνέπειες των Αξιωμάτων, εμφανίζεται μια 
βραχύχρονη απότομη έξαρση της ολικής επίδρασης του πεδίου F3Е  της Γης και του 
πεδίου τρίτου τύπου F3П  του πλανήτη (ή του Ήλιου, της Σελήνης), όταν η γωνιώδη 
ζενιθιακή απόσταση z του πλανήτη14 γίνεται ίση με κάποια γωνία αn. Οι εξισώσεις 
z=αn  περιγράφουν μια σειρά ακίνητων οριζόντιων κύκλων στην ουράνια σφαίρα με 
κέντρα πάνω στην τοπική κατακόρυφη. Γι’ αυτό το λόγο όταν κατά την  καθημερινή 
πορεία τους στον ουρανό οι πλανήτες, ο Ήλιος, η Σελήνη διαβαίνουν τους 
αναφερόμενους κύκλους (z=αn ), συμβαίνει μια αιφνίδια βραχύχρονη έξαρση των 
επιδράσεων. Στις ανατολές και δύσεις των πλανητών, του Ήλιου και της Σελήνης οι 
παρατηρούμενες στα πειράματα εξάρσεις των επιδράσεων συμβαίνουν λόγω ότι τις 
στιγμές δύσης και ανατολής η γωνία z  ισούται με 90º. Πειραματικά επιβεβαιώθηκαν 
οι εξάρσεις και για τις γωνίες z διαφορετικές από 90º  [21]. Αντίστοιχα με την 
περίπτωση των πεδίων δεύτερου τύπου, δημιουργείται μια διακριτή σειρά ένθετων 
κώνων z=αn με ενιαία κορυφή στο σημείο εγκατάστασης του εργαστηρίου και με 
ενιαίο άξονα κώνων, που συμπίπτει με την  τοπική κατακόρυφη. Η εν λόγο σειρά 
περιγράφει το τμηματικό-κωνικό διάγραμμα κατευθύνσεως της αιφνίδιας 

                                                 
13 Οι εξάρσεις των πεδίων δεύτερου και τρίτου τύπου δεν εξηγούνται με την συνηθισμένη παρεμβολή , 
διότι οι εξάρσεις λαμβάνουν χώρα ανεξαρτήτως από τη διαφορά της πορείας των ακτινών.    
14 Ζενιθιακή απόσταση του πλανήτη καλείται στην αστρονομία η γωνιώδης της απόσταση από το 
σημείο ζενίθ. Με άλλα λόγια, ζενιθιακή απόσταση είναι η γωνία μεταξύ της τοπικής κατακόρυφης και 
της κατεύθυνσης προς τον πλανήτη. 



 20

αλληλεπίδρασης των πεδίων τρίτου τύπου της Γης και των ουράνιων σωμάτων. Το 
διάγραμμα αυτό δεν είχε ερευνηθεί πειραματικά. Λοιπόν, υπάρχει η εξάρτηση των 
επιδράσεων πάνω στο επίγειο εργαστήριο από τη θέση του ουράνιου σώματος 
σχετικά με τη τοπική κατακόρυφη και τοπικής γραμμής δύση-ανατολή. Αυτή η 
εξάρτηση είναι διπαραμετρική – εξάρτηση απ’ τις παραμέτρους z και e. Κατά τη 
λογική της αστρολογίας , μεταξύ των γραμμών εξάρσεως z=αn  ο αστρολόγος θα 
πρέπει να τοποθετήσει στον ουράνιο θόλο και να χρησιμοποιήσει ένα δεύτερο 
σύστημα οίκων D2n σύμφωνα με την  διπαραμετρική εξάρτηση. 
  
 
5. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ.  
 
    Η ορθότητα των εκλεγμένων στοιχείων ΑΠΔΑ, που αναδείξαμε για την κατασκευή 
των Αξιωμάτων, δεν σημαίνει την ορθότητα των ΑΠΔΑ γενικώς, ή και την 
επιστημονικότητα της αστρολογίας. Έτσι, σύμφωνα με τις διεξαγόμενες έρευνες, η 
αστρολογία περιέχει εσωτερικές αντιφάσεις   [21, 25, 26]. Οι εν λόγο αντιφάσεις  
διόλου δεν είναι  αβλαβής. Οι γενικές εσωτερικές αντιφάσεις  συνίστανται στο εξής. 
Απ’ την μια μεριά, όπως προκύπτει από τα παρατηρούμενα δεδομένα της 
αστρολογίας, εισαγόμενα στα Αξιώματα, υπάρχει  διπαραμετρική εξάρτηση των 
επιδράσεων από την θέση του ουράνιου σώματος ως προς την τοπική κατακόρυφη 
και  την τοπική γραμμή δύση-ανατολή (απ’ τις παραμέτρους  z και e του ουράνιου 
σώματος), δηλαδή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το  διπλό σύστημα αστρολογικών 
οίκων D1n και D2n. Οι οίκοι D1n και D2n μονοσήμαντα έπονται από τις αρχικές θέσεις 
της ίδιας της αστρολογίας, οι οποίες μπήκαν ως βάση των Αξιωμάτων. Οι οίκοι D1n 

και D2n αντιστοιχούν στην  διπαραμετρική εξάρτηση των επιδράσεων των ουράνιων 
σωμάτων από την θέση του ουράνιου σώματος ως προς την τοπική κατακόρυφη και  
την τοπική γραμμή δύση-ανατολή (απ’ τις παραμέτρους  z και e του ουράνιου 
σώματος). Το ουράνιο σώμα, περνώντας τα όρια αυτών των οίκων, δίνει, σύμφωνα με 
τα Αξιώματα, βραχύχρονες εξάρσεις της επίδρασής του. Η φυσική πραγματικότητα 
αυτών των οίκων D1n και D2n  επανειλημμένα είχε επιβεβαιωθεί με τις παρατηρήσεις 
των παλινδρομικών εφφέ, όπως και με ένα σωρό επιστημονικά πειράματα που άμεσα 
εντόπιζαν τις αναφερόμενες εξάρσεις. Απ’ την άλλη μεριά στην αστρολογία η ίδια 
εξάρτηση  τεχνητά περιγράφεται  μονοπαραμετρικά, δηλαδή, χρησιμοποιείται το 
μονό σύστημα οίκων. Η χρησιμοποίηση του τελευταίου αποτελεί, περίπου το ήμισυ 
της αστρολογίας. Με την απόπειρα, όμως, έντεχνα να προσαρμοστεί 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. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, 
απαιτείται στην σύγχρονη αστρολογία  ένας παράγοντας διακανονισμού – 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. Ίσως γι’ αυτό, μάλλον, μόνο οι ειδικά προικισμένοι με ταλέντο 
αστρολόγοι κατορθώνουν θετικά αποτελέσματα (σχετικά με την αναγνώριση του 
ψυχολογικού τύπου του ατόμου, τις σωματικές του ιδιαιτερότητες, την προδιάθεση σε 
συγκεκριμένες ασθένειες κ.τ.λ., το θέμα της πρόρρησης του μέλλοντος  βρίσκεται 
εκτός της προσοχής μου). Έτσι, η δομική βάση της μισής αστρολογίας αντιφάσκει 
στις από κοινού αναγνωρισμένες στην ίδια την αστρολογία θεμελιώδεις θέσεις της, 
εδραιωμένες στα Αξιώματα. Εκτός αυτού, οι συνέπειες εκ των Αξιωμάτων καθιστούν  
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την ύπαρξη διαφόρων τμηματικών πεδίων με διαφορετικές κατευθύνσεις των αξόνων 
των τμημάτων. Η προβολή των τμημάτων κάθε τέτοιου πεδίου  στον ουράνιο θόλο 
σχηματίζει, σύμφωνα με τα Αξιώματα, αυτό που στην αστρολογία καλούνται  ζώδια.  
Γι’ αυτό η ύπαρξη πλήθους διαφόρων κατευθύνσεων αξόνων των τμημάτων σημαίνει 
την ύπαρξη πλήθους διαφόρων ζωδιακών κύκλων, την στιγμή που στην αστρολογία 
χρησιμοποιείται μόνο ένας – ο εκλειπτικός  ζωδιακός κύκλος. Αυτό και πάλι 
αντιφάσκει στα αρχικά παρατηρούμενα δεδομένα της αστρολογίας, εισαγόμενα στα 
Αξιώματα, και ξανά προξενεί την πολυσημία. Η χρησιμοποίηση των ζωδίων αποτελεί 
το δεύτερο ήμισυ της αστρολογίας. Όπως είχαμε αναφέρει, στην  αστρολογία 
καθιερώθηκαν δεκάδες διάφορα συστήματα οίκων. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 
ο αστρολόγος χρησιμοποιεί ένα από αυτά κατά την προτίμησή του. Κάποια 
συστήματα οίκων είναι πιο δημοφιλέστερα μεταξύ των αστρολόγων, κανένα, όμως, 
δεν συμπίπτει με τα συστήματα οίκων προκύπτων εκ των Αξιωμάτων. Επομένως, όλα 
τα συστήματα οίκων της αστρολογίας αντιφάσκουν στις αρχικές θέσεις της 
αστρολογίας εισαγόμενες ως βάση στα Αξιώματα. Η λίστα των αντιφάσεων μπορεί 
να συνεχιστεί [25, 26]. Οι εσωτερικές αντιφάσεις δημιουργήθηκαν λόγω του ότι η 
αστρολογία δεν ακολουθούσε στις αρχές συγκρότησης κάθε επιστήμης. Οι 
σημαντικότεροι κανόνες της είχαν εισαχθεί ανεξάρτητα και όχι σαν συνέπειες των 
αρχικών της θέσεων, και δίχως της πρέπουσας επιστημονικής εξέτασης των στοιχείων 
ΑΠΔΑ. Οφείλουμε να μετατρέψουμε την αστρολογία σε ένα συνεπής επιβλητικό 
σύστημα. Ο τρόπος εξάλειψης των αναφερόμενων αντιφάσεων είναι η 
χρησιμοποίηση του διπλού συστήματος αστρολογικών οίκων και όλων των ζωδιακών 
κύκλων συνεπαγόμενων εκ των Αξιωμάτων [21, 25, 26, 29, 30]. Τότε οι ανεξάρτητοι 
στην αστρολογία βασικοί κανόνες της θα αποκτήσουν αλληλένδετο λογικό 
χαρακτήρα. Τα αρχικά Αξιώματα επιτρέπεται να διευρύνονται και  η διορθώνονται 
μελετημένα και προσεκτικά, λαμβάνοντας υπ’ όψη  τα αποτελέσματα των 
επιστημονικών πειραμάτων. 
       Η επιστημονική κατάσταση του συστήματος απόψεων υποθέτει, το λιγότερο,  
την έλλειψη εσωτερικών αντιφάσεων και την προσαγωγή όλου του συστήματος προς 
τις συνέπειες εκ των μερικών αρχικών θέσεων. Αφ’ ενός βλέπουμε  συγκεκριμένα 
παραδείγματα της μη επιστημονικότητας  της αστρολογίας. Συνεπώς, 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 (με την καλή έννοια). Αφετέρου δεν υπάρχει, μάλλον, 
αμφιβολία ότι η πληθώρα των παρατηρούμενων αστρολογικών δεδομένων μπορεί να 
περιέχει πολλά πολύτιμα στοιχεία για την επιστήμη, για το σχηματισμό 
επιστημονικής υπόθεσης εργασίας περί των εκ του μακρόθεν πεδίων. 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 προ λεγόμενου, η αστρολογία, εύκολα μπορεί να υποβληθεί σε κριτική 
εκ της επιστημονικής απόψεως. Μπορούμε, όμως, να ελπίζουμε, 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 
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στην επιστημονική κατάσταση ή όχι, οι αστρολόγοι θα αποφασίσουν μόνοι τους.  Η 
χρησιμότητα αυτής της προσέγγισης είναι σαφές.  
      Εν τω μεταξύ, στην φυσική συναντάμε περιπτώσεις, όταν εξάγονται σωστά 
αποτελέσματα από τις ακατάλληλες αρχικές θέσεις. Στην δικιά μου επιστημονική 
πρακτική είχα μια τέτοια περίπτωση. Έπρεπε να υπολογίσω με υψηλή ακρίβεια την 
θερμοκρασία ενός εποικοδομητικά πολύπλοκου συστήματος, αποτελούμενου από   
ανόμοια στοιχεία. Υπολογιστές τότε δεν είχαμε. Οι επικεφαλής ειδικοί στην θεωρία 
της θερμικής αγωγιμότητας μου απαντήσανε: είναι αδύνατο να υπολογιστεί. Ενώ η 
πρακτική ανάγκη υποχρέωνε. Ενέργησα με το εξής τρόπο. Βρήκα την αναλυτική 
λύση για το πιο απλοϊκό μοντέλο. Η απλότητά του δεν ανταποκρινότανε στην 
πραγματική πολυπλοκότητα. Στην λύση φιγουράρανε σταθερές απ’ τις οποίες 
εξαρτιότανε το αποτέλεσμα του υπολογισμού. Τεχνητά ταίριασα τις σταθερές έτσι, 
ώστε για μια σειρά  πειραματικών σημείων προκύψουν σωστά αποτέλεσμα του 
υπολογισμού. Κατόπιν υπολόγιζα την θερμοκρασία του πολύπλοκου συστήματος 
βάσει αναλυτικής λύσης με τις εμπειρικά εκλεγμένες σταθερές. Και τι προέκυψε; Η  
θερμοκρασία υπολογίζονταν σωστά με μεγάλη ακρίβεια στο δεδομένο φάσμα 
θερμοκρασιών στις συγκεκριμένες ρεαλιστικές συνθήκες. Στη συνέχεια μου έγινε 
κατανοητή η αιτία της καταλληλότητας της πλέον  απλοποιημένης προσέγγισης – 
Στις αναφερόμενες συγκεκριμένες συνθήκες λαμβάνει χώρα η μετάβαση στη, έτσι  
λεγόμενο, γενικευμένη κανονική θερμική διάταξη, όταν η ανέλιξη της θέρμανσης των 
πολυσύνθετων σωμάτων αισθητά απλοποιείται [32]. Ή θυμηθείτε την αποδοτικότητα 
της θερμιδικής θεωρίας, όπου υποθέτανε, ότι η θερμότητα είναι  κάποιο αβαρής  
υγρό, που διαπερνά από σώμα σε σώμα. Η εφαρμοσμένη επιστήμη ποικίλει από 
παρόμοια παραδείγματα. Με την ευκαιρία, η αλχημεία επίσης σωστά  πρόλεγε ε 
μερικές φορές τις χημικές μετατροπές, παρ’ ότι ξεκινούσε από μυστικιστικούς 
συλλογισμούς. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, ότι και στην αστρολογία να συμβαίνει κάτι 
παρόμοιο. Δηλαδή, δεν αποκλείεται, ότι σε μερικές συγκεκριμένες  καταστάσεις, η 
σημερινή εκδοχή των αστρολογικών κανόνων, παρά την απλοποίηση του και το 
φενακισμό ((μυστικισμό))15 , να δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα.   

 

6. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.   

   Τα εκ του μακρόθεν επίδρασης πεδία (LRA-πεδία) είναι ιδίωμα  όλων των υλικών 
αντικειμένων (ζωντανών ή όχι). Εντοπίστηκε η ύπαρξη  των LRA-πεδίων τριών 
τύπων. Τα πεδία πρώτου τύπου είναι τμηματικά. Δημιουργούνται με την  κίνηση των 
υλικών σωμάτων – περιστροφικής και μεταφορικής κίνησης, εσωτερικές κινήσεις. Τα 
μη τμηματικά πεδία διαχωρίζονται σε δύο τύπους πεδία. Τα πεδία δεύτερου τύπου 
δημιουργούνται εξ αιτίας των ίδιων κινήσεων της ύλης, αλλά δεν είναι τμηματικά. Τα 
πεδία τρίτου τύπου δεν εξαρτώνται από την κίνηση και μόνο από την κατανομή της 
ύλης στο χώρο. Η φύση αυτών των πεδίων επίκειται σε διευκρίνιση. Υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις υπέρ της μη ενεργειακής φύση τους. Λόγω ότι τα πεδία πρώτου και 
δεύτερου τύπου υπάρχουν ταυτοχρόνως, μπορούμε να τα θεωρούμε ως δύο 
συνιστώσες κάποιου ενιαίου πεδίου, το οποίο ενδεχομένως, διαμορφώνει δύο 
συνιστωσών κύματα βάσει της αμοιβαίας επαγωγής των συνιστωσών, παρομοίως με 
τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.  Η Γη π.χ. κατέχει περιστροφικό τμηματικό πεδίο, 
μεταβαλλόμενο κατά μήκος των παραλλήλων της Γης και σταθερό κατά μήκος των 

                                                 
15 Μυστικισμό αποτελεί, π.χ., οι φυσικές επιρροές, σύμφωνα με την αστρολογία, των μαθηματικών 
σημείων της ουράνιας σφαίρας στα επίγεια φυσικά αντικείμενα (Μέρος 4), ή η επίδραση των 
τμημάτων της εκλειπτικής (ζωδίων) πάνω στους πλανήτες.  
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μεσημβρινών. Ο άξονας των τμημάτων συμπίπτει με τον άξονα περιστροφής της Γης. 
Το περιστροφικό πεδίο της Γης δεύτερου τύπου είναι κυλινδρικά συμμετρικό ως προς 
τον άξονα περιστροφής της Γης και μεταβάλλεται κατά μήκος των μεσημβρινών. Το 
πεδίο της Γης τρίτου τύπου είναι σφαιρικά συμμετρικό ως προς το κέντρο της Γης.  Ο 
άξονας του τροχιακού τμηματικού πεδίου της Γης έχει κατεύθυνση κάθετη στο 
επίπεδο της γήινης τροχιάς. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους πλανήτες, τους 
δορυφόρους, τον Ήλιο, τη Σελήνη και των άλλων ουράνιων σωμάτων και 
εργαστηριακών  αντικειμένων. Το χαρακτηριστικό για τα  LRA-πεδία δεύτερου και 
τρίτου τύπου είναι η ικανότητά τους βραχύχρονα, αλλά πολλαπλά να ενισχύουν την 
επίδραση τους. Οι ιδιότητες των LRA-πεδίων περιγράφονται στο μέρος 3 και 4 της 
παρούσας εργασίας. 

    Η ύπαρξη των LRA-πεδίων προκαλεί κάποια συσχέτιση των γήινων διεργασιών με 
την διαμόρφωση των ουράνιων σωμάτων. Επίσης, όμως, υπάρχει συσχετισμός των 
γήινων διεργασιών με ένα πλήθος άλλων παραγόντων (με τις ηλεκτρομαγνητικές, 
βαρυτικές, μηχανικές, χημικές κ.τ.λ.  επιδράσεις). Γι’ αυτό το λόγο ο μοναδικός 
σωστός τρόπος χρησιμοποίησης της συσχέτισης  με τις θέσεις των ουράνιων 
σωμάτων έγκειται στο σύμφυρμα με τις άλλες συσχετίσεις.  Π.χ., η μέθοδος 
πρόγνωσης του τόπου, χρόνου και του μεγέθους των ισχυρών σεισμών (Α.Γ. 
Λεζντίνιτς, μέρος 1 και 3) είναι στην πράξη αποτελεσματικό ακριβώς λόγω ότι σε 
αυτήν την μέθοδο, εκτός τη συσχέτιση με τις θέσεις των πλανητών σε σχέση με τη Γη 
και το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα, χρησιμοποιείται  ακόμα και η συσχέτιση με 
τους σεισμολογικούς παράγοντες. Η πείρα μονοσήμαντα έδειξε: εάν δεν 
χρησιμοποιηθεί  η συσχέτιση με τους σεισμολογικούς παράγοντες, η μέθοδος γίνεται 
αναποτελεσματική. Και απ’ την άλλη μεριά, οι άλλοι μέθοδοι πρόγνωσης σεισμών, 
όπου δεν  χρησιμοποιείται  η συσχέτιση με τις θέσεις των πλανητών, σύμφωνα με τις 
πολύχρονες συγκρίσεις, μένουν πολύ πίσω από την μέθοδο του  Α.Γ. Λεζντίνιτς όσο 
αφορά την πραχτική αποτελεσματικότητα.  

     Εφόσον υπάρχει η εκ του μακρόθεν επίδραση των πλανητών πάνω στις γήινες 
διεργασίες, θα πρέπει να υπάρχει και η επιστήμη, η οποία  σωστά θα περιγράφει 
αυτές τις επιδράσεις. Αυτή η επιστήμη λογικά θα μπορούσε να επικαλείται  - 
αστρολογία – και να περιέχει στοιχεία  της αστροφυσικής, αστροβιολογίας (όπως είχε 
προτείνει ο Γκοκλέν), αστροσεισμολογίας (όπως προτείνει ο Α.Γ. Λεζντίνις), 
αστροιατρική, αστροψυχολογία  κ.τ.λ.  Όμως η σύγχρονη αστρολογία δίκαια δεν 
θεωρείται επιστήμη, διότι περιέχει σημαντικές εσωτερικές αντιφάσεις: οι βασικοί 
κανόνες της αστρολογίας αντιφάσκουν  στις γενικές αρχικές θέσεις της (Μέρος 5). 
Φυσικά, αυτό το γεγονός δημιουργεί εμπόδια στην επίλυση του προβλήματος στο να 
περιγραφτεί η επίδραση των πλανητών  κατάλληλα και μονοσήμαντα (Μέρος 5). Απ’ 
την άλλη μεριά, αυτό δεν σημαίνει, ότι στο σύνολο των αναπόδεικτων 
παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας (ΑΠΔΑ) δεν περιέχεται και 
αποκλείεται να περιέχεται κάποια σωστή πληροφορία. Έτσι λοιπόν,  με τη μέθοδο 
απόδειξης δια της εις άτοπον απαγωγής, ο ερευνητής κατάφερε να αναδείξει 
συγκεκριμένες σωστές πληροφορίες για τα LRA-πεδία απ’ το σύνολο των 
αναπόδεικτων παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας (ΑΠΔΑ) (Μέρος 2 και 
4). Ναι, η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, αλλά είναι πρόδρομος της επιστήμης, 
παρομοίως με την αλχημεία (με την καλή έννοια), η οποία υπήρχε πρόδρομος της 
χημείας. Τις ατέλειες της σημερινής αστρολογίας μπορούν να ξεπερνούν και να 
εισπράττουν θετικά αποτελέσματα μόνο  οι ιδιαίτερα προικισμένοι αστρολόγοι βάσει 
των μη αστρολογικών πληροφοριών (Μέρος 5). Βασίζοντας στην επιστημονική 
έρευνα των LRA-πεδίων, ο  κύριος δομικός σκελετός της αστρολογίας που συνδέεται 



 24

με τη δομή των μακράς εμβέλειας πεδίων μπορεί να δοθεί σε επιστημονικά συνεπής, 
λογική μορφή, η οποία θα εξαλείφει πολλές ατέλειες της σημερινής αστρολογίας και 
η οποία θα την μετατρέπει από την συλλογή ανεξάρτητων κανόνων σε ένα σύστημα   
αλληλένδετων στοιχείων, εισερχόμενων από ενιαία αρχή (Μέρος 5). Η πληροφορίες 
εκ των παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας είναι χρήσιμες για την 
επιστήμη, ενώ η επιστήμη είναι χρήσιμη για την λογική μετατροπή της αστρολογίας. 
Επειδή η αστρολογία είναι αντιεπιστημονική, είναι εύκολο να ασκηθεί κριτική από τη 
σκοπιά της επιστήμης. Αλλά, μπορούμε να ελπίζουμε ότι βρέθηκε το κλειδί για μια 
αποτελεσματική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην επιστήμη και την αστρολογία (Μέρη 
2,4, 5).  
     Σημειωτέων, ο ερευνητής εντόπισε την ύπαρξη των πεδίων μακράς εμβέλειας  και 
των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τους πρώτα «στην άκρη της πέννας», μην έχοντας 
κάποια πειραματικά αποτελέσματα, δηλαδή, αποκλειστικά θεωρητικά, βασίζοντας  
στα ΑΠΔΑ (από τα Αξιώματα) [28, 32]. Και μόνο μετά, χρησιμοποιώντας τις 
ιδιότητες των αναφερόμενων πεδίων, ο ερευνητής κατάφερε να βρει στην 
επιστημονική λογοτεχνία κάποια δεδομένα περί αυτών των ιδιοτήτων και κατόπιν 
είχε προβεί στην συνεργασία με τους πειραματιστές. Και μετά έκφερε τα 
συμπεράσματα της θεωρίας, όμως τώρα, πλέον, από το ίδιο το πείραμα, προτείνοντας 
καινούργια πειράματα βάσει της θεωρίας. Π.χ., πριν 10 χρόνια ο Β.Κ. Λιαπιντέβσκι 
επίμονα πρότεινε την εκτέλεση του εξής πειράματος: να περιστρέφουν τον ανιχνευτή 
του Σνολ στη φυγόκεντρο και να παρατηρούν πως εξαρτάται το σχήμα του 
ιστογράμματος από την τιμή της φυγοκεντρικής επιτάχυνσης [35]. Δυστυχώς το 
πείραμα δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των τεχνικών δυσκολιών [35]. Και απ’ την 
άλλη μεριά, οι συνέπειες, που προήλθαν από τα ΑΠΔΑ (από τα Αξιώματα), έφεραν 
σε συμπέρασμα [32]: «Εάν με μιας περιστρέφουμε κάποια σφαίρα ή δίσκο  και με μιας 
σταματάμε την κίνησή τους, τότε το μακράς εμβέλειας πεδίο πότε θα εμφανίζεται και 
πότε θα εξαφανίζεται. Είναι άκρως ενδιαφέρον να καταγραφεί  το εν λόγω φαινόμενο  
με την βοήθεια του δέκτη Σνολ και μετά να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά αυτών των 
πεδίων, και η σχέση τους με την κίνηση, εφόσον βέβαια, ο  δέκτης  του  Σνολ  θα 
αποδειχθεί  αρκετά ευαίσθητος».   Επ’ αυτού, δεν ήταν αναγκαίο ήδη να τοποθετείται 
ο  ανιχνευτής στη φυγόκεντρο, ενώ έπρεπε να καταγράφεται με τον  ανιχνευτή το 
πεδίο της φυγόκεντρο γύρω στη φυγόκεντρο. Ο συγγραφέας είχε προτείνει στον 
Β.Α.Παντσιελιούγκα να εκτελέσει ένα τέτοιο πείραμα. Το πείραμα προοριζότανε να 
επιβεβαιώσει πειραματικά το πολύ σημαντικό συμπέρασμα της θεωρίας περί της 
δημιουργίας μακράς εμβέλειας πεδίων εξ αιτίας της κίνησης της ύλης και να 
επιβεβαιώσει την δυνατότητα διέγερσης και μελέτης των εν λόγο πεδίων στις 
εργαστηριακές συνθήκες. Είχε επιβεβαιωθεί [23, 27]. Εν παρωδός, το πείραμα ακόμα 
μια φορά επιβεβαίωσε  στις εργαστηριακές συνθήκες, την ύπαρξη του διαγράμματος 
κατευθυνότητας των επιδράσεων των πεδίων δεύτερου τύπου και διευκρίνισε μερικές 
ιδιαιτερότητες της  [23].  
     Όπως υπογραμμίζει ο Σ.Ε.Σνολ [35]: «Ο Β.Α. Παντσιελιούγκα ριζικά άλλαξε το 
σχέδιο … του πειράματος» του Β.Κ. Λιαπιντέβσκι, «Δεν είχε τοποθετήσει την πηγή των 
α-σωματιδίων στην φυγοκεντρική μηχανή. Αντί γι’ αυτό…η α-πηγή βρισκότανε σε 
απόσταση 1,5 μέτρα απ’ τη  φυγόκεντρο Κ-70 – από το χαλύβδινο πλαίσιο πάχους 1 cm. 
Το πείραμα έγκειται στην μετάδοση φόρας… σταθερή περιστροφή…και το τερματισμό 
της περιστροφής». Μπορούμε να αναφέρουμε  ένα σορό ανάλογα παραδείγματα. 
Είχαν πραγματοποιηθεί κατά παραγγελία του ερευνητή μια σειρά πειραμάτων. Και 
έτσι λοιπόν, η άνω παρουσιαζόμενη θεωρία, βοηθάει τους πειραματιστές να 
σχεδιάζουν προσηλωμένα τα πειράματα τους. Δύσκολα είναι να συμφωνήσω με τον 
ισχυρισμό, ότι «Κατά τα περασμένα χρόνια μια σειρά αυτουργών προτείνανε 
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θεωρητικές ερμηνείες των, υπό συζήτηση, φαινόμενων …αλλά δεν είχε προταθεί  ούτε 
ένα στρατηγικό πείραμα» [35]. Δυστυχώς στο αναφερόμενο εργαστηριακό πείραμα 
δεν πραγματοποιήθηκε η έρευνα του τμηματικού πεδίου, για την οποία θα έπρεπε να 
μετατοπίζεται ο ανιχνευτής γύρω στη φυγόκεντρο, δια τα τμήματα του πρώτου τύπου 
πεδίου της. Ο  Σ.Ε.Σνολ δίκαια μετανοεί για τον τερματισμό των εργαστηριακών 
πειραμάτων [35]. Θεωρώ, ότι στην έρευνα των LRA-πεδίων  ανήκει το μέλλον. Γι’ 
αυτό όμως χρειάζεται η κατασκευή καλής εργαστηριακής βάσης με τα μηχανήματα 
((όργανα)) του Γ.Β.Βόλκοβ, Β.Α.Πούμποβ, Η.Α.Μελνικοβ, Β.Α.Σμιρνοβ, Σ.Ε.Σνολ 
και  άλλων ερευνητών. Η περαιτέρω επιστημονική έρευνα  των LRA-πεδίων θα 
προάγει τις γνώσεις μας, και στη συνέχεια, ως συνήθως, και την τεχνολογία μας, η 
οποία, προφανώς, έχει μεγάλη σημασία σημαντικό για την επιστήμη, την πρόοδο της 
τεχνολογίας και για γενικώς την κοινωνία [36].  
        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,  τον δόκτωρ φυσικό-μαθηματικών 
επιστημών Η.Σ.Βεσελόβσκι 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. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους πειραματιστές Β.Α.Ζόυμποβ, 
δόκτωρ φυσικό-μαθηματικών επιστημών Β.Ν.Σμιρνόβ, δόκτωρ βιολογικών 
επιστημών Σ.Ε.Σνολ για την εποικοδομητική συνεργασία στην τοποθέτηση του 
πειράματος και για την παραχώρηση των πειραματικών αποτελεσμάτων τους, επίσης 
τον Α.Γ.Λεζντίνις και των συνάδελφων του – σεισμολόγων – για την παραχώρηση 
των πολύτιμων αποτελεσμάτων της πολύχρονης έρευνά τους. 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.    
 

                                          7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

    Αξιώματα. Η ορολογία των Αξιωμάτων: Τα ζώδια  είναι τμήματα της εκλειπτικής, 
ένας αστρονομικός όρος που χρησιμοποιείται στις εφημερίδες. Astendent ASC - είναι 
το ανατολικό σημείο της τομής της εκλειπτικής με τη γραμμή του τοπικού υδροφόρου 
ορίζοντα στο οριζόντιο αστρονομικό σύστημα. Το μεσουράνημα МС - είναι το άνω 
σημείο τομής της εκλειπτικής με τον τοπικό ουράνιο μεσημβρινό στο ίδιο σύστημα 
συντεταγμένων.  

   ΑΞΙΩΜΑ 1. Σε εκείνες, και μόνο σε εκείνες τις χρονικές στιγμές , όταν η γωνία α 
μεταξύ των κατευθύνσεων, αγόμενων  απ’ το γήινο σημείο παρατηρήσεως Μ προς 
τους δύο πλανήτες,  ικανοποιεί των όρο 
 
                                                      |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, βρισκόμενα στο σημείο Μ. Στην  κβαντωμένη συλλογή γωνιών {αn} 
συμπεριλαμβάνονται , τουλάχιστο, οι γωνίες   00, 300 ,450, 600, 900, 1200, 1350, 1500, 
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1800 16. 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 απότομα 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).  
 
   Για να μην επαναλαμβάνουμε κάθε φορά την φράση «επίσης ο Ήλιος και η 
Σελήνη», για συντομία, στο κείμενο των Αξιωμάτων, 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. Ταχτικότερα στην 
αστρολογία υποθέτουν  εn =1º-3º. Στα Αξιώματα δεν γίνεται λόγος για το πως 
συμπεριφέρεται η αστρολογία. Γι’ αυτόν τον λόγο τα Αιτήματα γενικώς δεν 
επιφέρουν καμία αστρολογική φόρτωση. Είναι καθαρά φυσικά αιτήματα, 
κατασκευασμένα, όμως, (μέσω της εννοιολογικής ανάλυσης) βάσει των αρχικών 
στοιχείων της  αστρολογίας.  
 

Περί των μη ενεργειακών επιδράσεων στη φυσική.  Είναι  χρήσιμο να μην 
παραλειφθεί το γεγονός, ότι οι νόμοι της φυσικής δεν απαγορεύουν την ύπαρξη των 
μη ενεργειακών επιδράσεων και των μη ενεργειακών πεδίων. Υπάρχουν, άραγε, αν 
ενεργειακές επιδράσεις; Ναι, υπάρχουν.  Η φυσική γνωρίζει ένα σωρό παραδείγματα 
ισχυρών μη ενεργειακών επιδράσεων [21. 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. Αντίστοιχα, και το έργο της δύναμης αντίδρασης ισούται με μηδέν, 
ενώ η  δύναμη αντίδρασης επίσης δεν μεταδίδει την ενέργεια (απ’ το αναφερόμενο 
αντικείμενο επίδρασης). Απ’ την άλλη πλευρά, καθημερινά, γύρω μας,  
παρακολουθούμε  παραδείγματα μη ενεργειακών διευθύνσεων. Απλώς, όμως, τα 
παρακολουθούμε, απερίσκεπτα, δίχως απολογισμό [21]. Μα όλα τα προτσές γύρω μας 
διέπονται από τους νόμους της φύσης. Και ενταύθα δεν απαιτείται καμία δαπάνη 
ενέργειας. Γίνεται με κάποιον ακατανόητο για μας μη δυναμικό και μη-ενεργειακό 
τρόπο. Δια τούτο, ενδεχομένως, οι αρχές των νόμων τής φύσης, άγνωστες για τη τωρινή 

                                                 
16 Από εδώ συνεπάγεται η ισότητα α1=0. 
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επιστήμη, βρίσκονται στον κόσμο των μη-ενεργειακών και άνευ μάζας αντικειμένων. 
Αντίστοιχα,  για τον εργαστηριακό εντοπισμό της επιρροής των μη ενεργειακών πεδίων 
θα ήταν χρήσιμο να δοθεί η έμφαση στον εντοπισμό φαινομένων συσχετιζόμενων με 
την  ανακατεύθυνση ενέργειας, εκτελούμενης δίχως  δαπάνη έργου.  

     Ας εξετάσουμε τώρα, για καθαρά  πειστικούς  σκοπούς ένα παράδειγμα (από τον 
τομέα της μηχανικής)  μη ενεργειακής (αλλά δυναμικής) επίδρασης [21, 28]. Έστω 
προς την κατεύθυνση τού πλανήτη Γη  κινείται  κάποιος αστεροειδής μεγέθους 10 
χιλιομέτρων σε διάμετρο (αναλογεί στην μάζα περίπου πέντε χιλιάδων 
δισεκατομμυρίων τόνων). Ο αστεροειδής είναι μηδαμινός σε σχέση με το μέγεθος της 
Γης. Και όμως κατά την σύγκρουσή του με την Γη γίνεται καταστροφή, εξοντώνεται 
σε μεγάλο  βαθμό η πολύ προηγμένη ζωή πάνω στην Γη, που, πιθανώς, στο παρελθόν 
είχε  συμβεί επανειλημμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα τής γεωλογίας.  Εάν όμως  εκ 
των προτέρων πάνω στον αστεροειδή ασκηθεί κάποια δύναμη F, κάθετη  προς την 
διεύθυνση ταχύτητας τής κίνησής του, τότε η τροχιά τής κίνησης του θα αλλάξει 
διεύθυνση. Ο αστεροειδής θα περάσει δίπλα από την Γη και η καταστροφή θα 
αποφευχθεί. Έπ’ αυτού, το έργο τής δύναμης  F, μαζί και η ενέργεια τής επίδρασης 
πάνω στον αστεροειδή, ισούται με μηδέν, διότι η δύναμη είναι  κάθετη  ως προς την 
τρέχουσα ταχύτητα. (Η  δύναμη και η ταχύτητα ταυτόχρονα αλλάζουν διεύθυνση, 
παραμένοντας αμοιβαίως κάθετοι). Κατ’ αυτήν την επίδραση, το μέγεθος τής 
ενέργειας  και τής ταχύτητας τού αστεροειδή δεν άλλαξαν. Άλλαξε η κατεύθυνση 
στην οποία κινείται η ενέργεια. Αυτό επιδεικνύει την ανενεργειακή επίδραση πάνω 
στο προτσές, η οποία δεν μεταβάλει την ενέργεια του προτσές , αλλά  ανακατευθύνει 
το προτσές και την ενέργειά του σε άλλη ροή. Στην ουσία, είναι η επίδραση, που 
διευθύνει την κίνηση.17  Ας υποθέσουμε, ότι ο αστεροειδής κουβαλάει κάποιο 
ηλεκτρικό φορτίο. Η δύναμη F είναι κάθετη προς την ταχύτητα του  αστεροειδή. 
Αυτή η δύναμη προσδίδει στο αστεροειδή κάποια επιτάχυνση, κάθετη στην  τρέχων 
ταχύτητα. Εφόσον υπάρχει επιτάχυνση του αστεροειδή και του ηλεκτρικού φορτίου, 
αναφύονται  ηλεκτρομαγνητικά κύματα, απάγοντας ((μεταφέροντα)) κάποια ενέργεια, 
έστω και μηδαμινή. Από πού όμως πηγάζει αυτή η ενέργεια, εφόσον η δύναμη  F δεν 
παράγει έργο και δεν αλλάζει το μέγεθος τής ταχύτητας , και, επομένως, την κινητική 
ενέργεια  του αστεροειδή; Εάν υποθέσουμε, ότι ο αστεροειδής δεν δαπανεί καμία 
ενέργεια για την ακτινοβολία των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τότε η ενέργεια τής  
ακτινοβολίας αντλείται από το τίποτα, που αυτό αποκλείεται. Επομένως, ο 
αστεροειδής ξοδεύει ένα μέρος τής κινητικής του ενέργειας  στην ακτινοβολία, 
δηλαδή μερικώς τροχοπεδείτε καθώς ακτινοβολεί. Επομένως , υπάρχει δύναμη που 
τροχοπεδάει την μάζα. Όμως , η δύναμη F, δεν φρενάρει, αλλά μόνο ανακατευθύνει 

                                                 
17 Εάν η δύναμη F ασκείται, π.χ., από την πλευρά του πυραύλου, τότε στον  πύραυλο καταβάλλεται η 
δύναμη αντίδρασης, η οποία επίσης είναι κάθετη ως προς την τροχιά του σημείου εφαρμογής της 
δύναμης και για αυτό το λόγο δεν παράγει έργο. Σημαίνει ότι η ενέργεια δεν μεταδίδεται ούτε από τον 
αστεροειδή προς τον πύραυλο ούτε από τον  πύραυλο προς τον αστεροειδή. Και όμως, για την 
δημιουργία της δύναμης F, ο  πύραυλος δαπανάει μεγάλη ενέργεια, η οποία,  εντούτοις, ξοδεύεται στα 
άδεια, με την έννοια μεταβίβασης της ενέργειας στο  αστεροειδή είτε δανεισμού της ενέργειας από τον  
αστεροειδή. Η ενέργεια δεν μεταφέρετε στο αστεροειδή. Ξοδεύεται για τη δημιουργία κινητικής 
ενέργειας των αερίων, διαρρεόντων από τον πύραυλο. Άνω γίνεται λόγος όχι για την ενέργεια, 
δαπανώμενη για τη  δημιουργία της δύναμης F, ενώ για την ενέργεια  επίδρασης της δύναμης F πάνω 
στον αστεροειδή. Εάν νοητικά για λίγο θα συνδέσουμε με την βοήθεια μιας ανάλαφρης κλώστης τον 
αστεροειδή  σε κάποιον βαρύ πλανήτη, ο  αστεροειδής επίσης θα αλλάξει κατεύθυνση, όμως τότε η 
ενέργεια δαπανώμενη για τη  δημιουργία της δύναμης F θα είναι μικρή και θα τεθεί προς το μηδέν 
καθώς η μάζα του πλανήτη τείνει προς το άπειρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μη-ενεργειακή διεύθυνση 
στην μηχανική του υλικού κόσμου δεν συνδέεται με το μέγεθος της ενέργειας, δαπανώμενης για την 
δημιουργία  διευθύνουσας δύναμης. 
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την ταχύτητα. Επομένως, κατά την ακτινοβολία  εμφανίζεται μια άλλη δύναμη – η 
δύναμη αντίδρασης τής ακτινοβολίας, η οποία και φρενάρει την μάζα. Εξ αιτίας 
αυτής τής  δύναμης  αντιδράσεως πραγματοποιείται η μεταφορά τής κινητικής 
ενέργειας του αστεροειδή σε ενέργεια ακτινοβολούμενων ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων. Η ίδια η δύναμη F δεν παράγει έργο, δεν μεταφέρει καμία ενέργεια, αλλά 
εκτοξεύει το μηχανισμό μεταφοράς της κινητικής ενέργειας σε ενέργεια κυμάτων. 
Κατά την απάλειψη τής δύναμης  F σταματάει  η προκαλούμενη από την δύναμη F 
επιτάχυνση, μαζί και η διεγερμένη ακτινοβολία. Το δεδομένο παράδειγμα επιδεικνύει 
την μη ενεργειακή διεύθυνση  της σύνδεσης και αποσύνδεσης  της  μετατροπής 
ενέργειας  από ένα είδος σε άλλο. 
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