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Πρώτο µέρος 
 

 Χαιρετισµούς από το Project Hindsight προς τους συναδέλφους 
αστρολόγους στο Συνέδριο Αστρολογίας του St. Petersbourg. Ονοµάζοµαι 

Robert Schmidt και θα ήθελα να σας δώσω µια ιδέα για µερικά από τα 

πλούτη που αποκαλύψαµε µέσα από τη µετάφραση και τη µελέτη των 

ελληνιστικών αστρολογικών κειµένων. Πρώτα απ’ όλα, όµως, επιτρέψτε µου 

να ορίσω τι εννοώ µε τον όρο Ελληνιστική Αστρολογία. Με τον όρο αυτό 

εννοώ το είδος της αστρολογίας που εµφανίστηκε κάποια στιγµή µετά την 

κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Αλέξανδρο, το 332 π.Χ. και κάποια στιγµή 

πριν την έναρξη της Χριστιανικής εποχής.  

 

Είναι κάπως δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβέστερα ο ακριβής χρόνος κατά 

τον οποίο εµφανίστηκε αυτό το υλικό. Όµως, η ακαδηµαϊκή άποψη του Curt 

είναι ότι τα γραπτά που αποτελούν το πρωτότυπο ελληνιστικό αστρολογικό 

υλικό συντάχθηκαν κάποια στιγµή κατά το 2ο αιώνα π.Χ. Το ποιοι 

συνέγραψαν αυτά τα πρωτότυπα γραπτά είναι επίσης αρκετά µυστηριώδες. 

Τα έργα συσχετίζονται µε µία κάστα ηµίθεων προσώπων µε ονόµατα όπως 

Ερµής Τρισµέγιστος, Ασκληπιός, Άνουβις, Ορφέας κλπ. Τώρα το θέµα 

είναι ότι δεν έχουµε πολύ υλικό από αυτούς τους πρώτους αστρολόγους, τους 

οποίους θα ονοµάζουµε ιδρυτές αστρολόγους της ελληνιστικής παράδοσης. 

Κάποια στιγµή, λίγο µετά το 2ο αιώνα π.Χ., συγκεντρώθηκε µεγάλος όγκος 

αστρολογικού υλικού από κάποια εξίσου µυστηριώδη πρόσωπα, 

συγκεκριµένα από κάποιον ονόµατι Νετσέψω και κάποιον άλλο ονόµατι 

Πετοσίρης. Λέω ότι αυτό είναι κάπως µυστηριώδες γιατί ο Νετσέψω ήταν 

στην πραγµατικότητα Αιγύπτιος φαραώ και ο Πετοσίρης ήταν υψηλού βαθµού 

ιερέας, αλλά φαίνεται πως έζησαν σε διαφορετικές εποχές. Άρα αυτά µπορεί 

να ήταν φανταστικά ονόµατα για τους πραγµατικούς συγγραφείς αυτών των 

απ’ ό,τι φαίνεται εκτενέστατων πραγµατειών. Ο Νετσέψω και ο Πετοσίρης 

θεωρήθηκαν σχολιαστές και ερµηνευτές του αρχικού υλικού που 

χρονολογείται από τον Ερµή τον Τρισµέγιστο και τους άλλους που ανέφερα. 

Όµως, αυτή η µεγάλη επιτοµή αστρολογικού υλικού δεν επέζησε η ίδια 

ανέπαφη. ∆εν έχουµε όλους τους τόµους και όλα τα διαφορετικά βιβλία που 
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γράφτηκαν από αυτά τα δύο πρόσωπα. Αυτό που γνωρίζουµε για τη 

συγγραφή είναι κυρίως από αποσπάσµατα που δηµιουργήθηκαν από τους 

µεταγενέστερους συγγραφείς, περιστασιακές παραφράσεις και απλές µόνο 

αναφορές, οι οποίες σε µερικές περιπτώσεις δεν έχουν µεγάλο περιεχόµενο. 

Όπως κι αν έχει το πράγµα, αυτό το υλικό που διαµορφώθηκε σ’ αυτό το 

τελευταίο έργο των Νετσέψω και Πετοσίρη κατέστη η πηγή όλων των 

µεταγενέστερων αστρολογικών γραπτών. 

 

Θα µπορούσε να εννοηθεί πως η ελληνιστική παράδοση εκτείνεται από αυτήν 

την ιδρυτική περίοδο που ανέφερα µέχρι ίσως τον 7o αιώνα µ.Χ. Παρ’ όλο 

που αυτό καλύπτει τη Ρωµαϊκή περίοδο και την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, 

εξακολουθώ να την αποκαλώ Ελληνιστική αστρολογία για τον απλό λόγο ότι 

έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της αρχικής αστρολογίας και δεν 

επηρεάστηκε από άλλες παραδόσεις. Αυτό είναι σε κάποιο βαθµό σαν να 

ονοµάζουµε το έργο του William Lilly και της Αγγλικής σχολής, που έγραφαν 

κατά το τέλος του 1600, µεσαιωνική αστρολογία, γιατί ο τύπος της 

αστρολογίας που εξασκούσαν είναι στην πραγµατικότητα µεσαιωνική, 

σχετίζεται άµεσα µε τη µεσαιωνική παράδοση και δεν επηρεάστηκε από 

πολλές από τις αναθεωρητικές τάσεις που βρίσκουµε σε συγγραφείς όπως ο 

Kepler και ο Γάλλος αστρολόγος Morin.  

Έτσι, µε τον όρο Ελληνιστική αστρολογία εννοώ το είδος της αστρολογίας που 

εξασκείτο σε αγνή και ανόθευτη µορφή από το 2o αιώνα π.Χ. περίπου µέχρι 

τον 7o αιώνα. Η Ελληνιστική αστρολογία σηµατοδοτεί ένα τελείως νέο 

ξεκίνηµα στην ιστορία της αστρολογίας. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι 

ελληνιστικοί αστρολόγοι πήραν την ιδέα να ασχοληθούν µε την αστρολογία 

από τους Βαβυλωνίους ή πιθανώς από τους Αιγύπτιους της προ-ελληνιστικής 

εποχής ή ίσως και από τους δύο· και οι δύο εξασκούσαν την αστρολογία σε 

κάποια µορφή της πριν από την ελληνιστική περίοδο.  

 

Όµως, κατά τη διάρκεια αυτής της ελληνιστικής εποχής, εισήχθη ένας 

τεράστιος αριθµός νέων εννοιών και τεχνικών που, ακολουθούµενες προς τα 

πίσω, δεν οδηγούν ούτε στις Βαβυλωνιακές ούτε στις προ-ελληνιστικές 

Αιγυπτιακές και προγενέστερα. Αυτές περιέχουν βασικές αστρολογικές 

έννοιες όπως οίκους, χαρακτηριστικά ζωδίων όπως οι τετραπλότητες και οι 
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τριπλότητες και τα αρσενικά και θηλυκά ζώδια, διδασκαλία όψεων, διαδικασίες 

χρονικού προσδιορισµού, όπως διελεύσεις, δευτερεύουσες κατευθύνσεις και 

επίσης διάφορες µεθόδους προόδων, καθώς επίσης και τη µελέτη ηλιακών 

επιστροφών συν µερικά ακόµα βασικά θέµατα που εξακολουθούν να 

αποτελούν µέρος της αστρολογικής πρακτικής, παρ’ όλο που οι αρχικές 

έννοιες µπορεί να γίνονται αντιληπτές διαφορετικά στη σύγχρονη εποχή. Έτσι, 

αυτό το υλικό που είναι αναγνωρίσιµη αστρολογία µε τη σύγχρονη έννοια, 

παρουσιάστηκε όλο κατά τη διάρκεια αυτής της ελληνιστικής περιόδου. Γι’ 

αυτό θα µπορούσαµε σχετικά δικαιολογηµένα να πούµε ότι η Ελληνιστική 

αστρολογία είναι η πηγή προέλευσης όλης της µετέπειτα δυτικής 

αστρολογίας. Αυτή η ελληνιστική παράδοση είχε τεράστια επίδραση στην 

ανάπτυξη της δυτικής αστρολογικής παράδοσης. 

 

Μεγάλος όγκος του ελληνιστικού υλικού µεταφράστηκε στα Αραβικά κατά τον 

όγδοο αιώνα, είτε απευθείας από ελληνικές πηγές είτε µέσω ενδιάµεσων 

µεταφράσεων στα Περσικά και κατά τη διάρκεια των πρώτων τουλάχιστον 

αιώνων της Αραβικής άνθισης της αστρολογικής πρακτικής, η αστρολογία 

ήταν για όποιο σκοπό κι αν τη χρησιµοποιούσαν Ελληνιστική αστρολογία. 

Πρέπει να πω, όµως, ότι οι Άραβες αστρολόγοι προφανώς δεν είχαν βρει το 

σύνολο της Ελληνιστικής αστρολογίας που έχουµε στη διάθεσή µας σήµερα. 

Οι κύριες πηγές στις οποίες βασίζονταν όταν διαµόρφωναν, σχηµάτιζαν και 

σχηµατοποιούσαν τη δική τους αστρολογία – οι κύριοι συγγραφείς, 
ελληνιστικοί συγγραφείς, ήταν ο ∆ωρόθεος της Σιδώνας και ο 
Πτολεµαίος. Το πρόβληµα µε αυτό είναι ότι ο Πτολεµαίος δεν είναι ακριβώς 

αντιπροσωπευτικός ελληνιστικός αστρολόγος. Αν και υπάρχει πολύ υλικό 

στην Τετράβιβλο, που είναι ουσιαστικά παραδοσιακή Ελληνιστική αστρολογία, 

ο Πτολεµαίος είχε τη δική του θεµατολογία και απέρριψε τεράστιες ποσότητες 

από το προγενέστερο ελληνιστικό υλικό, το οποίο δεν ενσωµάτωσε στη δική 

του Τετράβιβλο. Είναι δύσκολο, λοιπόν, να χρησιµοποιήσει κανείς τον 

Πτολεµαίο ως χαρακτηριστικό εκπρόσωπο της Ελληνιστικής αστρολογίας. Ο 

άλλος συγγραφέας που επηρέασε πολύ κατά τη διάρκεια της αραβικής 

περιόδου ήταν ο ∆ωρόθεος. Και ο ∆ωρόθεος έχει στην πραγµατικότητα 

αρκετό υλικό που είναι παραδοσιακό ή αυτό που εγώ θα αποκαλούσα τώρα 

παραδοσιακό, δηλαδή αντιπροσωπευτικό της πρωτότυπης ελληνιστικής 
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µορφής της αστρολογίας. Υπάρχει όµως ένα πρόβληµα και µε το ∆ωρόθεο 

επίσης και αυτό είναι ότι το έργο του γράφηκε σε στίχο, σε διδακτικό στίχο και 

ήταν ένα σχετικά µακρύ ποίηµα, το οποίο δυστυχώς δεν επέζησε πλήρως στα 

Ελληνικά. Μεταφράστηκε όµως στα Περσικά και από τα Περσικά στα Αραβικά. 

Έχουµε ήδη λοιπόν µια µεσολάβηση, µέχρι την εποχή που ο ∆ωρόθεος 

φτάνει στους Άραβες αστρολόγους. Και επειδή ήταν γραµµένο σε στίχο, ήταν 

επίσης αναµφίβολα κάπως δύσκολο για τους Άραβες µεταφραστές να το 

κατανοήσουν πλήρως. Ο Πτολεµαίος είναι εξίσου δύσκολο να κατανοηθεί 

γιατί γράφει σε απίστευτα πυκνό και αρχιτεκτονικά συµπυκνωµένο τρόπο, 

που θα ήταν δύσκολος ακόµα και για σύγχρονους κλασικιστές µε σηµαντική 

γνώση ελληνικών. Και αν προσθέσετε σ’ αυτό το γεγονός ότι ο ίδιος ο 

Πτολεµαίος δεν αποσαφηνίζει µεγάλο µέρος της ορολογίας την οποία 

χρησιµοποιεί στην ουσιαστική έκθεση της αστρολογικής πρακτικής του, 

µπορείτε να αντιληφθείτε ότι όσο πολύ κι αν ήθελαν οι Άραβες αστρολόγοι να 

διατηρήσουν την ελληνιστική κληρονοµιά, αντιµετώπιζαν ορισµένες 

δυσκολίες. 

Γνωρίζουµε επίσης ότι υπάρχουν ορισµένα ελληνιστικά κείµενα ιδιαίτερης 

σηµασίας που απλώς δεν µεταφράστηκαν στα Αραβικά ή ακόµα κι αν 

µεταφράστηκαν στα Αραβικά ήταν σε κοµµάτια. Το σηµαντικότερο από αυτά 

είναι η Ανθολογία του Vettius Valens, που είναι η πιο περιεκτική επιζώσα 

ελληνιστική αστρολογική πραγµατεία που έχουµε και είναι ένα πραγµατικό 

χρυσωρυχείο πρακτικών τεχνικών και εκλεπτυσµένης αστρολογικής σκέψης. 

Προφανώς υπήρχε µία µετάφραση του Valens στα Περσικά, αλλά πολύ µικρό 

µέρος της κατόρθωσε να µεταφερθεί στην Αραβική γλώσσα, τουλάχιστον 

µερικά από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια του Vettius Valens, συγκεκριµένα τα 

βιβλία 4, 5 και 6, που περιέχουν µια πολύ λεπτοµερή και περίτεχνη 

πραγµάτευση αυτού που ονοµάζουµε Χρονοκράτορες. Χρονοκράτορες είναι 

το δυτικό ανάλογο των Ινδουιστικών συστηµάτων Dasha. Είναι τρόποι 

ορισµού πλανητικών κυβερνήσεων για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και 

βρίσκονταν στην πραγµατικότητα στην καρδιά όλων των ελληνιστικών 

τεχνικών πρόβλεψης και χρονικού προσδιορισµού. Το γεγονός ότι αυτές οι 

µέθοδοι Χρονοκρατόρων που αναφέρει ο Valens στα βιβλία αυτά δεν 

φαίνονται να εµφανίζονται σε κανένα αραβικό κείµενο, τουλάχιστον σε όλα 

όσα έχουν φτάσει µέχρι τις µέρες µας, είναι µια ένδειξη ότι δεν έπεσε στα 



 5

χέρια τους αυτό το υλικό από τον Valens. Και οι Χρονοκράτορες αποτελούν 
ουσιαστικά ένα πολύ κεντρικό και σηµαντικό µέρος της ελληνιστικής 
αστρολογικής σκέψης. 
 
Αυτό που θέλω να επισηµάνω είναι ότι συναντάµε δύο προβλήµατα όταν το 

ελληνιστικό υλικό σχετίζεται µε την Αραβική γλώσσα. Πρώτα απ’ όλα, 

υπήρχαν µεταφραστικές δυσκολίες στη µετάβαση από την Ελληνική, µια 

ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, στην Αραβική, η οποία ανήκει σε µία τελείως 

διαφορετική οικογένεια γλωσσών, ενώ επίσης οι Άραβες αστρολόγοι δεν είχαν 

όλο το υλικό. Παρ’ όλα αυτά, οι Άραβες αστρολόγοι υπήρξαν όσο πιο πιστοί 

µπορούσαν στις ελληνιστικές πηγές τους, δεδοµένων των σχολίων που µόλις 

παράθεσα. Το Αραβικό υλικό τώρα, ξεκινώντας από το 12ο µε 13ο αιώνα, 

µεταφράστηκε σε µεσαιωνικά λατινικά, επιστρέφοντας έτσι σε µια 

ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, και από αυτές τις µεσαιωνικές λατινικές µεταφράσεις 

µεταφράστηκε περαιτέρω σε σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, οπότε µπορεί 

να έχετε για παράδειγµα µια αγγλική µετάφραση ή µια αγγλική πραγµατεία του 

William Lilly πάνω στην αστρολογία που είναι ουσιαστικά µεσαιωνική 

αστρολογία, παρ’ όλο που χρονολογείται σχετικά αργά. Αυτός ο τύπος 

αστρολογίας συνέχισε να επιβιώνει κατά τη διάρκεια του λεγόµενου 

∆ιαφωτισµού, αν και σε πολύ εκφυλισµένη µορφή. Έτσι οι αστρολόγοι του 

19ου αιώνα δεν είχαν στην πραγµατικότητα παρά σκόρπια κοµµάτια της 

πρωτότυπης ελληνιστικής παράδοσης, όταν ήρθε η ώρα να 

«ενορχηστρώσουν» µια νέα αναγέννηση της αστρολογίας, η οποία 

κορυφώνεται τον 20ό αιώνα. Όπως ανέφερα και προηγουµένως, έννοιες 

όπως οι οίκοι, τα ζώδια, οι όψεις, οι χρονικές µέθοδοι όπως οι διελεύσεις, οι 

πρόοδοι κ.λπ. εισήχθησαν στην πραγµατικότητα αρχικά κατά τη διάρκεια της 

ελληνιστικής περιόδου. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιµοποιούσαν αυτά τα 

µέσα οι Βαβυλώνιοι ή οι προ-ελληνιστικοί Αιγύπτιοι αστρολόγοι. Έτσι, µέρος 

αυτών επιβιώνει µέχρι τη σύγχρονη εποχή, οπότε κατά τον 20ό αιώνα, ο 

Dane Rudhyar και άλλοι σύγχρονοι αστρολόγοι έθεσαν εκ νέου τις έννοιες για 

τα θεµέλια της αστρολογίας, µε βάση αυτό που εγώ θα αποκαλούσα τα 

αποµεινάρια από ό,τι είχε επιβιώσει από την αρχική παράδοση. Έτσι, η 

σύγχρονη αστρολογία εξακολουθεί να είναι, ως προς τις έννοιες και τις 

διαδικασίες που την ορίζουν, αναγνωρίσιµα ελληνιστικής προέλευσης, παρ’ 
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όλο που το πλαίσιο στο οποίο τοποθετήθηκαν αυτές οι τεχνικές, οι διαδικασίες 

και οι έννοιες είναι ριζικά και τελείως διαφορετικό από το ελληνιστικό. 

Επιτρέψτε µου να κάνω ένα τελευταίο µικρό σχόλιο ως κατάληξη αυτής της 

µικρής ιστορικής αποτίµησης που σας παρουσίασα. 

 

Λέγεται µερικές φορές από ορισµένους σύγχρονους αστρολόγους που είναι 

κάπως εξοικειωµένοι µε την ιστορία της αστρολογίας ότι µεγάλο µέρος της 

πρωτότυπης ελληνιστικής κληρονοµιάς απορρίφθηκε από µετέπειτα 

αστρολόγους όταν βρήκαν ότι δεν έφερνε αποτέλεσµα· µε άλλα λόγια, το 

γεγονός ότι µεγάλο µέρος του ελληνιστικού υλικού λείπει από τη σύγχρονη 

αστρολογία, δεν οφείλεται σε ατυχήµατα στη µετάδοση, αλλά µάλλον στο 

γεγονός ότι οι αστρολόγοι έκαναν απλώς δοκιµές και βρήκαν ότι µεγάλο µέρος 

του αρχικού υλικού δεν ήταν αποτελεσµατικό, οπότε δεν το κατέγραψαν ή δεν 

το ανέφεραν. Τίποτα δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από την 
πραγµατικότητα. Ειδικότερα οι Άραβες αστρολόγοι, διατήρησαν µε φροντίδα 

κάθε µικρό κοµµατάκι παραδοσιακής γνώσης που θα µπορούσε να πέσει στα 

χέρια τους και δεν θα απέρριπταν ποτέ κάτι επειδή δεν µπορούσαν οι 
ίδιοι να το κάνουν να φέρει αποτέλεσµα. Η άποψή τους θα ήταν ότι αν δεν 

ήταν σε θέση να το καταστήσουν αποτελεσµατικό, αυτό οφειλόταν στο 
γεγονός ότι εκείνοι δεν είχαν κατανοήσει το αρχικό υλικό. Αυτή η 

συντηρητική τάση για τη διατήρηση της αστρολογικής παράδοσης 

συνεχίστηκε αρκετά στη µεσαιωνική λατινική περίοδο. Μόνο κατά την περίοδο 

της Αναγέννησης έχουµε αστρολόγους όπως ο Kepler να απορρίπτουν 

τεράστιες ποσότητες από την αρχική κληρονοµιά που έφτασε σ’ αυτόν, επειδή 

δεν µπορούσε να κατανοήσει πώς µερικές από αυτές τις µάλλον περίεργες και 

µυστηριακές µεσαιωνικές τεχνικές θα µπορούσαν να έχουν νόηµα εντός 

οποιουδήποτε επιστηµονικού πλαισίου. Όµως, κατά τη γνώµη µου, αυτό είναι 

απλώς ένα µέτρο του πόσο βαθιά φτάσαµε στην κατανόηση του αρχικού 

πλαισίου που υπόκειτο της Ελληνιστικής αστρολογίας µε απαρχή το 2ο αιώνα 

π.Χ. Ξέχασα να αναφέρω ότι η Ελληνιστική αστρολογία άφησε επίσης ένα 

αλάνθαστο αποτύπωµα στην γηγενή αστρολογία της Ινδίας. Τουλάχιστον 

αυτό θα κατεδείκνυαν πολλοί σηµερινοί λόγιοι. Από όλες τις αστρολογίες, η 

ινδική αστρολογία και η Ελληνιστική αστρολογία µοιάζουν περισσότερο 

µεταξύ τους σε ό,τι αφορά στο πνεύµα και την πρακτική τους, σε σχέση µε 
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κάθε άλλη µορφή αστρολογίας είτε από τη δύση ή από την ανατολή. Το 

πρόβληµα από την επιρροή αυτού του ελληνιστικού υλικού στην Ινδία 

αµφισβητείται έντονα από πολλούς Ινδούς αστρολόγους και αποτελεί σίγουρα 

ένα θέµα που θα απαιτήσει πολλή ακαδηµαϊκή έρευνα στο µέλλον. Όµως, 

είναι πολύ δύσκολο να αγνοήσουµε το γεγονός ότι η γλώσσα που 

χρησιµοποιείται στην περιγραφή των οίκων στην ινδική αστρολογία είναι 

απλώς ορολογία προερχόµενη από την ελληνική γλώσσα, αλλά γραµµένη µε 

ξένο αλφάβητο, µε τους ελληνικούς όρους για τα ίδια πράγµατα. Όπως έχω 

ήδη πει, όµως, αυτή δεν είναι ούτε η ώρα ούτε ο τόπος για να υπεισέλθουµε 

στη συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή σύγχυση.  

 
 

Συνεχίζεται...... 


