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... Συνέχεια από το προηγούµενο 
 

Έτσι, ο κυβερνήτης του Kλήρου της Τύχης παίζει κι αυτός κάποιο ρόλο σ’ αυτήν τη ναυτική 

µεταφορά. Αυτή η τρίτη τεχνική, που συνδυάζεται µε τη µελέτη του Ωροσκόπου και του 
κυβερνήτη του καθώς και του κυβερνήτη του Κλήρου της Τύχης βασίζεται: 

 

- Στο να βρεθεί, πρώτα απ’ όλα, ποια είναι η οµάδα φωτός, ποιο από τα δύο φώτα 
επικρατεί σ’ αυτόν το χάρτη. Σε έναν ηµερήσιο χάρτη θα είναι ο Ήλιος και σε ένα 

νυχτερινό χάρτη θα είναι η Σελήνη. 

 - Mετά παίρνουµε τους κυβερνήτες της τριπλότητας του Ήλιου σε έναν ηµερήσιο 

χάρτη ή της Σελήνης σε ένα νυχτερινό χάρτη. Στην τεχνική αυτή, ο Ήλιος ή η Σελήνη 

αντιπροσωπεύουν τον άνεµο. Η ελληνική λέξη εδώ είναι "πνεύµα". Μπορεί να είναι µια 

ριπή ανέµου ή άνεµος γενικά. "Πνεύµα" στην αγγλική γλώσσα είναι η ρίζα της λέξης 

“pneumatic”. Οι ίδιες οι τριπλότητες, τώρα, όπως νοµίζω πως έχω ήδη πει προηγουµένως 

στην οµιλία αυτή, πριν συσχετιστούν µε τα στοιχεία συσχετίζονταν µε ανέµους. 

 

Έτσι, το φως της οµάδας είναι "δείκτης" ανέµου και οι κυβερνήτες της τριπλότητας 
του φωτός αυτής της οµάδας αντιπροσωπεύουν τους πλανήτες που έχουν την ευθύνη 

για τη διαχείριση αυτού του ανέµου. Μ’ άλλα λόγια, αποτελούν τον υπεύθυνο πλεύσης του 

πλοίου σ’ αυτό το συγκεκριµένο ταξίδι. 

 
Ο πρώτος κυβερνήτης της τριπλότητας είναι ο κυβερνήτης για το πρώτο µέρος του 

ταξιδιού της ζωής και ο δεύτερος κυβερνήτης της τριπλότητας παίρνει τη σκυτάλη σε 

µία δεδοµένη στιγµή της ζωής του ατόµου, η οποία µπορεί στην πραγµατικότητα να 

προσδιοριστεί µε χρήση ελληνιστικής επιχειρηµατολογίας, αλλά δεν µπορώ να υπεισέλθω 

σ’ αυτό τούτη τη στιγµή.  
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Αν γνωρίζετε τον συνεργαζόµενο κυβερνήτη, θα αναρωτιέστε πιθανότατα ποιος είναι στ’ 

αλήθεια ο ρόλος του. ∆εν είναι, ελληνιστικά τουλάχιστον, ένας τρίτος κυβερνήτης της 

τριπλότητας που παίρνει τη σκυτάλη σε ένα µεταγενέστερο στάδιο της ζωής σας ή στο 

τέλος της ζωής σας. Αν και µερικές φορές ορισµένα µεσαιωνικά κείµενα µοιάζουν να 

υποδηλώνουν κάτι τέτοιο. Από ελληνιστική άποψη, ο τρίτος κυβερνήτης της 
τριπλότητας ονοµάζεται συνεργαζόµενος κυβερνήτης τριπλότητας και θεωρείται πως 

συνεργάζεται µε τον πρώτο κυβερνήτη της τριπλότητας κατά το πρώτο µέρος της ζωής του 

κατόχου του ωροσκοπίου και µε τον δεύτερο κυβερνήτη της τριπλότητας κατά το δεύτερο 

µέρος της ζωής του κατόχου του ωροσκοπίου. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι 

αυτό που αντιπροσωπεύει ο συνεργαζόµενος κυβερνήτης δεν είναι ένας πλανήτης του 

οποίου η λειτουργία είναι να διαχειρίζεται το ταξίδι, αλλά, αντίθετα, αντιπροσωπεύει έναν 

πλανήτη του οποίου η λειτουργία είναι να διευθύνει ή να κυβερνά πάνω στο σκάφος τα 

κουπιά, έναν πλανήτη που πρέπει να κατευθύνει τους κωπηλάτες.  

 

Έτσι, ενώ ο αέρας είναι η προτιµώµενη κινητήρια δύναµη στο ιστιοφόρο, υπάρχουν 

στιγµές που πρέπει να υπεισέλθουν κωπηλάτες και, στο βαθµό στον οποίο µπορούν να 

βοηθήσουν, παρέχουν ακόµα περισσότερη κινητήρια δύναµη για το ταξίδι της ζωής, ειδικά 

αν ο κάτοχος του ωροσκοπίου τυχαίνει να µένει στάσιµος λόγω άπνοιας.  

 

Αυτοί οι τρεις πλανήτες, τώρα, ο κυβερνήτης του ζωδίου του Ωροσκόπου, ο κυβερνήτης 

του ζωδίου του Κλήρου της Τύχης και ο κυβερνήτης –οι κυβερνήτες– της τριπλότητας του 

φωτός της οµάδας, αναφέρονται πάντα όλοι µαζί σαν ένα είδος τριάδας και ουσιαστικά 
απεικονίζουν τους τρεις κυριώτερους αξιωµατικούς σ’ αυτό το πλοίο ή καράβι που 

αντιπροσωπεύει τη ζωή του κατόχου του ωροσκοπίου.  

 

Το ναυτικό παράδειγµα που µόλις ανέπτυξα θα µπορούσε να ονοµαστεί το µέγα 
παράδειγµα που αποτελεί το θεµέλιο της ελληνιστικής αστρολογίας. Είναι µία από τις 

υπεροχές και ένα από τα πλεονεκτήµατα της ελληνιστικής αστρολογίας το γεγονός ότι έχει 

τέτοια παραδείγµατα, τέτοια ανθρωποµορφικά παραδείγµατα. Τα παραδείγµατα αυτά 

βοηθούν, στην πραγµατικότητα, να δούµε πώς ταιριάζουν όλες οι διαφορετικές τεχνικές 

µεταξύ τους σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα. Ταυτόχρονα, παρέχουν µια γλώσσα, µια 

πολύ συγκεκριµένη, ανθρώπινη γλώσσα, για να µεταφέρετε σε έναν πελάτη τα 

αστρολογικά σας συµπεράσµατα. Όλοι γνωρίζουν κάτι σχετικά µε την ιστιοπλοΐα και, όταν 

διαβάζετε το χάρτη µε αυτόν τον τρόπο και είστε σε θέση να δείτε τους διάφορους 
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"ρόλους" των πλανητών, µπορείτε ουσιαστικά να µεταδώσετε πολλές πληροφορίες στους 

πελάτες σας, µε όρους που θα αποδίδουν πολύ καλά το νόηµα.  

 

Στο βαθµό, όµως, που αυτά τα παραδείγµατα δείχνουν πώς συσχετίζονται οι διάφορες 

τεχνικές µεταξύ τους, µας παρέχουν επίσης και ένα µέσο αποκατάστασης πολλών 
πληροφοριών που έχουν χαθεί από την αρχική παράδοση και παρακινούν για 

ορισµένα βήµατα που εµείς µπορούµε σήµερα να ακολουθούµε ως αστρολόγοι. Για 

παράδειγµα, αν το σκεφθείτε, στο βαθµό που ο κυβερνήτης του Kλήρου της Τύχης 

παροµοιάζεται µε τον αξιωµατικό στην πλώρη, µε κάποιον που πρέπει να είναι σε 

εγρήγορση για πειρατές, µπουρίνια, ξέρες και όλα τα πράγµατα τέτοιου είδους – 

παγόβουνα, ο,τιδήποτε θα µπορούσε να τύχει – αυτός ο κυβερνήτης του Κλήρου της 

Τύχης θα πρέπει στην ιδανική περίπτωση να έχει τέτοια θέση στο χάρτη, ώστε να µπορεί 

να επικοινωνήσει τουλάχιστον µε τον κυβερνήτη του Ωροσκόπου, ο οποίος είναι ο 

πηδαλιούχος, ο πλανήτης που πρέπει να ανταποκρίνεται σ’ ό,τι βλέπει ο αξιωµατικός της 

πλώρης να έρχεται, σε ό,τι αφορά στο ταξίδι στον ωκεανό. Και αν όχι µε τον πηδαλιούχο, 

τουλάχιστον, ο κυβερνήτης του Κλήρου της Τύχης θα πρέπει να είναι σε θέση να 

επικοινωνεί µε τον Κύριο του ωροσκοπίου, που αντιπροσωπεύει τον καπετάνιο σ’ αυτό το 

συγκεκριµένο ταξίδι µε το ιστιοπλοϊκό κ.ο.κ. 

 

Μπορούν να γίνουν πολλοί συνδυασµοί µεταξύ των τεχνικών µέσω αυτών των 

υποκείµενων παραδειγµάτων. Αυτό το µέγα παράδειγµα είναι το παράδειγµα που ενώνει 

βασικά όλα τα κοµµάτια του ελληνιστικού συστήµατος. Για παράδειγµα, υπάρχουν µέθοδοι 

που αφορούν τους Χρονοκράτορες που βασίζονται σε καθέναν από αυτούς τους 

πρωτεύοντες "πλανήτες-δείκτες" του χάρτη. Ακόµα, λοιπόν, και οι διάφορες µέθοδοι για 

τους ίδιους τους Χρονοκράτορες ταιριάζουν τελικά σ’ αυτό το ναυτικό σχήµα.  

 

Ακόµα και στη διερεύνηση πιο εξειδικευµένων θεµάτων, όπως είναι τα παιδιά, ο γάµος 

κ.λπ., υπάρχει ένα είδος βοηθητικών παραδειγµάτων, τα οποία αναφέρονται µε πολύ 

ανθρώπινους ή ανθρωποµορφικούς όρους. Τα παραδείγµατα αυτά µας επιτρέπουν να 

συσχετίζουµε τους διάφορους τύπους πληροφοριών που λαµβάνουµε σε µία εξειδικευµένη 

θεµατική έρευνα. Όταν, για παράδειγµα, δεν εξετάζουµε τον πιο σηµαντικό πλανήτη στο 

χάρτη, και συγκεκριµένα το φως της οµάδας, αλλά έναν πλανήτη που έχει σηµασία για ένα 

συγκεκριµένο θέµα, όπως είναι η Αφροδίτη για το γάµο, και, κατά τη διερεύνηση αυτού του 

θέµατος δεν κοιτάζουµε µόνο την Αφροδίτη αλλά κοιτάζουµε επίσης και τον έβδοµο οίκο 

ολόκληρου ζωδίου και τον κυβερνήτη του, και επιπλέον δεν ερευνούµε τον Κλήρο της 
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Τύχης τώρα, αλλά τον κλήρο του Γάµου. Έτσι, στην περίπτωση αυτών των θεµατικών 

ερευνών, έχουµε παρόµοια παραδείγµατα που βοηθούν στην ενοποίηση και τη σύνθεση 

των πληροφοριών που αποσπάµε µε την εφαρµογή µεµονωµένων τεχνικών.  

Αυτή η δοµή της ελληνιστικής αστρολογίας, µε τα παραδείγµατα, είναι ένα από τα πλέον 

αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά της και υποδηλώνεται άµεσα από µεγάλο µέρος της τεχνικής 

ορολογίας της. Είναι επίσης πλήρως ενσωµατωµένη στις ίδιες τις τεχνικές.  

 

∆υστυχώς, στη µετάδοση αυτού του ελληνιστικού υλικού, το µεγαλύτερο µέρος 
αυτής της δοµής µε τα παραδείγµατα χάθηκε και, ως αποτέλεσµα, όσο περισσότερο 
αποµακρυνόµαστε από την ελληνιστική περίοδο τόσο πιο σκόρπιες και 
µεµονωµένες είναι οι τεχνικές που έχουµε. ∆εν υπάρχουν πια στοιχεία σχετικά µε 
το πώς να τις συσχετίζουµε ή να τις συνδυάζουµε σε ένα συναφές σύνολο. Αυτή 
είναι, λοιπόν, µία από τις   ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ  από την ελληνιστική 
κληρονοµιά, κατά τη γνώµη µου, αλλά, όπως είπα, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ ΜΕ 
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ.  
 

Προηγουµένως, έκανα µερικά σχόλια σχετικά µε τα θεωρητικά θεµέλια της ελληνιστικής 

αστρολογίας. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να πω ότι οι πρώτοι αστρολόγοι, πριν από τον 

Πτολεµαίο, δεν πίστευαν µε κανέναν τρόπο ότι οι πλανήτες ήταν ικανές ή ουσιαστικές 

αιτίες για τα γεγονότα της ανθρώπινης ζωής. ∆εν είναι θέµα αν ο ∆ίας εκπέµπει µία ακτίνα 

ή εκπέµπει άµεσα ένα είδος επιρροής στον κοσµικό ή τον επίγειο κόσµο. Αυτές οι έννοιες 

οφείλονται στην πραγµατικότητα στην επιρροή του Πτολεµαίου. Θα πλησιάζαµε 

περισσότερο και θα ήταν καλύτερο να πούµε ότι για τους ελληνιστικούς αστρολόγους οι 

πλανήτες σχετίζονται µε τη διαχείριση της ζωής του ατόµου. Ένας πλανήτης, για 

παράδειγµα, δεν µπορεί να ελέγξει την τύχη στη ζωή του κατόχου του ωροσκοπίου. Όµως, 

ένας πλανήτης, και συγκεκριµένα ο κυβερνήτης του Κλήρου της Τύχης, µπορεί στην 

πραγµατικότητα να διαχειριστεί αυτά που ουσιαστικά τυχαίνουν στο άτοµο.  

Αν, λοιπόν, µε την κατανόησή µας, προσεγγίσουµε πάρα πολύ και προσέξουµε τους 

ρόλους που έχουν οι διάφοροι πλανήτες, ας πούµε σ’ αυτό το ναυτικό παράδειγµα, 

µπορούµε να αρχίσουµε να παίρνουµε µια ιδέα για το ποια ήταν πραγµατικά αυτά τα 

ελληνιστικά θεµέλια για την αστρολογία. Όπως είπα προηγουµένως, υποστηρίζω ότι 

βασίζονταν κυρίως σε ορισµένες σε ορισµένες αντιλήψεις περί πεπρωµένου, τις οποίες 

σάς απαρίθµησα νωρίτερα.  

Μία από τις πιο σηµαντικές από αυτές τις αντιλήψεις περί πεπρωµένου είναι η έννοια της 

Πρόνοιας, (η οποία µεταφράζεται µερικές φορές ως µέριµνα). Στο ελληνιστικό πλαίσιο, 
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η λειτουργία των πλανητών είναι να υπηρετούν ή να είναι υπηρέτες της 
Ειµαρµένης, της κοσµολογικής αρχής που αποδίδει σε κάθε άτοµο το ωροσκόπιό 
του. Είναι ρόλος των πλανητών να βρουν τα µέσα, µε τα οποία ο κάτοχος του 

ωροσκοπίου µπορεί να κατορθώσει να ολοκληρώσει την Ειµαρµένη ή το πεπρωµένο του. 

Να βρουν, δηλαδή, τα µέσα που θα οδηγήσουν το άτοµο στον προορισµό του. Εδώ 

βλέπουµε και πάλι το ναυτικό παράδειγµα να προσαρµόζεται εύκολα στις έννοιες της 

µοίρας.  

 

Επιτρέψτε µου, όµως, να δώσω ένα παράδειγµα, για µια στιγµή. Όπως είπα, η έννοια της 

Πρόνοιας είναι µία από τις πιο σηµαντικές έννοιες της µοίρας. Ας επιστρέψουµε στο 

ναυτικό µας παράδειγµα. Ας πάρουµε τον αξιωµατικό στην πλώρη και, πρώτα απ’ όλα, ας 

ορίσουµε την Πρόνοια ως τη δύναµη που καθοδηγεί η ελέγχει τη ζωή του ατόµου, έτσι 

ώστε να τον οδηγήσει στην εκπλήρωση του πεπρωµένου του. Η πρόνοια υποδηλώνει 

επίσης την έννοια κάποιου είδους πρόβλεψης.  

Αυτό που έχουµε στο ναυτικό παράδειγµα είναι ότι: 

- Ο κυβερνήτης του ζωδίου του Κλήρου της Τύχης είναι ο πλανήτης που προσέχει τι 

έρχεται. 

- Ο κυβερνήτης του ζωδίου του Ωροσκόπου είναι ο πηδαλιούχος ή ο τιµονιέρης, ο 

πλανήτης του οποίου η λειτουργία είναι να οδηγήσει το άτοµο στην εκπλήρωση του 

πεπρωµένου του. 

- Ο κυβερνήτης της τριπλότητας είναι ο πλανήτης που πρέπει να διευθύνει το πλοίο και 

πάλι να βοηθήσει τον κάτοχο του ωροσκοπίου να φτάσει στον τελικό του προορισµό, την 

εκπλήρωση της Ειµαρµένης του ή της µοίρας του.  

 

Αν λοιπόν τώρα κοιτάξουµε µε προσοχή αυτές τις έννοιες και τον τρόπο µε τον οποίο τα 

παραδείγµατα, τα ανθρωποµορφικά παραδείγµατα, υποδηλώνουν αυτές τις έννοιες της 

µοίρας, πλησιάζουµε όλο και περισσότερο τις πραγµατικές θεωρητικές αρχές, πάνω στις 

οποίες θεµελιώθηκε η ελληνιστική αστρολογία ως λογικό οικοδόµηµα.  

Ήλπιζα ότι θα κάλυπτα περισσότερες τεχνικές σ’ αυτήν τη συγκεκριµένη οµιλία, αλλά 

πιστεύω ότι είναι πολύ σηµαντικό να αποκτήσουν οι σύγχρονοι αστρολόγοι και πάλι µια 

κατανόηση των αρχών και, έτσι, επικεντρώθηκα, στην πραγµατικότητα, περισσότερο στις 

αρχές, παρά ουσιαστικά στην παρουσίαση τεχνικών. Ήλπιζα, επίσης, ότι πριν από το 

συνέδριό σας θα είχαµε ολοκληρώσει µια πολύ λεπτοµερή εργασία, η οποία αποτελεί 

διερεύνηση και επίδειξη µιας ελληνιστικής µεθόδου Χρονοκρατόρων που ονοµάζεται 

Ζωδιακή Άφεση από τον Κλήρο του Πνεύµατος*. ∆ώσαµε ορισµένες πληροφορίες µε 
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τη µορφή ενηµερωτικών φυλλαδίων σχετικά µε αυτή τη συγκεκριµένη εργασία. Επιπλέον, 

βέβαια, στο Project Hindsight µεταφράζουµε κείµενα. Φιλοδοξία µας είναι να 

µεταφράσουµε ολόκληρο το σώµα της ελληνιστικής αστρολογίας στα αγγλικά και έχουµε 

προχωρήσει πολύ στην έκδοση της νέας σειράς µεταφράσεών µας που έχει 
αναθεωρηµένες εκδόσεις όλων των µεταφράσεων που κάναµε κατά τα τελευταία 
δώδεκα χρόνια. 

Επιπλέον, ετοιµάζουµε ένα νέο µάθηµα, το οποίο το ονοµάζουµε «βασικό µάθηµα στην 
ελληνιστική αστρολογία». Αυτό θα είναι ουσιαστικά µια πολύ λεπτοµερής εισαγωγή στην 

ελληνιστική αστρολογία και την ελληνιστική σκέψη.  

 

Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να αναφέρω ότι επίκειται το δικό µας συνέδριο στις 14 του 

ερχόµενου Αυγούστου. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν ήµουνα σε 

θέση να παρακολουθήσω το δικό σας συνέδριο. Και προσκαλώ όποιους από σας 

κατορθώσουν να έρθουν να βρεθούν εδώ µαζί µας στο Cumberland, Maryland για το 

επόµενό µας συνέδριο.    

 

 

 

 
* Ο Κλήρος του Πνεύµατος συναντάται στα αρχαία ελληνικά κείµενα ως κλήρος του ∆αίµονος ή απλώς ως 

∆αίµων και ο τύπος υπολογισµού του είναι ακριβώς ο αντίστροφος από αυτόν του Κλήρου της Τύχης. 

 

 

ΤΕΛΟΣ 
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