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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΠΟΥ ΣΤΗ ΓΗ 

3 Η Αστρολογία των Πόλεων και των Μεγαλουπόλεων 

Charles Harvey 

Μετάφραση: Θεοδώρα Πέγιου 

Επιμέλεια: Βαγγέλης Πετρίτσης PhD 

Μόλις αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τόσο σύνθετες έννοιες όπως «έθνη», «κράτη», 

«λαοί», «πολιτισμοί», που ζουν, αλλάζουν, εξελίσσονται ως οντότητες και δεν είναι 

στατικές γεωγραφικές περιοχές, βλέπουμε ότι ο «ουράνιος προσδιορισμός» μιας συ-

γκεκριμένης περιοχής θα τείνει να χαρακτηρίζεται από υποτυπώδη στρώματα, πάνω 

από την φυσική και βασική κυριαρχία, με το βαθύτερο πνεύμα του τόπου να προσδιο-

ρίζεται θεωρητικά με βάση τον γήινο ζωδιακό. Αλλά επιπλέον οι γεωλογικοί παράγο-

ντες αναμένεται να παίξουν τον ρόλο τους. Έτσι, κάθε περιοχή που αναπτύσσει ενεργά 

τις εναποθέσεις σιδηρομεταλλεύματος θα αρχίσει να ενεργοποιεί και να τονίζει το 

αρχέτυπο του Άρη, ενώ οι περιοχές εξόρυξης άνθρακα και οι περιοχές της βαριάς 

βιομηχανίας αναμένεται να έχουν πιο έντονη συνάφεια με σχηματισμούς Άρη-Κρόνου 

κ.ο.κ. Μελλοντικοί επιπρόσθετοι χάρτες αναμένεται να αντικατοπτρίζουν εάν αυτές οι 

εξελίξεις έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες στην συνείδηση της περιοχής.  

Οι σημαντικότεροι επιπρόσθετοι χάρτες εδώ θα είναι οι χάρτες έναρξης που 

σηματοδοτούν τη θεμελίωση των εθνών, των κρατών και των πόλεων, και άλλοι χάρτες 

για στιγμές συλλογικής σημασίας για τους κατοίκους μιας περιοχής. Τέτοιες στιγμές 

όπως η υπογραφή της Magna Carta ή τα εγκαίνια ενός κτιρίου του Κοινοβουλίου 

μπορεί να συνεχίσει να αντηχεί μέσα από το ασυνείδητο. Το μοτίβο των πλανητικών 

ιδεών και οι μοίρες εκλειπτικής που καταλαμβάνονται, σε τέτοιες στιγμές συλλογικής 

απόφασης, φαίνονται να χαράσσονται στη συλλογική μνήμη ως συμπυκνωμένες ε-

νέργειες, ως μύθοι. Αυτά τα αρχέτυπα πρότυπα φαίνονται ικανά να ζουν στο συλλογικό 

ασυνείδητο, σε μια διαχρονική κατάσταση ζωτικότητας, έτοιμα να επανενεργο-

ποιηθούν από τις κατάλληλες ουράνιες συνθήκες ή με την ενσωμάτωση συγκεκριμέ-

νων διελεύσεων μέσα σε ένα άτομο που μπορεί να γίνει μελλοντικός ηγέτης. Όπως 

φαίνεται, αυτή η προσέγγιση περιπλέκει πολλά πράγματα γιατί επιτρέπει, τουλάχιστον 

θεωρητικά, τη δυνατότητα ενός σχεδόν άπειρου αριθμού ενδεχομένως σημαντικών 

χαρτών, ο καθένας με ευαίσθητες περιοχές μοιρών. Εδώ, όπως και σε όλους τους 

άλλους τομείς της αστρολογίας, θα δούμε ότι είναι σημαντικό να καθορίσουμε προ-
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σεκτικά τον ακριβή λόγο επιλογής για κάθε έναν από τους χάρτες μας. Εξίσου σημα-

ντικό θα είναι να δημιουργήσουμε κάποια αίσθηση προτεραιότητας μεταξύ των χαρτών 

μας, να ιεραρχήσουμε δηλαδή τη σημασία τους. 

Μετά τον χάρτη του ατόμου, υπάρχει πιθανώς ένας χάρτης της οικογένειας, της 

τοπικής κοινότητας, της πόλης, της διοικητικής περιοχής, του κράτους, της χώρας, της 

ομαδοποίησης των χωρών και, τέλος, πιθανώς, της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Όλα 

αυτά διασυνδέονται σαν μια σειρά Κινέζικων κιβωτίων, μαζί με άλλους χάρτες για τις 

υποομάδες και τις οργανώσεις στις οποίες ανήκει το άτομο μέσω της εργασίας και 

άλλων δραστηριοτήτων. Έτσι το άτομο είναι πιθανώς αλληλένδετο με πολλές δεκάδες 

διαφορετικές ολότητες, η καθεμία με δικό της χάρτη. Και αυτό δεν έχει μόνο 

φιλοσοφικό και θεωρητικό ενδιαφέρον. Στην πράξη, η αντιστοίχιση μεταξύ αυτών των 

διαφορετικών χαρτών μπορεί να δώσει μια «λύση» σε πιθανά γεγονότα. Έτσι, ο Charles 

Carter επισημαίνει πως συχνά ο θάνατος εμφανίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια μέσα 

από τους χάρτες των πλησιέστερων και πιο αγαπημένων των θανόντων από ό, τι στον 

δικό τους χάρτη. Αυτό ήταν σίγουρα η βάση με την οποία πρόβλεψε τον δικό του 

πιθανό θάνατο. 

Στο κεφάλαιο 15 δίνονται οι χάρτες ορισμένων από τις κυριότερες χώρες του 

κόσμου. Εδώ θα εξετάσουμε συγκεκριμένα το θέμα των χαρτών των πόλεων και των 

μεγαλουπόλεων. Λίγοι από εμάς είναι πιθανό να εμπλακούμε στενά με τις εθνικές 

υποθέσεις. Πολλοί από εμάς είναι πιθανό να εμπλακούμε αρκετά στενά με τις δικές μας 

κοινότητες. Τέτοιες μελέτες μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα αύξησης της 

συλλογικής επίγνωσης σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να μπορούμε να μάθουμε να 

διοχετεύουμε δυνητικά επικίνδυνες συσσωρεύσεις ενέργειας με θετικό τρόπο στη 

συλλογική συνείδηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό ίσως υποδηλώνει τη ση-

μασία των ενεργών «δημοτικών συναντήσεων» με πραγματική δύναμη, όπως στην 

Ελβετία και σε τμήματα των ΗΠΑ όπως η Νέα Αγγλία. Μόνο η συνειδητή δράση σε 

αυτό το επίπεδο είναι πιθανό να επιτρέψει στις κοινότητες να χρησιμοποιήσουν τις 

αρχετυπικές ενέργειες στην τοποθεσία τους με πραγματικά θετικό τρόπο. Έτσι, τα 

τελευταία χρόνια έχει αναφερθεί ότι το Γιορκσάιρ, στην Αγγλία, έχει ιδιαίτερα κακό 

ρεκόρ για εγκλήματα βίας και διαστροφής, τα πιο γνωστά από τα οποία ήταν οι δο-

λοφονίες του Moors και οι δολοφονίες του Ripper. Θα μπορούσε το παρελθόν της 

περιοχής στην εκμετάλλευση της βαριάς βιομηχανίας, με έμφαση στην αρνητική 

εφαρμογή των αρχών του Άρη-Κρόνου-Ουρανού, να έπαιξε τον ρόλο τους σε αυτό; Η 

αστρολογία θα πρέπει να είναι σε θέση να ρίξει φως σε τέτοιες εξελίξεις και να είναι 

σε θέση να προσφέρει ενδείξεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους η κοινότητα 

μπορεί να αρχίσει να ανακατευθύνει αυτές τις ενεργειακές σχέσεις εποικοδομητικά. 
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Κάποιος μπορεί να φανταστεί τη διαφήμιση: «Ζητείται: Τοπικός Ψυχοθεραπευτής-

πλεονέκτημα η εμπειρία με αρνητικό Δία - Ποσειδώνα». 

 

Οι χάρτες των πόλεων, των μεγαλουπόλεων και των κρατών 

Αν, όπως στην γενέθλια αστρολογία, μπορούμε να εντοπίσουμε τη λειτουργία των 

πλανητικών κύκλων μέσα από τους χάρτες των ατόμων, έτσι μπορούμε να περιμένουμε 

να βρούμε αυτές τις αρχές να αντανακλώνται σε κάθε επίπεδο, σε κάθε έθνος και στις 

μικρότερες υποδιαιρέσεις του, στα ξεχωριστά κράτη του, στις χώρες, στις πόλεις, στις 

κωμοπόλεις και στις οικογένειες εντός των κοινοτήτων. Φυσικά, όπως πάντα, πρέπει 

να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρξει μια ιεραρχία εδώ. Η μικρότερη ενότητα συνήθως 

τείνει να ενταχθεί στις ενότητες των οποίων είναι μέρος. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να 

ξεχνάμε το γεγονός ότι, λόγω της ενότητάς του, κάθε κύτταρο σε έναν μεγαλύτερο 

οργανισμό έχει τη δυνατότητα να συνθέτει συγκεκριμένες «ιδέες της εποχής» και να 

ενεργοποιεί κατάλληλα το γονικό όργανο. Αυτό είναι που οι δημοκρατίες διαισθητικά 

κατοχυρώνουν όταν υπογραμμίζουν τη σημασία της ατομικής ελευθερίας. Μέσα σε μια 

υγιή κοινωνία πιθανώς κάθε «κύτταρο», κάθε επίπεδο οργάνωσης, θα έχει επαρκή 

αυτονομία για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί θετικά στις εποχές, έτσι ώστε να 

μπορέσει να συνεισφέρει τον μέγιστο βαθμό επίγνωσης στο μεγαλύτερο σύνολο. Κατά 

τον ίδιο τρόπο, ο χάρτης για κάθε τέτοια συλλογική επιχείρηση πρέπει αναπόφευκτα 

να αντικατοπτρίζει τα είδη εμπειρίας που η κοινότητα θα είναι πιθανό να συνθέσει σε 

μια δεδομένη στιγμή. Έτσι, όπως επισημαίνει ο Carter11, οι χάρτες της Χιροσίμα ή του 

Ναγκασάκι, αν ήταν γνωστοί, θα έδειχναν σίγουρα με αρκετή σαφήνεια την 

καταστροφή που επρόκειτο να τους συμβεί, όπως και οι αληθινοί χάρτες του Λονδίνου, 

του Παρισιού, της Μαδρίτης, της Νέας Υόρκης κλπ. θα έπρεπε να δείξουν την 

επακόλουθη άνοδό τους στην εξουσία. Δυστυχώς, σήμερα, οι αξιόπιστοι χάρτες αυτού 

του τύπου δεν προκαλούν λιγότερες αμφιβολίες και αβεβαιότητες από τους χάρτες του 

γονικού έθνους τους. 

Την εποχή του Πτολεμαίου αυτό φαίνεται να ήταν ένα λιγότερο κοινό πρό-

βλημα για τα κράτη:47 «Σε ορισμένες περιπτώσεις… όπου η ημερομηνία ίδρυσης μιας 

πρωτεύουσας δεν μπορεί να εξακριβωθεί, το MC στο ωροσκόπιο του βασιλιά ή άλλου 

πραγματικού αρχηγού ή άρχοντα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να θεωρηθεί ως το 

μέρος του ζωδιακού με το οποίο (η πόλη) κυρίως συντονίζεται». Αυτό φαίνεται να 

υποδηλώνει ότι η γνώση των χαρτών ίδρυσης των πόλεων ήταν σχετικά κοινή αυτήν 

την περίοδο. Ο Πτολεμαίος συνεχίζει: «αυτά τα σημεία ή οι μοίρες του ζωδιακού, πάνω 

από τα οποία ο Ήλιος και η Σελήνη ήταν υπό διέλευση, την εποχή κατά την οποία 
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άρχισε η ανέγερση οποιασδήποτε τέτοιας πόλης, πρέπει να θεωρηθούν ότι συ-

ντονίζονται με την πόλη αυτή με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο, και ότι από τις γωνίες είναι ο 

Ωροσκόπος που κατ' εξοχήν συντονίζεται με αυτή». 

Με τις μεγάλες νέες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η επιλογή χαρτών για 

την ίδρυσή τους θεωρούνταν κοινή λογική, καθώς εξακολουθεί να είναι σήμερα σε 

ολόκληρη την ινδική υπο-ήπειρο. Έτσι, όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος απο-

φάσισε να ιδρύσει την πόλη Κωνσταντινούπολη, την σημερινή Istanbul, συμβουλεύ-

τηκε αστρολόγους που επέλεξαν γι’ αυτόν να βάλει τη θεμελιώδη λίθο των τειχών της 

μελλοντικής πόλης «την ώρα του Καρκίνου» στις 26 Νοεμβρίου 326 μ.Χ. Ο 

Knappich27 σημειώνει ότι η πραγματική ανερχόμενη μοίρα πολλών άλλων μεγάλων 

πόλεων δίνεται από τους Άραβες και τους κλασικούς αστρολόγους. Οι λίστες αυτών 

δίνονται στα έργα των Cardan, Gauricus, Rantzau, Junctinus και άλλων αναγεννησια-

κών αστρολόγων. Θα ήταν πράγματι ένα ευγενές έργο, αν κάποιος μπορούσε να συ-

γκεντρώσει αυτό το υλικό, γιατί επί του παρόντος είμαστε ως επί το πλείστο στη θέση 

του μεγάλου Al-Biruni. Το 1029 μ.Χ. συνέστησε: 

…το να βρούμε μια σχέση μεταξύ ενός συγκεκριμένου τόπου και ενός 

ζωδίου ή πλανήτη είναι θέμα έρευνας και μελέτης, αλλά πώς θα σχεδιάσουμε ένα 

ωροσκόπιο ή θα βεβαιώσουμε τον Κύριο της ώρας για έναν τόπο αν δεν 

γνωρίζουμε με ακρίβεια την ώρα της κατασκευής του; Και ποια πόλη υπάρχει 

από την οποία να διατηρείται μια τέτοια ανάμνηση; Ακόμη και αν μια θρησκευ-

τική τελετή συνδέεται με την ίδρυση μιας πόλης, η ιστορία της πρώιμης κατά-

στασής της έχει περάσει στη λήθη. 

Η αρχή σε αυτό το τεράστιο έργο συστηματικής καταχώρισης και ευρετηρίασης όλων 

των γνωστών στιγμών ίδρυσης έχει γίνει σε ορισμένους τόπους. Έτσι στη Βρετανία 

στον Wigglesworth60 απονεμήθηκε το Βραβείο Αστρολογίας του Αστρολογικού Συν-

δέσμου για το υποδειγματικό του έργο για την έρευνα των Περιφερειακών Ενοτήτων 

της Αγγλίας. Πρόκειται για μια σημαντική αρχή για το πρόβλημα στην περίπτωση της 

Βρετανίας. Οι ΗΠΑ έχουν μελετηθεί καλά από τον Dodson13, ο οποίος έχει συντάξει 

μια ανεκτίμητη συλλογή των χαρτών ίδρυσης για κάθε Πολιτεία της Ομοσπονδίας και 

για πολλές από τις μεγάλες πόλεις του έθνους. Στη Γερμανία ο von Beckerath7 και ο 

Baumgartner έχουν φτιάξει λίστα με τις ευαίσθητες μοίρες για πολλές σημαντικές πό-

λεις. Δεν γνωρίζουμε άλλες παρόμοιες συλλογές, αλλά το Ινστιτούτο για τη Μελέτη 

των Κύκλων σε Κοσμικές Υποθέσεις (ISCWA) προγραμματίζει μια μονογραφία για να 

διερευνήσει αυτόν τον σημαντικό τομέα. 
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Εμπειρικές μελέτες 

Ενώ ένας χάρτης για την επίσημη ίδρυση μιας πόλης θα πρέπει φυσικά να είναι ση-

μαντικός, η ημερομηνία του συνήθως επέρχεται πολλούς αιώνες μετά την καθιέρωση 

της κοινότητας. Όπου δεν είναι γνωστή η ημερομηνία ίδρυσης, ο μόνος τρόπος για να 

ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα είναι να υιοθετηθεί μια εμπειρική προσέγγιση και να 

διαπιστωθεί εάν, με τη μεθοδική καταγραφή των σημαντικών γεγονότων στην ιστορία 

μιας πόλης ή μεγαλούπολης καθώς και με την εξέταση των διελεύσεων για τέτοιες 

περιόδους, είναι δυνατόν να ανακατασκευαστούν συνεκδοχικά τα κύρια χαρα-

κτηριστικά της πόλης. Γνωρίζουμε, ότι τέτοιου είδους εργασίες έχουν γίνει για το Ρί-

τσμοντ του Surrey, στην Αγγλία, για τη Φρανκφούρτη, για το Μπρίστολ και για την 

Υόρκη, η τελευταία εκ των οποίων είναι αδημοσίευτη μέχρι σήμερα. 

 

Ρίτσμοντ 

Ίσως το πιο άμεσο παράδειγμα της δυνητικής αξίας αυτής της μορφής μελέτης συμ-

βαίνει στην περίπτωση του έργου του John Addey για το ωροσκόπιο του Ρίτσμοντ, 

Surrey, στην Αγγλία το 1952. Σε αυτή την περίπτωση, ως αποτέλεσμα των ερευνών 

του, ανίχνευσε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή γύρω από τις 18° Καρκίνου. Ανέφερε 

σε έναν δημοσιογράφο εφημερίδας ότι το επόμενο έτος (1953) θα υπήρχε μια ιδιαίτερα 

βίαιη έκλειψη με τον Άρη και τον Ουρανό σε αυτή τη μοίρα, και αυτό υποδήλωνε 

κάποιο βίαιο και δυσάρεστο γεγονός που συνδέεται με ποταμό (Καρκίνος). Λίγες 

εβδομάδες πριν από την έκλειψη σημειώθηκαν οι «Δολοφονίες Towpath». Δύο νεαρά 

κορίτσια μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου με εξαιρετική βία στις όχθες του Τάμεση. Η 

Scotland Yard οργάνωσε το μεγαλύτερης κλίμακας ανθρωποκυνηγητό που έγινε ποτέ, 

και κατά την περίοδο της έκλειψης στον Καρκίνο, ο Τάμεσης  πραγματικά 

στραγγίστηκε στην περιοχή σε αναζήτηση του όπλου. Από τις 17-21 μοίρες των πα-

ρορμητικών που βάλλονταν τη νύχτα της δολοφονίας, ο Addey κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι ο δολοφόνος πιθανότατα γεννήθηκε με δύσκολες όψεις σε αυτή την περιοχή 

του ζωδιακού και πρότεινε την 12/13 Ιουλίου 1931 ως πιθανή ημερομηνία γέννησης. 

Όταν ο δολοφόνος, Charles Whiteway, συνελήφθη τελικά, ανακαλύφθηκε ότι η 

ημερομηνία γέννησής του ήταν στην πραγματικότητα 21 Ιουνίου 1931 με ένα Τ-

τετράγωνο μεταξύ Κρόνου-Ουρανού-Πλούτωνα στις 19-20 μοίρες των παρορμητικών 

να ενεργοποιείται από τον προοδευμένο Ήλιο που έφτασε σε σύνοδο με Πλούτωνα στις 

20˚ Καρκίνου τη στιγμή της δολοφονίας. Η προοδευμένη ημερομηνία ήταν στην 

πραγματικότητα 13 Ιουλίου 1931 συνδέοντας έτσι τον Whiteway τόσο χρονικά όσο και 

τοπικά με αυτό το μοιραίο γεγονός. 
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Φρανκφούρτη 

Αυτή είναι μια άλλη λιγότερο δραματική περίπτωση της αναδρομικής αξίας εμπειρικά 

καθορισμένων περιοχών του ζωδιακού. Το 1935/6 ο Erich von Beckerath, στο πνεύμα 

της έκκλησης του Al-Biruni για «έρευνα και μελέτη», δημοσίευσε7 μια μελέτη σχετικά 

με την ανακατασκευή του χάρτη της Φρανκφούρτης. Παίρνοντας ένα πλήθος από 

ιστορικά γεγονότα, όπως η ίδρυση εκκλησιών, σπουδαίες βασιλικές επισκέψεις, 

πυρκαγιές, πλημμύρες, πόλεμοι, καθώς και τους χάρτες των διάσημων γόνων της 

πόλης, και συνεκτιμώντας τον συμβολισμό των οικόσημων εμβλημάτων της πόλης, 

ανακάλυψε ότι υπάρχει μια συγκέντρωση στις 04˚F/L και 21˚E/K. Για την 

αναδημοσίευσή του το 1969, ο Bekerath δίνει τον χάρτη για την πρώτη νύχτα των 

καταστροφικών βομβιστικών επιθέσεων των Συμμαχικών Δυνάμεων στην πόλη στις 

21/22 Μαρτίου 1944, αν και βεβαίως η πόλη βομβαρδιζόταν λιγότερο έντονα για πολύ 

καιρό πριν από αυτή την ημερομηνία. Η αρχή της επίθεσης δείχνει τον Ουρανό στις 

05ºC28΄ σε τετράγωνο με τον έναν άξονα και τον Ποσειδώνα στις 02ºG57΄ σε όψη 135 

μοιρών με τον Δία στις 17ºE48΄ σε αντίθεση με τη Σελήνη στις 25ºK να ενεργοποιεί 

τον άλλο άξονα. Η Σελήνη συνέχισε κάνοντας διέλευση από τις 04ºL κατά τη διάρκεια 

της επιδρομής της επόμενης ημέρας. Ο Ουρανός είχε γίνει στάσιμος στις 04ºC49΄ στις 

12 Φεβρουαρίου. Οποιοσδήποτε είχε προσέξει αυτή την ευαίσθητη μοίρα νωρίτερα, θα 

ήταν υπό τις συνθήκες του πολέμου υποψιασμένος στο γεγονός ότι αυτή θα ήταν μια 

περίοδος αυξημένου κινδύνου. 

 

Μπρίστολ 

Ένα πολύ παρόμοιο είδος μελέτης προς αυτό του von Becherath ανέλαβε ο R. Marshall-

Harmer34 στη δεκαετία του 1950 βασισμένο σε μια προσεκτική μελέτη μερικών από τα 

σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του Μπρίστολ. Τα συμπεράσματά του είναι ότι 

το MC είναι πιθανώς στην περιοχή των 15ºB και ο AS στις 26ºE κοντά σε μια 

εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή των 23º-26ºE. Άλλες σημαντικές περιοχές φαίνεται να 

είναι 20º-23º C/I, 17º-27ºF και 26ºA. Θεωρεί ότι «ίσως ο πιο σίγουρος τρόπος να 

τοποθετηθεί η ανερχόμενη μοίρα μιας πόλης. . . είναι να παρατηρήσουμε τη θέση του 

Άρη ή του Ουρανού, ή τη μοίρα του ΜC κατά τη στιγμή γεγονότων σπουδαίας 

σημασίας για την πόλη». Είναι ενδιαφέρον ότι ο εντοπισμός της ευαίσθητης περιοχής 

στον Λέοντα από τον Marshall-Harmer συμφωνεί στην πραγματικότητα με την 

παραδοσιακή κυριαρχία του Λέοντα για το Μπρίστολ. Η αξία αυτής της μοίρας 

Ωροσκόπου και η περιοχή των μεταβλητών επιβεβαιώθηκε τρομερά όταν, με τον 

Ουρανό στις 26ºH και τον Άρη σε αντίθεση με Ποσειδώνα στις 23ºI, ξέσπασαν 

πρωτοφανείς φυλετικές ταραχές στην πόλη τον Ιούλιο του 1981, μέρος ενός κύματος 
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ταραχών που συνέχιζαν να σαρώνουν το κέντρο διάφορων άλλων μεγάλων πόλεων. 

Αυτά έγιναν μετά τη Νέα Σελήνη της 1ης Ιουλίου, όταν ο Άρης και ο Ερμής έκαναν 

αντίθεση με έναν Ποσειδώνα που ανέτειλε ακριβώς στο Μπρίστολ, ένας σχηματισμός 

που η Aστροχαρτογεωγραφία για το διάστημα αυτό δείχνει να διασχίζει όλη τη Βρε-

τανία από τα νοτιοδυτικά μέχρι πάνω στο Λίβερπουλ, μια άλλη σοβαρά χτυπημένη 

περιοχή. Ο Πλούτωνας, ο οποίος τόσο συχνά κάνει εκκαθαρίσεις και φέρνει ζητήματα 

στην επιφάνεια, βρισκόταν ταυτόχρονα στο MC για το Λονδίνο. Ευτυχώς, οι ταραχές 

συνέβαλαν σημαντικά στην επιτάχυνση κατάλληλης «καταστρεπτικής και ανα-

γεννητικής» πλουτώνιας δράσης σε αυτές τις υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης. 

Ευλογημένη θα είναι η ημέρα που θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιή-

σουμε εγκαίρως τις ενέργειες αυτές εποικοδομητικά. Αναμφισβήτητα, η ερευνητική 

εργασία του είδους που αναφέρεται παραπάνω θα έχει τεράστια αξία σε μια τέτοια 

διαδικασία. 

Η έλευση των υπολογιστών, με πολυετείς εφημερίδες επί τάπητος και με το 

κατάλληλο ερευνητικό λογισμικό - όπως το πρόγραμμα M-65 του Matrix17a, εγκαι-

νιάζει τη δυνατότητα πολύ πιο λεπτομερών και περίπλοκων μελετών αυτού του είδους. 

Θα αναμενόταν ότι τα διελαύνοντα μεσοδιαστήματα θα ήταν ένας σημαντικός επιπλέον 

παράγοντας που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη σε τέτοιες μελέτες. Οι συγγραφείς θα 

ενδιαφέρονταν να ακούσουν για άλλες τέτοιες μελέτες, τόσο σε σχέση με τους χάρτες 

των κοινοτήτων όσο και των εθνών. 

 

Βιέννη 

Μια σημαντική εμπειρική μελέτη αυτής της πόλης από τον σπουδαίο αστρονόμο-

ιστορικό Wilhelm Knappich έχει έρθει στην αντίληψή μας. Δημοσιεύθηκε τον Ιανου-

άριο του 1938 στο Ersten Astrologischen Gesellschaft, περιοδικό της Βιέννης. Σε αυτό 

ο Knappich καθορίζει τα βήματα για την ανακατασκευή των χαρτών μιας πόλης από 

την εξέταση των γεγονότων. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το MC είναι μεταξύ 

13˚και 14˚ Καρκίνου και το AS 10˚-11˚ Ζυγού. Αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι σημειώνει 

ότι αυτό τοποθετεί στις 18˚-19˚ Λέοντα/Υδροχόου τον άξονα 3ου/9ου στο σύστημα 

Placidus, μια περιοχή μοιρών που σημειώνεται από τον Von Beckerath ως σημαντική 

για την Αυστρία στο σύνολό της (βλ. Κεφ. 13). 

 

Παραδοσιακές κατανομές και απλανείς αστέρες 

Διάφορες πόλεις έχουν εδώ και καιρό συγκεκριμένες μοίρες που συνδέονται με αυτές 

(βλ. «Ευαίσθητες μοίρες» στο κεφάλαιο 13 για περαιτέρω παραδείγματα). Αυτές συ-

νήθως θεωρούνται ως μοίρες Ωροσκόπου της πόλης. Ο Whalley47 στο σχόλιό του για 
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τον Πτολεμαίο σημειώνει ότι η σταδιακή πρόοδος των απλανών αστέρων «από το ένα 

ζώδιο στο άλλο γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στις 

μεταλλάξεις, τους τρόπους, τα έθιμα, τους νόμους, την κυβέρνηση και την τύχη ενός 

βασιλείου». Η πιο γνωστή εφαρμογή αυτής της προσέγγισης είναι η περίπτωση της 

προφητείας του Lilly για την πανούκλα και τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, που 

λέγεται ότι έκανε με βάση την άφιξη του απλανούς αστέρα El Nath, του βόρειου κέ-

ρατος του Ταύρου, στις 17ºC54΄, δηλαδή στον ωροσκόπο του Δήμου του Λονδίνου 

(βλ. Robson51). Ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση, ο Morrison (Zadkiel I) μελέτησε 

τον χάρτη του Λίβερπουλ. Καταλήγει: «… μπορέσαμε να καταλήξουμε ότι ο ακριβής 

Ωροσκόπος του Λίβερπουλ είναι 18 μοίρες και 12 λεπτά του Σκορπιού. Και διαπι-

στώνουμε ότι η Βόρεια Κλίμακα (Ζουμπενεσαμάλι), ένας πολύ καλοπροαίρετος α-

πλανής αστέρας, ήρθε για πρώτη φορά εντός ανοχής  (5 μοιρών) από τον Ωροσκόπο 

του Λίβερπουλ το έτος 1558 όπου τα βαμβάκια του Μάντσεστερ ανταλλάχτηκαν με 

κρασί των εμπόρων του Λίβερπουλ…». Συνεχίζει δείχνοντας ότι το ισοδύναμο MC θα 

είναι στις 08ºF55΄ και ότι κατά τον χρόνο της γραφής (1834) ένας κακόβουλος 

αστέρας Αφροδίτης-Κρόνου είχε μόλις φτάσει σε αυτή τη μοίρα φέρνοντας ντροπή και 

όνειδος στην πόλη, η οποία μόλις είχε καταργήσει το δικαίωμα της ψήφου για τους 

ελεύθερους πολίτες μέσω Νομοσχεδίου του Κοινοβουλίου. Έχει ενδιαφέρον το ότι 

έκανε την πρόβλεψη ότι όταν η Βόρεια Κλίμακα φτάσει στον Ωροσκόπο το 1916, αυτό 

θα οδηγήσει σε υπέροχες βελτιώσεις στο Λίβερπουλ και ότι η πόλη θα ανθίσει πολύ 

κατά τις αρχές του εικοστού αιώνα. Υποστηρίζει επίσης ότι η τύχη του Λονδίνου θα 

παρουσιάσει ύφεση γύρω στο 2077 όταν ο Rigel έρθει στον Ωροσκόπο και ότι το 

Λίβερπουλ θα γίνει η έδρα της κυβέρνησης το έτος 2291. 

 

Ονόματα πόλεων 

Μια περαιτέρω σκέψη για τον προσδιορισμό των ευαίσθητων περιοχών μιας πόλης 

είναι το πραγματικό της όνομα. Το όνομα ενός πράγματος μπορεί να θεωρηθεί ως ο 

παλμός του. Πολλοί αστρολόγοι, συμπεριλαμβανομένων και σπουδαίων μελετητών 

όπως ο Κάρτερ11, ο Addey1 και ο Elwell, έχουν επισημάνει πώς τα ονόματα έχουν έναν 

σαφή συντονισμό με τις αστρολογικές αρχές, με τα ζώδια του ζωδιακού και τους 

πλανήτες. Έχει προταθεί ότι αυτό έχει κάποια σημασία για το ζήτημα της ανάθεσης 

κυριαρχιών ζωδίων σε πόλεις. Έτσι ένα όνομα όπως το Μπλάκπουλ θα υπονοούσε ίσως 

έναν συνδυασμό του Κρόνου και του σταθερού υδάτινου ζωδίου του Σκορπιού. Είναι 

ενδιαφέρον ότι η ημερομηνία της ίδρυσης του δήμου, η οποία συνέβη βέβαια πολύ 

καιρό αφού είχε πάρει το όνομά του, δείχνει τη Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον 

Σκορπιό σε τετράγωνο με Κρόνο ο οποίος κάνει σύνοδο με Αφροδίτη στον Υδροχόο. 
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Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο ξεκάθαρα, οπότε το Leominster προς 

απογοήτευση μας δεν φαίνεται να έχει κάτι στο ζώδιο του Λέοντα κατά την ίδρυσή του 

ως δήμου το 1554. Ένα άλλο πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι η ίδια πόλη θα 

έχει διαφορετικά ονόματα σε διάφορες γλώσσες. Έτσι το ρομαντικό και αρωματικό 

όνομα Κολωνία γίνεται το κάπως σκληρό (στα αγγλικά αυτιά) Kőln στην αρχική του 

γερμανική εκδοχή. Ομοίως, οι πραγματικές αλλαγές ονομασιών όπως από 

Πετρούπολη/Αγία Πετρούπολη σε Λένινγκραντ ή από Κωνσταντινούπολη (από τον 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνο) σε Istanbul, πρέπει σίγουρα να έχουν αλλάξει τη δόνηση 

αυτής της πόλης. Είναι ενδιαφέρον ότι στην περίπτωση της Αγίας Πετρούπολης η 

προστασία του ιερού βράχου (Άγιος Πέτρος) αντικαθίσταται εδώ από τον γήινο υλιστή 

«Άγιο Λένιν» με τα άκαμπτα, πετρώδη προσόντα του Ήλιου, του Ερμή, του Δία και 

του Πλούτωνα εκ των οποίων όλοι βρίσκονται στον Ταύρο. 

Ο Ελβετός αστρολόγος Hitschler,22 υποδηλώνει ότι θα υπάρχει πράγματι ένας 

ισχυρός συντονισμός μεταξύ του ονόματος μιας πόλης και του ωροσκοπίου του ατόμου 

από το οποίο πήρε το όνομά της. Έτσι μπορούμε να αναμένουμε γεγονότα στην πόλη 

της Ουάσιγκτον, και μάλιστα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον και σε άλλες πόλεις και 

κοινότητες που έχουν ονομαστεί από τον πρόεδρο, να ανταποκρίνονται στις διελεύσεις 

του γενέθλιου χάρτη του Τζορτζ Ουάσιγκτον. Ο John Addey σημείωσε πως η μοίρα 

Ερμή του Churchill ήταν ενεργοποιημένη την ημέρα που το Παρίσι αφιέρωσε στη 

μνήμη του την Λεωφόρο Churchill. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι από τα γεγονότα 

σε όλες αυτές τις οδούς και τους δρόμους να αντανακλάται στο ωροσκόπιο του ατόμου 

από το οποίο πήραν το όνομά τους. Μια νέα τάση στην πρόληψη ατυχημάτων κάνει 

την εμφάνισή της! Η συστηματική δουλειά σε αυτό το είδος συντονισμού θα 

αποτελούσε μια ενδιαφέρουσα και πολύτιμη μελέτη. 

Με τις πόλεις ο Hitschler σημειώνει ιδιαίτερα μια ενδιαφέρουσα σχέση μεταξύ 

της μοίρας του Ήλιου για την ημέρα του Αγίου και των πόλεων που ονομάστηκαν από 

αυτόν. Για παράδειγμα, μια θαυματουργική θεραπεία έλαβε χώρα στο San Severo της 

Ιταλίας στα μέσα Μαρτίου 1950. Ο Δίας τότε ήταν στις 23° Υδροχόου, ακριβώς σε 

σύνοδο με τη θέση του Ήλιου την ημέρα του Αγίου Σεβερίνου, την 1 Φεβρουαρίου. 

Ένα ξέσπασμα πολιομυελίτιδας στην πόλη Saint Quentin της Γαλλίας, κατά την ε-

βδομάδα της 20ης Σεπτεμβρίου 1954, συνέπεσε με τον Κρόνο να διέρχεται πάνω από 

τις 7° Σκορπιού, σε σύνοδο με τη θέση του Ήλιου την ημέρα του Αγίου Κουεντίνου. 

Ομοίως, μια σοβαρή επιδημία ιλαράς ξεσπά στις 24 Ιουλίου 1960 στο Saint Georges 

της Ελβετίας, καθώς ο Άρης διέσχιζε τις 3° Ταύρου που αντιστοιχεί στην Ημέρα του 

Αγίου Γεωργίου στις 3 Απριλίου. Ποια είναι η μέρα του Αγίου που ανταποκρίνεται, 

αναρωτιέται κανείς, στην Πετρούπολη/Λένινγκραντ - η μέρα του Πέτρου ή του Λένιν; 
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Τέτοιες περιπτώσεις, όπως αναφέρει ο Hitschler, μπορεί να είναι τυχαίες ή μπορεί να 

δείχνουν βαθύτερα στρώματα σύνδεσης στο συλλογικό. Σίγουρα αξίζει να ληφθούν 

υπόψη κατά τα επόμενα χρόνια, καθώς όλο και περισσότερη δουλειά γίνεται σε αυτόν 

τον σημαντικό τομέα έρευνας στους χάρτες των κοινοτήτων. 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Για αναφορές βλέπε τέλος κεφαλαίου 13. 

 


