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π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)
Δρ. Θεολογίας - Δρ. Φιλοσοφίας

Ἡ Ἀστρολογία  
στὸ φῶς τῆς ᾿Ορθοδοξίας

Ἐκδόσεις «Διάλογος», Ἀθῆναι 1995, σελίδες 285 
(14 x 21 ἑκ.).

Ἡ Ἀστρολογία εἶναι ἀρχαιότατο φαινόμενο. Ἔχει τὴν 
ἀφετηρία της στοὺς φυσικοὺς λαοὺς τῆς περιοχῆς τοῦ Εὐφρά-
τη καὶ κυρίως στοὺς Σουμερίους, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονταν φόβο 
καὶ δέος ἀτενίζοντας τὰ ἄστρα. 

Οἱ Χαλδαῖοι καὶ οἱ Βαβυλώνιοι τελειοποίησαν τὸ σύστημα 
τῆς Ἀστρολογίας, βασιζόμενοι στὶς κινήσεις πέντε πλανητῶν 
ποὺ ἦταν τότε γνωστοί. Ἔτσι οἱ Χαλδαῖοι χαρακτηρίστηκαν 
«ἱερεῖς τῆς ἀστρολογίας» στὸν ἀρχαῖο κόσμο (Rhoda Urman, 
The Astrological birthday book. A permanent diary of theasured 
dates, New York 1982, σ. 6).

Μετὰ τὴν πτώση τῆς Βαβυλώνας ἡ Ἀστρολογία ἐξαπλώ-
θηκε στὴν Αἴγυπτο, στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ρώμη καὶ στὶς περι-
οχὲς τῆς Ἀνατολῆς.

Ἡ «ἑλληνικὴ σφραγίδα» στὴν Ἀστρολογία φαίνεται ἀπὸ 
τὸν ὅρο «Ζωδιακὸς» (ζώδιο= μικρὸ ζῶο) καὶ ἀπὸ τὴν «προσ-
φορὰ» τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας καὶ εἰκονογραφίας. Οἱ θεοὶ 
καὶ οἱ ἥρωες τοῦ Ὀλύμπου ἔγιναν ἀστρολογικὰ σύμβολα 
κατὰ τὸν Ε’ π.Χ. αἰώνα. 
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Αὐτὸ τὸ «ἑλληνικὸ σύστημα» τὸ ἐπε-
ξεργάστηκαν οἱ Ρωμαῖοι καὶ εἰσήγαγαν 
τὰ σύμβολα ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν 
δυτικὴ Ἀστρολογία ἀπὸ τοὺς πρώτους 
χριστιανικοὺς χρόνους μέχρι σήμερα.

Κατὰ τὸν Β’ αἰῶνα μ.Χ. ὁ Ἀλεξανδρινὸς 
γεωγράφος, μαθηματικός, ἀστρονόμος 
καὶ ἀστρολόγος Κλαύδιος Πτολεμαῖος, 
στὸ ἔργο του «Τετράβιβλος», συνόψισε 
τὶς ἀστρονομικές- ἀστρολογικὲς γνώσεις τῆς ἐποχῆς του σὲ 
ἕνα ἑνιαῖο σύστημα. Σύμφωνα μὲ τὸ κοσμοείδωλο τοῦ Πτο-
λεμαίου, στὸ κέντρο τοποθετεῖται ἡ γῆ, γύρω ἀπὸ τὴν ὁποία 
κινοῦνται ἑπτὰ πλανῆτες, στοὺς ὁποίους συγκαταλέγονται ὁ 
ἥλιος καὶ ἡ σελήνη. Τὸ σύστημα τοῦ Πτολεμαίου διατηρήθη-
κε μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ Κοπέρνικου (1473 -1543).

Ὁ Κοπέρνικος εἰσήγαγε ἡλιοκεντρικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο 
ἔγινε καὶ ἡ βάση τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἀστρονομίας. Διακήρυ-
ξε πὼς στὸ κέντρο βρίσκεται ὁ ἥλιος καὶ οἱ πλανῆτες καὶ πὼς 
ἡ γῆ κινεῖται γύρω ἀπὸ αὐτόν. Ἐξάλλου ἡ γῆ κινεῖται καθη-
μερινὰ γύρω ἀπὸ τὸν ἄξονά της, ἐνῶ ἡ σελήνη κινεῖται γύρω 
ἀπὸ τὴν γῆ. Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Κοπέρνικος ἐδημιούργη-
σε τὸ ἡλιοκεντρικὸ σύστημα.

Ὁ Johanns Kepler (1571-1630) συμπλήρωσε τὴν διδαχὴ τοῦ 
Κοπέρνικου μὲ τοὺς νόμους του, ποὺ ἀναφέρονταν στὶς κινή-
σεις τῶν πλανητῶν. Σύμφωνα μὲ τὸν πρῶτο νόμο τοῦ Kepler 
οἱ πλανῆτες κινοῦνται σὲ ἐλλείψεις, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχει 
ὡς ἑστία τὸν ἥλιο.

* * *
Ἐδῶ θεμελιώνεται ὁ χωρισμὸς ἀνάμεσα στὴν Ἀστρονο-

μία καὶ στὴν Ἀστρολογία. Ἡ Ἀστρονομία ἀναπτύχθηκε 
ὡς νέα ἐπιστήμη. Ἡ Ἀστρολογία μεταβλήθηκε σὲ κερδο-
σκοπικὴ ἐπιχείρηση ποὺ κινεῖται στὰ σύνορα τοῦ μυστικι-
σμοῦ, τῆς ἐμπειρικῆς γνώσεως καὶ τῆς δεισιδαιμονίας (Kleine 
Astrologiebrevier. Einführung in die Sterndeutung, Verlag das 
Best, Stuttgart 1982, σ. 4).

Ἀπὸ τὸν ΙΣΤ’ αἰῶνα λοιπὸν χωρίζουν οἱ δρόμοι τῆς Ἀστρο-
νομίας καὶ τῆς Ἀστρολογίας, ἡ ὁποία δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ 
τὶς ὅποιες μεταβολὲς στὴν πραγματικότητα τοῦ κόσμου, 
ὅπως γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὶς νεότερες ἐπιστημονικὲς με-
λέτες καὶ ἔρευνες. Μένει καθηλωμένη στὸ παλαιὸ γεωκεν-
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τρικὸ σύστημα καὶ ἑπομένως ἐκφράζει 
πεποιθήσεις θρησκευτικῆς τάξεως πα-
λαιῶν ἐποχῶν.

Ἡ Μάργκαρετ Χόουν, συνεπὴς σ᾿ αὐ-
τὴ τὴν κοσμοθεωριακὴ τοποθέτηση τοῦ 
πράγματος, ὁμολογεῖ:

«Ἡ Ἀστρολογία δὲν εἶναι ἐπιστήμη, μὲ τὴν 
σύγχρονη ἔννοια τοῦ ὅρου ἐπιστήμη, ποὺ ὑπο-
δηλώνει ὅτι ἡ γνώση χτίζεται μέσῳ τῆς ἀπόδει-
ξης τῶν θεωριῶν ἀπὸ τὴν ἐπανάληψη πειρα-
μάτων ποὺ ἔχουν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα καὶ ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ διαμορφωθοῦν ὁρισμένοι 
νόμοι. Τὰ “ἀποτελέσματα” τῆς Ἀστρολογίας 
συχνὰ δὲν εἶναι “τὰ ἴδια” ὡς πρὸς τὴν φύση 
τους. Ἡ ἐπιστήμη ἀποδείχνεται μὲ τὶς στατι-
στικές. Ἂν καὶ αὐτὸ ἰσχύει μερικὲς φορὲς καὶ 
γιὰ τὴν Ἀστρολογία, ὅμως ὁ σπουδαστής, ὅσο 
περισσότερα μαθαίνει, τόσο περισσότερο συν-
ειδητοποιεῖ ὅτι ἡ στατιστικὴ μπορεῖ νὰ εἶναι 
παραπλανητικὴ μέσα σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς 
πλανητικοὺς κύκλους ποὺ μεταβάλλονται συν-
έχεια σὲ σχέση ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο καὶ μάλιστα 
μὲ ἕναν ποικίλο ρυθμὸ ταχύτητας». 

(Μ.Ε. Χόουν, Σύγχρονη πλήρης ἀστρολογία. Μετάφρ. Α. 
Τσάκαλη - Ὄλγα Μαύρου, Ἀθήνα 1983, σ. 18).

Ἡ θεωρία τῆς Ἀστρολογίας δὲν ἀποδεικνύεται λοιπὸν μὲ 
τὴν ἐπιστημονικὴ μέθοδο. Ἡ «ἀλήθειά» της δὲν ἀποδεικνύε-
ται πειραματικά. Καὶ ἂν κανεὶς πειραματιστεῖ στὸ χῶρο τῆς 
Ἀστρολογίας, τότε τὸ ἀποτέλεσμα δὲν θὰ εἶναι πάντοτε τὸ 
ἴδιο. Οἱ «νόμοι» τῆς Ἀστρολογίας δὲν βρίσκουν τὴν κατοχύ-
ρωσή τους σὲ ἐπιστημονικὰ δεδομένα καὶ τὰ συμπεράσματά 
της δὲν ἀξιολογοῦνται ἐπιστημονικά. 

Γιὰ νὰ ἀποδεχθεῖ κανεὶς τὰ «ἀποτελέσματά» της πρέπει 
νὰ ἀποδεχθεῖ τὸ «συμβολισμό» της. 

Μὲ αὐτὴ τὴν βάση, ἡ Χόουν παραδέχεται τὴν σύγκριση τῆς 
Ἀστρολογίας μὲ τὴν Θρησκεία καὶ καταλήγει στὸν ὀρισμὸ 
τῆς Ἀστρολογίας:

«Ἀφοῦ ὑπάρχουν τόσοι πολλοὶ δρόμοι προσ-
έγγισης τῆς Ἀστρολογίας ὅσοι καὶ γιὰ τὴν Θρη-
σκεία ἢ τὴν Τέχνη, εἶναι φυσικὸ νὰ ὑπάρχει μία 
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δυσκολία στὴν διατύπωση ἑνὸς ὁρισμοῦ ποὺ 
νὰ “ταιριάζει” σὲ ὅλους. Λίγοι, ὅμως, θὰ διαφω-
νήσουν μὲ τὸν παρακάτω: Ἡ Ἀστρολογία εἶναι 
ἕνα μοναδικὸ σύστημα ἑρμηνείας τῆς συσχέτι-
σης τῆς πλανητικῆς δράσης μὲ τὴν ἀνθρώπινη 
ἐμπειρία» (σ. 18).

Ἡ Ἀστρολογία εἶναι λοιπὸν ἕνα «σύστημα ἑρμηνείας», 
μία θρησκευτικὴ δοξασία, ποὺ ἀποτελεῖ «ἀλήθεια» δογ-
ματικῆς τάξεως, χωρὶς νὰ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἀκολου-
θήσει ἢ νὰ ἐναρμονιστεῖ μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀστρονο-
μικῆς ἐπιστήμης.

* * *
Κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Ἀναγέννησης τὸ χάσμα ἀνάμεσα 

στὴν Ἀστρολογία καὶ τὴν «ἐπιστημονικὴ ἀντίληψη» ἔγινε 
ἀγεφύρωτο. 

Κατὰ τὴν νέα ἀντίληψη τῆς Ἀναγέννησης, ὁ ἄνθρωπος 
καθορίζει μόνος του τὴν μοίρα του, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα 
τῆς ἀνθρώπινης ἐργασίας. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ διαμορ-
φώσει καὶ νὰ μεταβάλει τὸν κόσμο γύρω του.

Σὲ μία τέτοια ἀντίληψη ἡ Ἀστρολογία δὲν εἶχε καμμία 
θέση. Γιατὶ σύμφωνα μὲ τὸ δόγμα της, ἡ μοίρα τοῦ ἀνθρώ-
που δὲν περιορίζεται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Προδηλώνεται 
ἀμετάκλητα ἀπὸ τὴν Ἀστρολογία.

Ὅμως στὴν ἐποχή μας ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν ἀπόλυτη αὐτο-
πεποίθηση δὲν ὑπάρχει πλέον. Ὁ «πεφωτισμένος» ἄνθρω-
πος ὑφίσταται μεθοδεύσεις καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἀνεξέλεγκτες 
ἀποφάσεις πολιτικῶν καὶ ἐπιστημόνων, ὑποκείμενες σὲ ἐπη-
ρεασμοὺς καὶ ἐξαναγκασμοὺς τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ ἄνθρω-
πος δὲν αἰσθάνεται πλέον ἀνεξάρτητος, ὅπως στὶς ἀρχὲς τῆς 
νεότερης ἐποχῆς. Ἡ αὐτοπεποίθησή του δέχθηκε θανάσιμο 
πλῆγμα μὲ τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους.

Ἡ αὐτονομία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀπεριόριστη καὶ ἀποκλει-
στικὴ ἐμπιστοσύνη στὶς δικές του δυνατότητες, ἀπομάκρυ-
ναν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν σωστή 
του σχέση μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἀπὸ τὴν 
σωστὴ θέση του μέσα στὴν ὅλη δη-
μιουργία. Τώρα, ποὺ ἡ νέα πίστη 
γκρεμίστηκε μέσα του, χωρὶς νὰ 
βρεῖ τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στὴν 
ὀρθή του θέση καὶ σχέση, ὁ ἄνθρω-
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πος ἔγινε ἐπιρρεπὴς σὲ νέους ἐπηρεασμούς, ὅταν μάλιστα 
τοῦ ὑπόσχονται τὴν λύση τῶν μυστηρίων τῆς μοίρας του. 

(Ἀναλυτικὰ γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπου-
λου: «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους τοῦ 
Ἑωσφόρου», Ἀθήνα 1994, σ. 11-71).

Ὅσο καὶ ἂν φαίνεται παράλογο, εἶναι ὅμως ἀληθινό, ὅτι ἡ 
Ἀστρολογία παίζει βασικὸ ρόλο στὴν ἰδιωτικὴ καὶ στὴν δη-
μόσια ζωὴ τῶν λαῶν ποὺ διεκδικοῦσαν ἡγετικὸ ρόλο στὴν 
ἐπαναστατικὴ ἐπιστήμη καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνικῆς.

Ὅπως ἀναφέρει ὁ F. W. Haack, στὴν Γερμανία τὸ μισὸ τοῦ 
πληθυσμοῦ πιστεύει στὴν Ἀστρολογία. Ἡγετικὲς προσωπι-
κότητες τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς, δημοσιογράφοι, 
στὰρ ὅλων τῶν εἰδῶν, πρωταθλητὲς κ.λ.π., καταφεύγουν 
στοὺς Ἀστρολόγους. Γιατροὶ συμβουλεύονται τὸ ὡροσκόπιο 
τῶν ἀσθενῶν τους πρὶν ἀπὸ τὴν χειρουργικὴ ἐπέμβαση.

(F. W. Haack, Astrologie, München 1982, σ. 11). 
Ἀκόμη ὁ ἴδιος συγγραφέας ὑπογραμίζει ὅτι:
Ἔντυπα ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἀστρολογία ἐκδίδονται 

σὲ μεγάλες ποσότητες. Λόγου χάρη τὸ περιοδικὸ Das Neue 
Zeitalter ἐκδίδεται ἐτήσια σὲ πάνω ἀπὸ 5.000.000 ἀντίτυπα.

Ὅλα τὰ εἰκονογραφημένα περιοδικὰ καὶ οἱ πιὸ πολλὲς 
ἐφημερίδες δημοσιεύουν ὡροσκόπια. Περιοδικὰ ἢ ἐφημε-
ρίδες ποὺ παραιτοῦνται ἀπὸ τὴν δημοσίευση αὐτή, πρέπει νὰ 
ὑπολογίσουν σὲ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀγοραστῶν. Κάθε 
χρόνο τὰ εἰκονογραφημένα περιοδικὰ καὶ τὰ γυναικεῖα πε-
ριοδικὰ δημοσιεύουν ὡροσκόπια γιὰ ὅλο τὸ ἔτος, μερικὲς 
φορὲς σὲ ἔνθετα.

Εἰδικὰ ὡροσκόπια γιὰ διακοπὲς καὶ γιὰ ἰδιαίτερες κατα-
στάσεις δημοσιεύονται σὲ τακτικὰ χρονικὰ διαστήματα. 

Σὲ κάθε μεγάλη πόλη, ἀστρολογικὰ ἰνστιτοῦτα προσφέ-
ρουν ὡροσκόπια ὑπολογισμένα μὲ τὴν χρήση κομπιοῦτερ.

Γνωστὸς Βερολινέζος Ἀστρολόγος προσφέρει:
Θεμελιώδη ὡροσκόπια ζωῆς μὲ πρόβλεψη 

γιὰ 5 χρόνια (ταλέντα, πορεία ζωῆς σὲ γενικὰ 
πλαίσια, ἐπάγγελμα, γάμος, 
ὑγεία, περιουσιακὰ κ.ο.κ.), 
γερμανικὰ μάρκα 500 μέ-
χρι 1000.

Ὡροσκόπιο τοῦ ἔτους (τά-
σεις ἐξελίξεως τῶν 12 ἑπό-
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μενων μηνῶν μὲ ἀκριβεῖς καὶ δι- 
εξοδικὲς μηνιαῖες ὑποδιαιρέσεις), 
ΓΜ 350 μέχρι 1500.

Radix - ὡροσκόπιο ζωῆς καὶ 
γνωμοδότηση γιὰ τὴν κατάσταση 
τῆς οἰκονομίας μὲ 5 ἐτήσιες προ-
βλέψεις εἰδικὰ γιὰ ἐπενδύσεις καὶ γιὰ τὴν οἰκο-
νομικὴ δραστηριότητα, ΓΜ 1100 μέχρι 1600.

Μὲ 10 ἐτήσιες προβέψεις, ΓΜ 1800 μέχρι 2300.
Σύγκριση γιὰ ἁρμονία (γιὰ γάμο ἢ γιὰ συμ-

μετοχή)· «γιὰ κρίση σχετικὰ μὲ γάμο ἀπαιτεῖται 
πάντοτε αὐτὴ ἡ ἐργασία», ΓΜ 400.

Στὸ μεταξὺ ἡ Ἀστρολογία φώλιασε στὴν τηλεόραση μὲ 
ἰδιαίτερα Astro-show.

Ἀστρολογικὰ σεμινάρια λαμβάνουν χώρα σὲ προγράμ-
ματα Λαϊκῶν Πανεπιστημίων (Haack, σ. 11-12).

Αὐτὰ συμβαίνουν στὴν Γερμανία, στὴν χώρα τοῦ «βιομη-
χανικοῦ θαύματος» καὶ τῆς ραγδαίας τεχνικῆς ἐξέλιξης. Τὰ 
στοιχεῖα αὐτά, ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἐποχὴ πρὶν ἀπὸ δέκα 
χρόνια, μᾶς βοηθοῦν νὰ βγάλουμε τὰ συμπεράσματά μας 
γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ κυριαρχεῖ σὲ χῶρες μὲ λιγότερη βιο-
μηχανικὴ ἀνάπτυξη, ὅπως εἶναι ἡ δική μας χώρα.

* * *
Θεωροῦμε ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ἀναφέρουμε στοιχεῖα 

γιὰ τὴν χώρα μας, προκειμένου νὰ ἀποδείξουμε πὼς ἡ κατά-
σταση εἶναι ἡ ἴδια, ἂν ὄχι χειρότερη. 

Ἡ Ἀστρολογία εἶναι παροῦσα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς 
ζωῆς μεγάλου ποσοστοῦ τῶν Νεοελλήνων καὶ πρὸ παντὸς 
στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως. 

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀστρολογία χρησιμοποιεῖται σήμερα 
στὴν χώρα μας ἀκόμη καὶ στὴν περιοχὴ τῆς διαφήμισης, 
σημαίνει πὼς οἱ εἰδικοὶ σὲ «σφυγμομετρήσεις» ἔχουν τὴν 
ἄποψη πὼς μία τέτοια διαφήμιση συντελεῖ στὴν αὔξηση τῆς 
κατανάλωσης τοῦ διαφημιζόμενου προϊόντος.

Στὴν χώρα μας ὑπάρχουν ἤδη ἀποκρυφιστικοὶ ραδιοφω-
νικοὶ καὶ τηλεοπτικοὶ σταθμοί, ποὺ καλλιεργοῦν συστημα-
τικὰ τὸ ἀστρολογικό-ἀποκρυφιστικὸ φρόνημα. 

Ἀκόμα καὶ σοβαροὶ σταθμοὶ δὲν παραλείπουν νὰ ἔχουν 
καθημερινὲς ἐκπομπὲς Ἀστρολόγων, ποὺ μὲ τὶς ὁδηγίες 
τους γίνονται ρυθμιστὲς ὁλόκληρης τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν τῆς 
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Ἀστρολογίας. Ὁ κύκλος τους συνεχῶς δι-
ευρύνεται.

Τελευταῖα, στόχος τῆς ἀποκρυφιστικῆς 
ὑποκουλτούρας ἔγιναν τὰ παιδιὰ τῆς 
πρώτης σχολικῆς ἡλικίας. 

Τὰ σχολικὰ εἴδη εἶναι διακοσμημένα μὲ τὰ σύμβολα 
τῆς Ἀστρολογίας. Τὸ ἴδιο παρατηροῦμε καὶ στὶς παιδικὲς 
ἐκπομπὲς ἢ στὰ προσφιλῆ γιὰ αὐτὴν τὴν ἡλικία κόμικς. 

Στὸ φτωχὸ λεξιλόγιο τέτοιων ἐντύπων δεσπόζουν πολλὲς 
φορὲς οἱ ἀστρολογικοὶ ὅροι -κλειδιά, ἐνῶ τὰ μικρὰ παιδιὰ κα-
λοῦνται κάθε ἑβδομάδα νὰ μελετήσουν τὸ ὡροσκόπιο ποὺ 
δημοσιεύεται σὲ αὐτὰ τὰ ἔντυπα, καὶ νὰ καλλιεργήσουν τὸ 
φρόνημα τῆς ἀστρολογίας.

* * *
Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Πρόλογος.
Εἰσαγωγικά.
1. Ἡ κοσμοθεωρία τῆς Ἀστρολογίας

α) Οἱ διάφορες «σχολές».
β) «Ἐπιστήμη».
γ) Κοσμοθεωριακὰ πλαίσια.
δ) Μονισμός.
ε) Τὸ «Κοσμικὸ Σχέδιο».
Ϛ) Μετενσάρκωση.

2. Βασικὲς ἀρχὲς τῆς Ἀστρολογίας
α) Ὁ Ζωδιακὸς Κύκλος.
β) Σχέσεις Πλανητῶν καὶ Ζωδίων.
γ) Τὸ ὡροσκόπιο.
δ) Ἑρμηνεία τοῦ ὡροσκοπίου.
ε) Ὁ Ἀστρολόγος.

3. Κριτικὴ θεώρηση
α) Τὰ ἐπιχειρήματα ἀπὸ φυσικὰ φαινόμενα.

1. Τὸ φαινόμενο Ἄμπωτις-Παλίρροια.
2. Φαινόμενα προκαλούμενα ἀπὸ τὴν πανσέληνο.
3. Ἐπιδράσεις στὶς καλλιέργειες.
4. Οἱ ἐπιδράσεις στὴν σύλληψη-γέννηση παιδιῶν.

β) Ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς «ἐπιστήμης».
γ) Γνωμοδότηση τῆς Διεθν. Ἀστρονομικῆς Ἑταιρείας.
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δ) Ἡ θέση τῶν Ἀμερικανῶν ἐπιστημόνων.
ε) Ἀστρο-ψυχολογία.
Ϛ) Κέντρο Ἐπιστημονικῆς Ἀστρολογίας.
ζ) Θρησκευτική - «ἐπιστημονικὴ» τέχνη.
η) Σχήματα καὶ ἀποστάσεις ἀστέρων.
θ) Ἡ ἄποψη τῆς κινέζικης Ἀστρολογίας.
ι) Προβολή - τὸ μυστικὸ τοῦ ὡροσκοπίου.
ια) Καὶ ἡ «ἐπιστημονικὴ ἀστρολογία»;
ιβ) Προβλέπουν τὰ ἄστρα τὸ μέλλον;
ιγ) Ἕνας βασικὸς μάρτυρας ἀποκαλύπτει.
ιδ) Ἀλληλοσυγκρουόμενες ἀπόψεις.

4. Ἐπικίνδυνη θρησκεία
α) Τὸ ὡροσκόπιο - θαῦμα τοῦ Θεοῦ;
β) Ἡ Ἀστρολογία εἶναι θρησκεία.
γ) Θρησκεία τοῦ «῾Υδροχόου».
δ) Τὸ βρυκολάκιασμα τῶν ἀρχαίων θεοτήτων.
ε) «Δαιμονικὴ Ἀστρολογία».
Ϛ) Ἀρνητικὲς συνέπειες.

1. Στέρηση τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ὑπευθυνότητας.
2. Στὸν οἰκονομικό - ἐπαγγελματικὸ τομέα.
3. Στὸν τομέα τῆς ὑγείας.
4. Στὸν τομέα τῆς παιδείας.
5. Οἱ ἐγκληματίες πολέμου.
6. Πίσω ἀπὸ τὴν Χιροσίμα καὶ τὸ Ναγκασάκι;

5. Ὀρθόδοξη Θεώρηση
α) Ἡ θέση τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

1. Τὰ ἄστρα συμμερίζονται τὴν ἐλπίδα τῶν Χριστιανῶν;
2. Γραφικὰ ἐδάφια, ποὺ ἐπικαλοῦνται οἱ Ἀστρολόγοι.
3. Οἱ ἀπαγορεύσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

β) Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες.
1. Ὁ ΚΔ’ τῆς Ἀγκύρας (314 μ.Χ.).
2. ὉΛΣΤ’ τῆς Λαοδικείας (360 μ.Χ.).
3. Ὁ ΞΑ’ τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
4. Κανόνες τοῦ Μ. Βασιλείου.
5. Ὁ Κανὼν Γ’ τοῦ Γρηγορίου Νύσσης.

γ) Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
1. Ὁ Μέγας Βασίλειος.
2. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης.
3. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.
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6. Μαρτυρία πρώην ὀπαδοῦ 
α) Ἡ γνωριμία μου μὲ τὸν «Δάσκαλο».
β) Οἱ «σπουδές» μου.
γ) Ἡ οἰκουμενικὴ πλευρά.
δ) Ὅταν ὁ «Δάσκαλος» γίνεται κ. Πρόεδρος.
ε) Ἡ ἀποδέσμευσή μου.

7. Συμπεράσματα
α) Τὰ θεμέλια τῆς Ἀστρολογίας.
β) Ἀποκρυφισμός.
γ) Ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ἀστρονομία.
δ) Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.
ε) Ὁ Ἀστρολόγος.
Ϛ) Αὐτοεκπληρωμένη προφητεία.
ζ) Κίνδυνος γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν.
η) Κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ἀπειλή.
θ) Ἡ πλάνη τοῦ συμβολισμοῦ.
ι) Ἡ ἀπάτη.
ια) Ὀρθόδοξη θεώρηση.

8. Πρὸς τὸν ἀναγνώστη.
Βιβλιογραφία.
Βιβλία ποὺ συνιστοῦμε.

 


