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• Διάρκεια διαδρομής τής τροχιάς του : 686,98 ημέρες. 

• Ταχύτητα περιστροφής στον ισημερινό του : 0,230 χλμ. ανά δευτερόλεπτο. 

• Διάρκεια περιστροφής : 23 ώρες, 37' 23 " ( δηλαδή ολοκληρώνεται η περί  

τον άξονα περιστροφή σε 23 ώρες, 37' 22,7" ). 

• Ταχύτητα περιφοράς επί της τροχιάς του: 24 χλμ. ανά δευτερόλεπτο.  

Ολοκληρώνεται σε 687 ημέρες. 

• Εκκεντρότης : 0,0932611. 

• Κλίση της τροχιάς του επί της εκλειπτικής : 1° 50’ . 

• Λόξωση : 24° . 

• Μεγίστη απόσταση από τον Ήλιο  ( σε ακτίνες τής τροχιάς της Γης ) : 1,665. 

• Ελάχιστη απόσταση από τον Ήλιο : 1,382. 

• Διάμετρος του Άρη : 0,528  

• Όγκος του Άρη : 0,147.               (  τα αντίστοιχα της γης θεωρούνται ως 1  ) 

• Μάζα του Άρη : 0,105.  

• Περιήλιο : 334° 12'. 

• Αφήλιο: 154° 12'.                                    ( εποχή 1900 ) 

• Αφηλιακή κατάσταση : 64° 12'. 

• Περιηλιακή κατάσταση : 244° 12'. 

• Θερμοκρασία επιφάνειας : -86° έως 4°. 

• Ατμοσφαιρική πίεση : το 1 % της Γης. 

• Απόσταση τού Άρη από την Γη : από 55.000.000 έως 400.000.000 χλμ. 

 

 

 

 

 

 

 



         Ο Άρης είναι ο πρώτος πλανήτης τής δεύτερης τριστοιχίας, η οποία ονομάζεται 

και εξωτροχιακή και από όλους τους πλανήτες του συστήματος μας είναι ο πιο κοντι-

νός προς την Γη. Η τροχιά του είναι μεγαλύτερη από την τροχιά της Γης, ενώ η μάζα 

του - αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς - είναι μικρότερη. Η αιτία αυτού του φαινομέ-

νου είναι η εξής : κατά την αρχή της ζωής του Ηλιακού μας συστήματος ο Άρης ήταν 

πλανήτης κατά πολλές εκατοντάδες φορές μεγαλύτερος από την Γη, κατείχε δε στο 

διάστημα θέση, η οποία βρίσκεται στο μέσον της απόστασης μεταξύ της Γης και του 

Διός. 

         Σε μία εποχή όμως, την οποία δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε και η οποία ήταν 

ασφαλώς προγενέστερη του παρόντος πολιτισμού μας, μεσολάβησε κάποιο συμβάν, 

το οποίο παρ’ ολίγον να διασπάσει την ισορροπία του συστήματος μας.  

     Όμως οι ελκτικοί και απωστικοί δυναμισμοί του συστήματος μας κατόρθωσαν να 

κυριαρχήσουν επάνω στην προκληθείσα ανισορροπία. 

       Κάποιος κομήτης, που διέσχιζε το σύστημά μας στο ίδιο επίπεδο με την τροχιά του  

Άρη, συνάντησε κατά τη διαδρομή του τον πλανήτη αυτόν.  

     Προκλήθηκε λοιπόν μία σύγκρουση στο διάστημα, η οποία θρυμμάτισε τον μεγάλο 

αυτόν πλανήτη Άρη, καθώς και τους αρκετά στερεούς πυρήνες του κομήτη. Όλα τα 

στοιχεία του συστήματος μας δέχτηκαν τις συνέπειες από αυτήν την σύγκρουση. 

Κατά την παράδοση η Γη παρουσίασε μετακίνηση ( κάμψη ) του άξονά της, η οποία 

προκάλεσε τον κατακλυσμό τον οποίον αναφέρουν οι Εβραίοι. 

        Ενα μεγάλο μέρος των μικροσωμάτων που σχηματίσθηκαν από την σύγκρουση, 

περίπου το ένα τρίτο από τις μάζες οι οποίες συγκρούστηκαν, εκτοξεύτηκε στο διά-

στημα και, όταν αποκαταστάθηκε η ισορροπία, κάθε ένα από αυτά απέκτησε τη δική 

του τροχιά. Η επιστημονική παρατήρηση έχει εντοπίσει την περιοχή, όπου κινούνται 

τα μικροσώματα αυτά, τα οποία ονομάζει αστεροειδείς. Κινούνται σε τροχιές, που 

είναι τοποθετημένες σε μία περιοχή μεταξύ Άρη και Διός. Το μέγεθος τής διαμέτρου 

των αστεροειδών αυτών η επιστήμη το καθορίζει από ένα έως λίγα χιλιόμετρα. 

      Το μεγαλύτερο από τα θραύσματα της σύγκρουσης, μισό περίπου σε μέγεθος από 

ό,τι η Γη, είναι εκείνο που σήμερα ονομάζουμε Άρη. Τα υπόλοιπα σωματίδια 

εκτοξεύτηκαν προς το Δία, με τον οποίον αποτέλεσαν ένα σώμα. 

      Μετά την αλλαγή των τροχιών, η ισορροπία αποκαταστάθηκε και πάλι στο σύστημά 

μας και η ζωή ξαναβρήκε τα δικαιώματά της. 

     Για μας ο Άρης είναι ορατός εννέα σχεδόν μήνες το χρόνο. Περιφέρεται γύρω από 

τον Ήλιο σε 687 ημέρες.  



     Χαρακτηριστικό σημείο, που μας επιτρέπει να τον αναγνωρίσουμε, είναι το ιδιαίτερό 

του χρώμα. Το χρώμα αυτό είναι ρόδινο, αρκετά έντονο και οφείλεται στις μεγάλες 

εκτάσεις σιδηρίτου, που υπάρχουν στην επιφάνειά του, καθώς και στο χώμα του 

πλανήτη, το οποίο είναι αργιλώδες. 

Ο Άρης είναι ισχυρά μαγνητισμένος, για τον λόγο δε αυτόν οι δονήσεις του είναι 

πολύ οξείες και πολύ διεισδυτικές, ώστε μερικές φορές έχουν αποτελέσματα πολύ 

δυσάρεστα. 

Όπως είπαμε και πιο πριν, ο Άρης είναι ένας από τους πλησιέστερους προς εμάς 

πλανήτες.  

Σε περισκοπική δύναμη βρίσκεται σε απόσταση 56.000.000 χλμ. από την Γη. 

Κάνοντας χρήση τού δικαιώματος που μας δίνει η φύση τού παρόντος συγ-

γράμματος και παρεκκλίνοντες στην προκειμένη περίπτωση από την πρόθεσή μας 

να παραμείνουμε μέσα στα όρια της θετικής επιστήμης, παίρνουμε την άδεια να 

μιλήσουμε για την ιδιαίτερη φύση της ζωής, που υπάρχει στον Άρη. 

Οι παρατηρούμενες θερμοκρασίες στον πλανήτη αυτό είναι παρόμοιες προς τις 

θερμοκρασίες των δικών μας εύκρατων ζωνών. 

Άόγω της ελάχιστης κλίσης του άξονά του ο Άρης, αντίθετα με εμάς, έχει το μεν περι-

ήλιό του κατά την εποχή του Θέρους, το δε αφήλιό του κατά την εποχή του Χειμώνα.  

Το θερμόμετρο θα σημείωνε στον Άρη θερμοκρασίες μεταξύ 15° και 20 άνω του 

μηδενός κατά το θέρος και 15° με 10° κάτω του μηδενός κατά τον χειμώνα.
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Οι άνθρωποι έχουν το ίδιο περίπου με εμάς ανάστημα, αλλά είναι πιο γεροδεμένοι. 

Τα μαθηματικά είναι η επιστήμη την οποίαν προτιμούν. 

Μέχρι της στιγμής (1919) δεν έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν καμία υλική 

απόδειξη για την ύπαρξή μας πάνω στην Γη. Είναι όμως βέβαιοι ότι υπάρχουμε.  

Γνωρίζουν τον πλούτο τής βλάστησής μας και τον φθονούν.  

Αποκαλούν τον πλανήτη μας «Η Φυσική» ή « η Εύφορος» και τον θεωρούν ως τον 

παράδεισο τού Συστήματος μας.  

Οι προσπάθειές τους τείνουν αφ’ ενός μεν προς αστρονομικές έρευνες, αφ’ ετέρου 

δε προς την αύξηση της γονιμότητας τού πλανήτη τους.  

Δεν υπάρχουν σ'αυτούς άγρια ζώα, υπάρχουν όμως ζώα ελεύθερα και ζώα κατ-

οικίδια. 

____________________ 
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 Η επιστημονική παρατήρηση καταγράφει για τις θερμοκρασίες, ότι κυμαίνονται από τους 

22° άνω του μηδενός μέχρι τους 73° κάτω του μηδενός μεταξύ μέρας και νύχτας. 



Μεταξύ των ελεύθερων ζώων μπορούμε να αναφέρουμε τον λύκο, ο οποίος δεν είναι 

άγριος, αλλά είναι μαζί με τον γύπα τα μόνα σαρκοβόρα ζώα που τρώγουν τα 

θνησιμαία. 

Οι άνθρωποι, όπως και τα ζώα, τρέφονται με φυτά. Η ανθρωπότητα του Άρη, όπως 

και η δική μας, είναι χωρισμένη σε θετικιστές και ιδεαλιστές. Οι τελευταίοι θεωρούν 

τον λύκο και τον γύπα ως όντα, στα οποία είναι εγκατεστημένο το πνεύμα του κακού, 

ενώ οι θετικιστές θεωρούν τα ζώα αυτά κάπως ωφέλιμα, εφ’ όσον απαλλάσσουν τον 

πλανήτη από τις μολύνσεις, τις οποίες θα μπορούσε να προκαλέσει η αποσύνθεση 

των πτωμάτων. 

Οι άνθρωποι, αν και χορτοφάγοι, είναι πολύ ρωμαλέοι και εύρωστοι. Δεν έχουν ούτε 

ηδύποτα ούτε κρασί. Το αμπέλι είναι σ’ αυτούς σε άγρια κατάσταση, το σταφύλι 

πολύ ξινό και σχεδόν μη αφομοιώσιμο εξ αιτίας της μεγάλης ποσότητας σιδήρου, 

οξέος και τρυγός, τα οποία περιέχει. 

Το νερό είναι το ισχυρότερο δυναμικό και θρεπτικό στοιχείο. Δεν είναι άχρωμο, αλλά 

έχει χρώμα ανάλογο προς το δικό μας κονιάκ. Τα σύννεφα έχουν επομένως το ίδιο 

χρώμα και για το λόγο αυτό ο πλανήτης Άρης φαίνεται σε μας ροδόχρους. 

Οι κάτοικοι του Άρη ανακάλυψαν το οινόπνευμα του αμπελιού και το μεταχειρίζονται 

σαν ασυναγώνιστο φάρμακο για τις πληγές. Το μεγαλύτερο μέρος της ιατρικής τους 

συνίσταται στη φυσιοθεραπεία και σχεδόν αποκλειστικά στις μεταλλικές πηγές του 

πλανήτη. Για να θεραπευθεί π.χ. κάποιος από την μία ή την άλλη αρρώστια, πρέπει 

να πιεί νερό από την μία ή την άλλη πηγή. 

Είπαμε πιο πάνω ότι οι Άρειοι, καθώς γνωρίζουν την κατωτερότητα του πλανήτη 

τους σε ό,τι αφορά στη βλάστηση, συγκέντρωσαν όλες τους τις προσπάθειες στην 

καλλιέργεια και στην γονιμοποίηση του εδάφους τους.  

Δεν υπάρχει ούτε ένα τμήμα του εδάφους, εκτός από τα βουνά ( είναι όλα χαμηλού 

ύψους ), που να μην είναι καλλιεργημένο. 

Μεταχειρίζονται συστήματα άρδευσης τελειότερα από τα δικά μας βοηθούμενοι και 

από την κίνηση των υδάτων του πλανήτη τους. 

Στον Άρη δεν υπάρχουν βουνά στην κυριολεξία αλλά μάλλον μεγάλα οροπέδια, το 

υψηλότερο των οποίων δεν υπερβαίνει τα 100 μέχρι 150 μέτρα.  

Επάνω στα οροπέδια αυτά αναβλύζουν πολύ ισχυρές πηγές, οι οποίες δημιουργούν 

μεγάλους καταρράκτες.  



Οι Άρειοι με επιδέξιες διοχετεύσεις καθορίζουν τις περιοχές και την πτώση των 

υδάτων στις πεδιάδες με τρόπο, ώστε πετυχαίνουν διαρκές πότισμα εκτεταμένων 

περιοχών του πλανήτη τους. 

Οι αστρονόμοι μας παρατήρησαν μεγάλες διώρυγες επάνω στην επιφάνεια του Άρη. 

Οι διώρυγες αυτές δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Συνεπεία του χρώματος του 

νερού και των νεφών και αυτής της ίδιας της ατμόσφαιρας του Άρη οι θερμογόνες 

ακτίνες του Ήλιου απορροφώνται πολύ εύκολα. Ως εκ τούτου υπάρχει διαρκώς, 

χωρίς διακοπή, εξάτμιση και προκαλείται παχύτατο στρώμα νεφών, το οποίο παρεν-

τίθεται μεταξύ του Ήλιου και του εδάφους του πλανήτη.  

Δεδομένου ότι το έδαφος του Άρη είναι ελάχιστα ορεινό δεν υπάρχουν κινήσεις 

ανέμων 
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, γι’ αυτό και τα νέφη μετακινούνται σπανιότατα και δεν αλλάζουν θέση, 

παρά μόνο όταν μέρος αυτών ρευστοποιείται και πέφτει ως βροχή στο έδαφος.  

Τα διάφορα κενά, τα οποία υπάρχουν μεταξύ των μεγάλων μαζών τών νεφών, 

δείχνουν ακριβώς τα μεγάλα ρεύματα ανέμων που διατρέχουν τον πλανήτη.  

Στα τηλεσκόπια των αστρονόμων μας τα κενά αυτά παρουσιάζονται ως διώρυγες. 

Οι Άρειοι ποτέ δεν γνώρισαν τον πόλεμο και την αμοιβαία καταστροφή, διότι δεν 

τρώγουν κρέας. Ουδεμία ιδέα έχουν για την αθανασία της ψυχής και γι’ αυτό η θέα 

νεκρού προκαλεί εντύπωση εξαιρετικά τραγική. 

Στο ζήτημα αυτό οι γυναίκες του Άρη είναι γενναιότερες από τους άνδρες.  

Αυτές αναλαμβάνουν και τις τελευταίες περιποιήσεις τών νεκρών. Ένας άνθρωπος 

που πεθαίνει αιφνίδια μέσα σε μία κοινότητα αφήνεται ως τροφή κάποιου ερπετού ή 

ενός γύπα. Κατόπιν καίγονται τα οστά του με τη φροντίδα τών γυναικών και η στάχτη 

ρίχνεται στους ανέμους. 

Η ηθική τους είναι πολύ διαφορετική από την δική μας, τα δε έθιμά τους είναι πολύ 

λογικά. Το οικονομικό τους σύστημα βασίζεται στην εσωτερική αξία τού εδάφους τού 

πλανήτη τους. Δεν έχουν σε αρκετή ποσότητα πολύτιμα μέταλλα.  

Και παρόλο που χρησιμοποιούν τέτοια μέταλλα για το στολισμό τους και για τα 

κοσμήματά τους, πιστεύουν ότι το έδαφος αξίζει περισσότερο από όλα αυτά.  

Το έδαφος του Άρη είναι διηρημένο σε τεμάχια, μόλις μεγαλύτερα του δικού μας τετ-

ραγωνικού μέτρου.  

 
________________________________________ 
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 Είναι φανερό ότι αναφέρεται σε έλλειψη ανέμων τοπικού χαρακτήρος, δεδομένου ότι 

αμέσως πιο κάτω περιγράφει μεγάλα ρεύματα ανέμων. 



Κάθε ένα από αυτά τα τεμάχια αποτελεί το αντικείμενο ενός τίτλου, που χρησιμεύει 

ως νόμισμα. Κάθε ανθρώπινη εργασία πληρώνεται σε τίτλους καλλιεργημένου εδά-

φους. Ανταλλάσσουν τους τίτλους αυτούς ακριβώς, σαν να ήταν νομίσματα. 

Υπάρχουν επάνω στον πλανήτη τρεις φυλές.  

Η διεθνοποίηση όμως και η κοινή ζωή έχουν υιοθετηθεί από πολλές χιλιετίες. 

Δεν θα επεκταθούμε σε άλλες λεπτομέρειες της ζωής τών κατοίκων του Άρεως και 

κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο, για να ασχοληθούμε με τον ρόλο τού Άρη κατά την 

Ορφική Αστροσοφία. 

Ο Άρης έχει δύο δορυφόρους μικρούς, τον Φόβο, ελλειψοειδούς σχήματος, με δια-

στάσεις 21 και 25 χιλιόμετρα, και τον Δείμο, με μάλλον σφαιροειδές σχήμα και διά-

μετρο 12,5 χιλιομέτρων. 

Ο Άρης είναι ένδοξος, ευρίσκεται δηλαδή σε έξαρση και είναι ισχυρός στην  6η ζώνη, 

στο ζωδιακό τής Παρθένου.  

Είναι οργισμένος και περίλυπος στο ζωδιακό των Ιχθύων. 

Όταν έχουμε κυριαρχία του Άρη, έχουμε τότε έξαρση και της Σελήνης.  

Επίσης, όταν ο Άρης βρίσκεται σε έξαρση, κατευνάζει τον Κρόνο και την Γη. 

Ο ήχος τού Άρη είναι το Σολ ή Κε της Βυζαντινής μουσικής : 

 

 

Για τον Άρη έχουμε την αρμονία : « σολ-ρε-σι-σολ », ή « Άρης - Αφροδίτη - Κρόνος –

Άρης », η οποία αποτελεί και την υπογραφή του, χρήσιμη  για τελετικά και περίαπτα.  

Η μουσική αρμονία τού Άρη γράφεται στο πεντάγραμμο ♫ ως εξής : 

 

 

Το μέταλλο που αντιστοιχεί στον Άρη είναι ο ΣΙΔΗΡΟΣ, χρώμα του το Κίτρινο. 

Σύμβολό του είναι το : U, ή       , ή  το        , που σημαίνουν σώμα στερεό σε υγρή 

θερμότητα. Τα φυτά που έχουν τη σφραγίδα τού Άρη έχουν φύλλα λεπτά βελονοειδή. 

Στην τριστοιχία που βρίσκεται ο Άρης αντιπροσωπεύει το σώμα, στο σύνολο δε του 

ηλιακού συστήματος παίζει τον ρόλο τού ψυχικο-υλικού παράγοντος. 

Ο Άρης έχει το μεν Αφήλιό του στην 154° 12' της Ζώνης της Ευρυδίκης. Οι δονήσεις 

του τότε είναι καμπύλες, κυματοειδείς ( όπως και του Ερμή ) :            

είναι όμως μικρότερης έντασης αλλά περισσότερο διαπεραστικές ( εισδυτικές ), λόγω 

ακριβώς τής μικρότερης έντασης. 



Με την διαπεραστικότητα που έχουν οι δονήσεις του Άρη παρουσιάζουν μεγάλη 

διαλυτική δύναμη στα συγκρίματα τής ύλης, δηλαδή, καθώς ενεργούν πάνω στην Γη, 

έχουν δύναμη αποσυνθετική στα στερεά υλικά σώματα 

Αντίθετα, οι δονήσεις αυτές, όταν προσλαμβάνονται από την Γη με ορθό μέτρο * και 

εφ’ όσον προέρχονται από το «Α», είναι ζωογόνοι και δρουν κατά τρόπο που 

αναγεννά την ύλη, αρκεί μόνο να μην ανακρούονται από άλλες δονήσεις, γιατί τότε 

αλλοιώνεται εντελώς το αποτέλεσμα τής επήρειάς τους. 

 Μόνο οι δονήσεις τού Ερμή δεν αντικρούουν τις δονήσεις τού Άρη σε ό,τι αφορά στο 

αποτέλεσμα και αυτό, διότι οι δονήσεις τού Ερμή είναι ανώτερες σε ένταση από τις 

δονήσεις τού Άρη και τις προσπερνούν χωρίς να τις παρενοχλήσουν.  

Επίσης και οι δονήσεις τών πλανητών τής υπερτροχιακής τριστοιχίας διέρχονται 

χωρίς παρενοχλήσεις. 

Στο Περιήλιο (334° 12') οι δονήσεις του Άρη είναι εξαιρετικά χαλαρές και πολύ 

άτακτες                                                                  

Έχουν μεγάλη διαπεραστικότητα και αντιτίθενται προς όλες ας δονήσεις που συναν-

τούν, είναι δε πολύ επικίνδυνες.  

Οι δονήσεις του Άρη στο «Π» δεν συνδυάξονται με καμία άλλη δόνηση και με την 

διαπερασακότητά τους εκφυλίζουν όλες τις άλλες, γι’ αυτό και το αποτέλεσμά τους 

είναι αμετάβλητο. Το «Π» του Άρη πρέπει να μελετάται πολύ σοβαρά, όταν το 

συναντούμε σε κάποιο αστροσοφικό θέμα. 

Στην Αφηλιακή του Κατάσταση  ( 64° 12' ) ο Άρης είναι πολύ ισχυρός, παρά την 

αργή επαναφορά τών δονήσεών του στην ευταξία του κυματισμού τους.  

Η ισχύς αυτή οφείλεται στο ότι όλοι οι πλανήτες, που είναι δυνατόν να συναντήσει 

στην περιοχή μεταξύ 18° και 108°, είναι πλανήτες που βρίσκονται στο «Π» τους και 

συνεπώς ανίσχυροι να καταπολεμήσουν τον Άρη. 

Στην Περιηλιακή του Κατάσταση ( 244° 12' ), η οποία αρχίζει από τις 199° και 

τελειώνει στις 289°, ο Άρης είναι τελείως αβλαβής και μόνο στο μέρος αυτό της 

τροχιάς του ενώνει ευχάριστα και προς όφελος των όντων τις δονήσεις του με εκείνες 

του Διός, του Ουρανού, του Ερμή, του Κρόνου και της Γης ακόμη. Αυτό γίνεται, διότι, 

καθώς βγαίνει από το «Α» του, διατηρεί την καθαρότητα και την τάξη στις δονήσεις 

του, οι οποίες όμως δεν έχουν οξύτητα και συγχρόνως εξασθενούν βαθμιαίως.  

Δεδομένου και του ότι οι περισσότεροι από τους πλανήτες στα μέρη αυτά είναι 

ισχυροί, παρασύρεται προς την δραστηριότητά τους και υποτάσσεται σε αυτήν. 

 



ΑΣΤΡΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΗ 

Ο Άρης εισέρχεται στο «Α» του στις 109° της Ζώνης της Ευρυδίκης. Το ανώτατο 

σημείο του «Α» του βρίσκεται στις 154° και εξέρχεται του «Α» του στις 199°. 

Η επήρεια του Άρη κατά το πρώτο τρίτο του «Α» του προσδίδει στον άνθρωπο υλικό 

σώμα ισχυρά δυναμισμένο, ρωμαλέο, δυνατό. Γίνεται πολύ ευαίσθητος και 

ευερέθιστος σωματικά 
3
. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα είναι αιματώδεις, το δε 

χρώμα τους ποικίλει ανάλογα με τις δευτερεύουσες επήρειες. 

Τα αποτελέσματα της σωματικής αυτής ευπάθειας επί της ψυχικής υπόστασης των 

ατόμων που φέρουν την σφραγίδα του Άρη είναι καταστρεπτικά. Τόσον ο άνδρας 

όσον και η γυναίκα έχουν χαρακτήρα ευερέθιστο
4
 και, καθώς επηρεάζονται κατά την 

περίοδο αυτή του «Α», γίνονται εξαιρετικά βάναυσοι. Οι γροθιές τους είναι πάντοτε 

έτοιμες να χτυπήσουν και τα άτομα αυτά βρίσκουν πάντοτε το όπλο, για να κάμουν 

κακό. 

Τα όντα που στο ωροσκόπιό τους ο  Άρης βρίσκεται σε απαστρισμό με την Γη ( όριο 

μεταξύ 6
ης

 - 7
ης

 ζώνης ), είναι συνήθως θύματα εκείνων, οι οποίοι έχουν τον Άρη 

στην 1
η
  ζώνη. Όταν πρόκειται για ένα γάμο, είναι καλό να ελέγχεται η θέση του Άρη 

στα ωροσκόπια τών υποψήφιων συζύγων. 

Παρόλα αυτά και λόγω ακριβώς της ευπάθειας, την οποία προσδίδει στα άτομα που 

επηρεάζει, ο Άρης προικίζει αυτά τα άτομα με φαντασία και τα κάνει πολύ ευφυή.  

Ο χαρακτήρας αυτών είναι μελαγχολικός και φιλύποπτος, λόγω πάλι της υλικής 

επήρειας του πλανήτη. 

Κατά το δεύτερο μέρος του «Α» του ο Άρης προσδίδει στον άνθρωπο σώμα με 

γραμμές αρμονικές.  

Το στόμα του είναι μικρό και λεπτό, ενώ η μύτη του γρυπή ( γαμψή ).  

Η γυναίκα είναι υψηλού αναστήματος και ωραία, με μάτια μπλε. 

Επί της ψυχής έχει την ίδια επήρεια, όπως και στο πρώτο μέρος του «Α».  

Εν τούτοις τα άτομα είναι πολύ γενναιόφρονα και συγχωρούν εύκολα.  

____________________ 

3
 Με τους όρους ευαίσθητος και ευερέθιστος σωματικά ( sensible, chatouilleux ) εννοείται η 

περίπτωση τής ασυνήθιστα έντονης ευαισθησίας και αντίδρασης σε κάθε εξωτερικό, 

αισθητηριακό άρα, ερέθισμα. 

 Ενοχλεί ο ήχος, η πίεση του δέρματος, το γαργάλημα, το τσίμπημα, η οσμή, το κάθε τι. 

4
 Irascible. Εδώ αναφέρεται σε ψυχική έντονη αντίδραση στα προσλαμβανόμενα ερεθίσματα. 



Δρώντας λοιπόν επί της ψυχής ο Άρης έχει την τάση να προσδώσει στο άτομο το 

αίσθημα του ηρωισμού και της αυταπάρνησης. Μπορεί ακόμα να προσδώσει και το 

αίσθημα της αυτοθυσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές τα γενναιόφρονα αισθήματα 

οφείλονται στον Άρη που βρίσκεται στο «Α», εάν δεν υπάρχουν επήρειες αντι-

κρουστικές. 

Είναι πάντοτε ευερέθιστα, ζηλεύουν πολύ, οργίζονται εξ ίσου πολύ, δεν είναι όμως 

βάναυσα και ούτε έχουν τάση προς τη χειροδικία, όπως κατά την προηγούμενη 

περίοδο. 

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είναι οκνηροί στις υλικές τους δραστηριότητες και 

αυτό διότι ξοδεύουν υπερβολική ποσότητα νευρικού ρευστού για ασήμαντους 

λόγους.  

Ο Άρης προσδίδει στο σώμα κάποια νευρική δύναμη, η οποία όμως το κουράζει. 

Πνευματικά είναι καλά προικισμένοι. Γίνονται ζωγράφοι, γλύπτες, μουσικοί.  

Βέβαια, ο Άρης δεν δρα στο πνεύμα του όντος, παρά με τα αποτελέσματα που 

προκαλεί στις δύο άλλες υποστάσεις του. 

Κατά το τρίτο στάδιο του «Α», δηλαδή μεταξύ 169
ης

 και 199
ης

 μοίρας, ο Άρης έχει την 

ίδια, όπως και στο πρώτο στάδιο, σωματική επίδραση τόσο στον άνδρα όσο και στην 

γυναίκα. Προσθέτει μόνο στα ελαττώματα του χαρακτήρα τους την απερισκεψία, ένα 

είδος ασυνειδησίας, έλλειψη μνήμης και πολύ έντονη ισγυρογνωμοσύνη.  

Η ισχυρογνωμοσύνη είναι επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά τής υλικότητας, μιας 

δόνησης καθαρά ψυχικής.  

Στο «Π» του ο  Άρης είναι υπερβολικά επικίνδυνος για την Γη, όταν αυτή αφεθεί μόνη 

της στην επήρειά του και υποβάλλει τα όντα σε γεγονότα απροσδόκητα, συγκρούσεις 

αιφνιδιαστικές, ιδίως τα όντα, τα οποία έχουν ως ενεργητικό στοιχείο την κίνηση της 

αντίστασης. Κάθε τι που αντιστέκεται στις επήρειες του  Άρη, όταν αυτός βρίσκεται 

στο «Π», θα αφανιστεί σε μια καταστροφή. 

Τα όντα που έχουν στο ωροσκόπιο της γέννησής τους τον Άρη στην 1η ζώνη και 

μάλιστα μεταξύ της 19 και της 289°, κινδυνεύουν να υποστούν συνέπειες ατυχείς και 

καταστρεπτικές, που οφείλονται στο «Π» του Άρη 
5
.  

______________________ 

5
  Πρέπει να πρόκειται για λάθος ο καθορισμός της περιοχής αυτής ως επικίνδυνης για το 

άτομο, αφού είναι η περιοχή της Περιηλιακής Κατάστασης του Αρη και όχι του «Π». 

Ενισχυτική της άποψής μας είναι και ή μεθεπόμενη φράση. 



Επίσης, όταν έχουν τον Άρη στο «Π» και στην αιχμή της 5
ης

 ζώνης, διατρέχουν τον 

κίνδυνο να υποστούν καταστροφή, που θα οφείλεται στις καταστρεπτικές αυτές 

ιδιοτροπίες τού «Π» τού  Άρη.  

Το «Π» αυτό αρχίζει κυρίως από την 289
ο
  και τελειώνει στην 19°. 

Τα όντα που γεννώνται κάτω από αυτήν την επήρεια έχουν σώμα ισχνό.  

Τα μάτια, τους είναι κοντά το ένα στο άλλο, όπως του γερακιού ή του γύπα.  

Το δέρμα τους είναι μελαχρινό, σκουροκίτρινο, οι δε τρίχες των μαλλιών τους 

χοντρές και σκληρές. 

Η ψυχική κατάσταση τών ατόμων αυτών είναι πολύ νοσηρή. Ο θυμός σε αυτούς είναι 

ήρεμος αλλά η εκδίκηση ταχύτατη. Είναι ύπουλοι, υποκριτές, και το μίσος τους δεν 

σβήνει, παρά με την εκδίκηση. Όταν ο Άρης βρίσκεται στην 1
η
 ζώνη, τα επηρεα-

ζόμενα όντα διακατέχονται από το αίσθημα της φιλαργυρίας και του εγωισμού.  

Επίσης το «Π» τού Άρη προδιαθέτει τα όντα στην νωχέλεια για κάθε διανοητική 

εργασία και με τον τρόπο αυτόν στην αμάθεια. 

Όταν ο Άρης είναι στο «Π» του και βρίσκεται στην 1η ζώνη της Επτακτίνος της Γης, 

το επηρεαζόμενο άτομο κινδυνεύει να γίνει φονεύς ή θύμα δολοφονίας.  

Όταν το ωροσκόπιο της γέννησης ενός όντος έχει τον Άρη στο «Π» και στην αιχμή 

της 5
ης

 ζώνης, τότε το όν αυτό θα γίνει μοιραίως θύμα ατυχήματος μάλλον επι-

κίνδυνου, ανάλογα με τις επήρειες. 

Στην Αφηλιακή του Κατάσταση (19°-109°) ο Άρης αναγεννάται και ηρεμεί από την 

προηγούμενη αταξία του. Δεδομένου ότι δεν συναντά καμία δόνηση ισχυρή, ικανή να 

παρενοχλήσει τη δική του ή να αντισταθεί στην δική του, αποτυπώνει πάνω στα όντα 

χαρακτήρα καθαρώς άρειο, χωρίς όμως την οξύτητα του χαρακτήρα αυτού, με τα 

ευνοϊκά δηλαδή μόνον χαρακτηριστικά. 

Τέλος, στην Περιηλιακή του Κατάσταση ( 199°-289° ) ο Άρης είναι τελείως δέσμιος 

από το δίκτυο τών αφηλιακών δονήσεων του πλείστου των πλανητών αμφοτέρων 

τών τριστοιχιών, οι οποίοι έχουν τα «Α» τους στα μέρη εκείνα τής Ζώνης τής 

Ευρυδίκης.  

Αποτυπώνει τότε επί των όντων δονήσεις συνδυασμένες με εκείνες των άλλων 

πλανητών.  

Η βαθιά γνώση των συνδυασμών των επηρειών είναι πολύ ωφέλιμη, διότι τα όντα 

που θίγονται από αυτές μπορούν να αντλήσουν ηθική ωφέλεια ή, αντίθετα, να 

δράσουν εναντίον κάθε ηθικής. 



Κλείνοντας την αστροσοφική συμπερασματολογία παρατηρούμε ότι ο Άρης συσχετί-

ζεται με το σώμα του ανθρώπου και το επηρεάζει.  

Και εις μεν την κεφαλή επιδρά στα αυτιά, στο στήθος δρα στις μεγάλες φλέβες και 

στην κοιλία επιδρά στον προστάτη και στο πέος. 

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ « ΑΡΗ - ΓΗΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Άρης και η Γη βρίσκονται σε περισκοπική δύναμη στις 329° 10' της Ζώνης της 

Ευρυδίκης ( αρχίζει από τις 299
ο
 10' και τελειώνει στις 359° 10' ). 

Όταν η περισκοπική δύναμη τού Άρη συμπίπτει στην 1
η
  ζώνη, η Γη, αν και είναι 

ισχυρά ( είναι το επικρατούν στοιχείο ), δεν μπορεί να εναντιωθεί στην νοσηρή 

αλλοίωση  τών δονήσεών της. Η επήρεια πρέπει να ερμηνευθεί ως επήρεια  Άρεως 

που βρίσκεται στο «Α» του. Το επί πλέον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που διακρίνει 

αυτά τα όντα, είναι η απέραντή τους φιλοδοξία.  

Ο Άρης εισέρχεται σε περισκοπική δύναμη μετά τού Διός στην  47
ο
 30', είναι δε το 

επικρατούν στοιχείο τής περισκοπικής αυτής δυναμεως. 

Με την ομάδα τού Κρόνου καί τού Ουρανού, ο Άρης επηρεάζει κατά τρόπο μοιραίο 

τα όντα, τα οποία προορίζονται τότε σε βίαιο θάνατο. 

Η περισκοπική του ανεπάρκεια μετά τού Διός είναι στην  227
ο
.  

Στην περιπτωση αυτή κάθε ένας επιδρά χωριστά.  

Η ανιούσα καί κατιούσα περισκοπική καμπή ερμηνεύοται όπως καί η περισκοπική 

δύναμη τών δύο αυτών πλανητών. 



Η περισκοπική δύναμη τού Άρεως καί τού Κρόνου είναι στην 103
ο
 και 40’. 

Ο Άρης είναι το επικρατούν στοιχείον.  

Η ομάς αυτή  στην 1
η
 ζώνη τής Επτακτίνος είναι άγγελος προώρου θανάτου.  

Η παρουσία της στην αιχμή τής 5
ης

 ζώνης σημαίνει θάνατο συνεπεία χρονίας παθή-

σεως. Κατά την περισκοπική ανεπάρκεια ο Κρόνος είναι ισχυρότερος τού Άρεως, η 

επίδραση έν τούτοις δεν είναι ολιγώτερο νοσηρή.  

Οι δυο καμπές πρέπει να ερμηνεύονται όπως και η περισκοπική δύναμη. 

Ο Άρης καί ό Ουρανός εύρίσκονται σε περισκοπική δύναμη στην 168
ο
 40'.  

Η επήρεια αυτή, προερχόμενη από την 1
η
, 2

η
 και 7

η
 ζώνη, μας αγγέλλει καταστροφή 

διά πυρός. Η περισκοπική ανεπάρκεια ευρίσκεται στην 348
ο
 40’ οπότε ο Ουρανός 

είναι ισχυρός.  

Η επήρεια είναι περισσότερο νοσηρή  από ότι  κατά την περισκοπική δύναμη. 

Οι δύο καμπές πρέπει να ερμηνεύονται όπως καί η περισκοπική δύναμη. 

Ο Άρης και ο Ποσειδών έχουν την περισκοπική αυτών δύναμη στην 78
ο
 και 40’. 

Περί τής συμπερασματολογίας της θα πραγματευτούμε αλλού ( βλέπε Ποσειδών ). 

 

Τρόπος ευρέσεως τής θέσεως τών Περισκοπιών Δυνάμεων του Πλούτωνα ► 
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