Οσρανογραφία
Γιάννης Φίκας
Ο άλζξσπνο πνπ αλαλεώλεη ηνλ εαπηό ηνπ αλαθαιύπηεη ηε ραξά
ηεο δσήο θαη ηελ αμία όισλ ησλ κηθξώλ θαη απιώλ πξαγκάησλ όπσο ηε
ζπληξνθηά

ελόο

θαινύ

θίινπ,

ηελ

αξκνλία

ησλ

ρξσκάησλ,

ηελ

παξαηήξεζε ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δύζεο ηνπ ήιηνπ, ηελ ελαιιαγή ησλ
ηεζζάξσλ επνρώλ, ηελ ελαηέληζε ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνύ ηελ λύρηα, ηελ
αλάγλσζε ελόο θαινύ βηβιίνπ, ηελ αθξόαζε θαιήο κνπζηθήο, ηελ
επίζθεςε ζ’ έλα αξραηνινγηθό ρώξν, ζ’ έλα κνπζείν ε κηα πηλαθνζήθε,
ηε ζπληξνθηά ηεο θσηηάο ζην ηδ άθη, ηνπο ήρνπο ηνπ αέξα, ην θνιύκπη ζηα
θαζαξά λεξά, έλαλ πεξίπαην ζην δάζνο, ηε ζσζηή δηαηξνθή.
Τα ρηνληζκέλα βνπλά, ηα πνηάκηα, ε

ζάιαζζα, ην κπιέ ρξψκα

ηνπ νπξαλνχ θαη ν έλαζηξνο νπξαλφο, ραξάδνληαη παληνηηλά

ζηε

κλήκε ηνπ αλζξψπνπ γηαηί ηα παξαηε ξεί πνιιέο θνξέο ελψ απηά
παξακέλνπλ ζρεδφλ ακεηάβιεηα ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Ο άλζξσπνο
πνπ μαγξππλά γηα λα παξαηεξήζεη ηα άζηξα

θαη λα αλαγλσξίζεη ηε

ζέζε ηνπο ζηνλ νπξάλην ζφιν αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηε ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο λχρηαο πνπ ζπλήζσο θνηκάηαη θαη παξάιιεια απνθηά κηα
αίζζεζε πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ έλαζηξν νπξαλφ.
Σηελ αξραηφηεηα είρε κεγάιε ζεκαζία ε νπξαλνγξαθία, δειαδή ε
ηθαλφηεηα λα βξεη θαη λα αλαγλσξίζεη ν άλζξσπνο ηα αζηέξηα ζηνλ
νπξαλφ. Τνλ πξψην θαηάινγν ησλ νξαηψλ άζηξσλ ηνλ έθηηαμε ν
Ίππαξρνο, ην 134 π.Φ., ν νπνίνο δίθαηα ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο
αζηξνλνκίαο.

Ο

θαηάινγνο

ηνπ

Ηππάξρνπ

δελ

ππάξρεη

ζήκεξα

δηαζψζεθε φκσο έλαο παξφκνηνο θαηάινγνο ηνπ Κιαχδηνπ Πηνιεκαίνπ
(2 ν ο αη. κ.Φ.). Ο πνηεηήο Άξαηνο (305 -240 π.Φ.) κε ην πνίεκά ηνπ ηα
Φαηλόκελα ζπλέδεζε ηνπο αζηεξηζκνχο θαη ηα άζηξα κε ηνπο ήξσεο ηεο
ειιεληθήο

κπζνινγίαο

χζηεξα

απφ

πξνηξνπή

ηνπ

βαζηιηά

ηεο

Μαθεδνλίαο Αληίγνλνπ Γνλαηά. Τν βηβιίν ηνπ Άξαηνπ ήηαλ ε έκκεηξε
απφδνζε ησλ δχν βηβιίσλ, ηα Φαηλόκελα θαη ην Έλνπηξνλ, ηνπ
δηάζεκνπ καζ εκαηηθνχ θαη αζηξνλφκνπ Δχδνμνπ ηνπ Κλίδηνπ (408 -355
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π.Φ.). Ο Κιήκεο ν Αιεμαλδξεχο (2 ν ο αη. κ.Φ.) αλαθέξεη ζηε Μπζνινγία
ηνπ φηη ηελ πξψηε θαηάηαμε ησλ άζηξσλ ηελ έθαλε ν Κέληαπξνο ν
Φείξσλ, γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ νη Αξγν λαχηεο ζην ηαμίδη ηνπο
ζηελ Κνιρίδα. Καηά ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο ν Albert Durer (14711528) ράξαμε ζε μπινγξαθίεο ηνπο αζηεξηζκνχο ηνπ βφξεηνπ θαη ηνπ
λφηηνπ εκηζθαίξηνπ, ελψ ν Τδηνξ ληάλν Μπξνχλν (1548-1600 κ.Φ.) πνπ
ζεσξνχζε ην ζχκπαλ σο έλα έκβην νλ ζπλέδεζε δπλακηθά ηνπο
αζηεξηζκνχο κε ηνλ άλζξσπν θαη απέδσζε κε ηδηαίηεξα πνηεηηθφ ηξφπν
ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αξεηψλ ζηνλ ςπρνινγηθφ θφζκν ηνπ έλαζηξνπ
νπξαλνχ.
Γηα λα βαδίζεη ν άλζξσπνο ηα πεξίπινθα κνλνπάηηα ηνπ νπξαλνχ
ρξεηάδεηαη έλαλ νπξάλην ράξηε θαη έλαλ θχξην αζηεξηζκφ σο αξρή φπσο
είλαη ν αζηεξηζκφο ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ . Ο αζηεξηζκφο απηφο είλαη ν
ζπνπδαηφηεξνο αζηεξηζκφο ηνπ βφξεηνπ εκηζθαηξίνπ , ηφζν απηφο φζν
θαη ν αζηεξηζκφο ηεο Μηθξήο Άξθηνπ δελ αλαηέιινπλ ε δχνπλ είλαη
δειαδή αεηθαλείο αζηεξηζκνί. Ο πνιηθφο ηεο Μηθξήο Άξθηνπ, πνπ
βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην Βφξεην Πφιν θαίλεηαη λα κέλεη πάληα
αθίλεηνο θαη φια ηα άζηξα λα πεξηθέξνληαη γχξσ ηνπ .
Σηνλ αζηεξηζκφ ηνπ Γξάθνληα

ν Μπξνχλν αλαθέξεη φηη

πιεζηάδνπλ ε θξφλεζε κε ηηο θφξεο ηεο, ηε δηαιεθηηθή θαη ηε
κεηαθπζηθή ελψ απνκαθξχλνληαη ε παλνπξγία, ε πνλεξηά, ε θαθία θαη
ε

αδξάλεηα.

Σηε

ζέζε

ηνπ

Κεθέα

αλεβαίλεη

ε

ζνθία

ελψ

απνκαθξχλνληαη ε αλφεηε πίζηε, ε άγλνηα θαη ε ζνθηζηεία.

Ο

αζηεξηζκφο ηνπ Γξάθνληα πεξηβάιιεη ην ηεηξάπιεπξν ησλ άζηξσλ ηεο
Μηθξήο Άξθηνπ. Σχκθσλα κε ην κχζν ν βαζηιηάο ηεο Αηζηνπίαο Κεθέαο
θαη ε ζχδπγφο ηνπ Καζζηφπε ζπζίαδαλ ζηνλ Γξάθνληα ηε κνλάθξηβε
ζπγαηέξά ηνπο, ηελ Αλδξνκέδα , ηελ νπνία έζσζε ν Πεξζέαο πνπ
ζθφησζε ηνλ Γξάθνληα.
Δθεί πνπ είλαη ν Βνψηεο , ν νπνίνο ζρεκαηίδεη έλα επίκεθεο
πεληάγσλν, πιεζηάδεη ν λφκνο γηα λα βξίζθεηαη θνληά ζηε κεηέξα ηνπ
ηε ζνθία ελψ απφ ηνλ αζηεξηζκφ απηφ

απνκαθξχλεηαη ε ππεξβνιή.

Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν Βνψηεο είλαη ν βνζθφο πνπ θπιάεη ηα επηά
βφδηα, δειαδή ηα επηά ιακπξά άζηξα ηε ο Μεγάιεο Άξθηνπ . Τν άζηξν α
ηνπ Βνψηε νλνκάδεηαη Αξθηνχξνο. Ο Ζζίνδνο ζην έξγν ηνπ Έξγα θαη
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Ηκέξαη παξνηξχλεη ηνπο λαπηηθνχο θαη ηνπο γεσξγνχο λα παξαηεξνχλ
ηελ αλαηνιή ηνπ Αξθηνχξνπ, ηνπ Σείξηνπ, ηνπ Ωξίσλα , ησλ Πιεηάδσ λ
θαη ησλ Υάδσλ.
Δθεί φπνπ ιάκπεη ν Βφξεηνο Σηέθαλνο απνκαθξχλεηαη ε αδηθία
θαη αλεβαίλεη ε δηθαηνζχλε, πνπ θηλείηαη ζηηο ζθαίξεο ηεο ζχιιεςεο,
ηεο ζπδήηεζεο, ηεο απφθαζεο, ηεο επηβνιήο θαη ηεο εθηέιεζεο. Ζ
παξάδνζε ζπλδέεη ηνλ Βφξεην Σηέθαλν κε ηνλ κχζν ηνπ βαζηιηά ησλ
Αζελψλ Θεζέα θαη ηεο Αξηάδλεο, θφξεο ηνπ βαζηιηά ηεο Κξήηεο
Μίλσα θαη ηεο Παζηθάεο. ηαλ ν Θεζέαο κε ηα δψξα ηεο Αξηάδλεο ην
μίθνο θαη ην κίην θαηφξζσζε λα ζθνηψζεη ην λ Μηλψηαπξν θαη λα βγεη
ζψνο απφ ηνλ Λαβχξηλζν, ηεο δήηεζε λα έιζεη καδί ηνπ ζηελ Αζήλα,
ζην ηαμίδη φκσο ηεο επηζηξνθήο ηελ άθεζε ζηε Νάμν. Δθεί ε Αξη άδλε
κε ηελ βνήζεηα ηεο Αθξνδίηεο παληξε χηεθε κε ηνλ Γηφλπζν, ν νπ νίνο
ηεο έδσζε γηα γακήιην δψξν έλα ζ απκάζην ρξπζφ ζηεθάλη, έξγν ηνπ
Ζθαίζηνπ, ην νπνίν κεηά ην ζάλαην ηεο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ νπξαλφ θαη
ηα πνιχηηκα πεηξάδηα ηνπ έγηλαλ ηα άζηξα ηνπ αζηεξηζκνχ ηνπ Βφξεηνπ
Σηέθαλνπ. Σχκθσλα κε κία άιιε εθδνρή ην ρξπζφ ζηεθάλη ήηαλ δψξν
ηεο Ακθηηξίηεο ζηνλ Θεζέα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ην πξφζθεξε ζηελ
Αξηάδλε. Σην ηεξφ ηνπ Θεζέα, ζηελ αξ ραία αγνξά ησλ Αζελψλ, ππήξρε
δσγξαθηθή

παξάζηαζε

απη ήο

ηεο

εθδνρήο

ηνπ

κχζνπ

έξγν

ηνπ

δσγξάθνπ Μίθσλα.
Νφηηα ηνπ Γξάθνληα θαη αλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιή βξίζθεηαη ε
εληάρνξδε Λχξα, εθεί

αλεβαίλνπλ ε Μλεκνζχλε κε ηηο

ελλέα θφξεο

ηεο, ηελ αξηζκεηηθή, ηε γεσκεηξία, ηε κνπζηθή, ηε ινγηθή, ηελ πνίεζε,
ηελ αζηξνινγία, ηε θπζηθή , ηε κεηαθπζηθή, θαη ηελ εζηθή ελψ
απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή απηή ε άγλνηα θαη ε θηελσδία.

Τν

ιακπξφηεξν άζηξν ηεο Λχξαο ην α είλαη γλσζηφ κε ην φλνκα «Βέγαο »
πνπ ζεκαίλεη ν αεηφο πνπ πέθηεη. Μεηά απφ 12 .000 ρξφληα ν Βέγαο ζα
θαηέρεη ηε ζέζε πνπ έρεη ζήκεξα ν Πνιηθφο . Γηα ηελ αλζξσπφηεηα ηνπ
14.000 κ.Φ. ν Βέγαο ζα είλαη ν Πνιηθφο ηνπο . Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν
αζηεξηζκφο παξηζηάλεη ηε ζετθή ιχξα ηνπ Οξθέα. Ο Οξθέαο πήξε ηε
Λχξα δψξν απφ ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Απφιισλα θαη δηδάρηεθ ε ηε
κνπζηθή απφ ηελ Μεηέξα ηνπ ηε Μνχζα Καιιηφπε θαζψο θαη ηηο άιιεο
Μνχζεο. Σηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία βνήζεζε ηνπο Γηφζθνπξνπο,
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Κάζηνξα θαη Πνιπδεχθε, λα ζψζνπλ ηελ Αξγψ απφ ηε ζπληξηβή ζηα
βξάρηα ηεο Θξάθεο εκεξψλνληαο ηα θχκαηα κε ηε κνπζηθή ηνπ. Τε
δεχηεξε θνξά κε ηνπο ήρνπο ηεο ιχξαο ηνπ έζσζε ηνπο Αξγνλαχηεο απφ
ηνλ θίλδπλν ησλ Σεηξήλσλ.
Νφηηα ηνπ Κεθέα θ αζψο ν Κχθλνο, απιψλεη ηα θηεξά ηνπ

ν

Μπξνχλν αλαθέξεη φηη αλεβαίλνπλ ε αγλφηεηα, ε κεηάλνηα θαη ε
θάζαξζε· ελψ εθδηψθνληαη ν εγσηζκφο, ε αγέλεηα, ε αλαίδεηα θαη ε
ηζρπξνγλσκνζχλε. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ν Γίαο ήζειε λα θαηαθηήζεη
ηε

Λήδα,

ηε

γπλαίθα

ηνπ

Τπλδάξεσ,

βαζηιηά

ηεο

Σπάξηεο.

Σπκβνπιεχηεθε ηελ Αθξνδίηε ε νπνία ηνλ κεηακφξθσζε ζε θχθλν, ελψ
ε ίδηα έγηλε αεηφο πνπ ηνλ θπλεγνχζε. Τνπο είδε ε Λήδα θαη έηξεμε
ακέζσο λα ζψζεη ηνλ θχθλν απφ ηνλ αεηφ αλνίγνληαο ηα ρέξηα γηα λα
βξεί θαηαθχγην ζηελ αγθαιηά ηεο. Μεηά ην γεγνλφο απηφ ε Λήδα
γέλλεζε ηνπο δίδπκνπο Κάζηνξα θα η Πνιπδεχθε.
Σηε ζέζε ηεο Καζζηφπεο αλεβαίλνπλ ε δφμα, ε θνζκηφηεηα, ε
αμηνπξέπεηα, ε ηηκή, θαη ε κεηξηνπάζεηα, εθζξνλίδνληαο ηελ ππεξνςία,
ηελ αιαδνλεία θαη ηελ ππεξεθάλεηα. Δλψ ζηε

ζέζε ηνπ Πεξζέα

αλεβαίλνπλ ε κειέηε, ε κέξηκλα, ν κφρζνο θαη ε εξγαζία, ελψ
ηξέπνληαη ζε θπγή ε νθλεξία, ε ηεκπειηά, ε επίπνλε εξγαζία, ε
αλεζπρία θαη ε ζχγρπζε.
Σχκθσλα
απνζηνιή

κε

ηνλ

κχ ζν

ν

ζξπιηθφο

Πεξζέαο

αλέιαβε

ηελ

κε ηε βνήζεηα ηνπ ζενχ Δξκή πνπ ηνπ ράξηζε ηα θηεξ σηά

πέδηια θαη ηεο ζεάο Αζελάο λα θφςεη ην θεθάιη ηεο γνξγφλαο
Μέδνπζαο. Σηελ πεξηπέηεηά ηνπ ηνλ βνήζεζαλ επίζεο νη Γξαίεο, νη
αδειθέο

ησλ

Γνξγφλσλ

θαη

νη

Νχκθεο

πνπ

ηνπ

έδσζαλ

ηελ

πεξηθεθαιαία ηνπ Άδε, ε νπνία ηνλ έθαλε αφξαην. Τνλ εμφπιηζαλ
επίζεο κε ην δξεπαλνεηδέο μίθνο θαη κε θαιχπηξα απφ λέθε . Με ηα
φπια απηά έθζαζε ζηε ρψξα ησλ Γνξγφλσλ θαη θαηάθεξε λα ζθνηψζεη
ηελ Μέδνπζα. Γη’ απηφ απεηθνλίδεηαη λα θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ ην
γνξγφλεην, ην καγηθφ θεθάιη ηεο Μέδνπζαο πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα
πεηξψλεη απηνχο πνπ ην έβιεπαλ απφ κπξνζηά . Ο Πεξζέαο θαηάθεξε λα
ζθνηψζεη ηελ Μέδνπζα ρσξίο λα πεηξψζεη γηαηί ηελ θνίηαδε κέζα απφ
ηελ αζπίδα ηνπ, πνπ ηελ είρε γπαιίζεη ψζηε λα ιάκπεη ζαλ θαζξέπηεο
θαη έηζη έβιεπε κφλν ην είδσιφ ηεο. Τν θεθάιη ηεο Μέδνπζαο ην
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ράξηζε ζηελ πξνζηάδηδά ηνπ Αζελά, πνπ ην έβαιε ζηε κέζε ηεο
αζπίδαο ηεο, θαη έηζη πέηξσλε ηνπο ερζξνχο ηεο. Παηδηά ηνπ Πεξζέα
θαη ηεο Αλδξνκέδαο είλαη ν Ζιεθηξχσλ, ν Αιθαίνο, ν Σζέλεινο, ν
Έιεηνο, ν Μήζηνξαο, ν Πέξζεο, ε Απηφρζε θαη ε Γνξγνθφλε. Ο
Πεξζέαο

ζεσξε ίηαη

ν

ηδξπηήο

ησλ

Μπθελψλ

θαη

ηεο

Μηδέαο

αξραηφηαηεο πφιεο θνληά ζηελ Τίξπλζα. Απφ ηε ζετθή ηνπ γεληά
θαηάγνληαη νη Γηφζθνπξνη, νη Αθαξείδεο θαη ν ζξπιηθφο Ζξαθιήο ν
κεγαιχηεξνο ήξσαο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο .
Ο

κεγάινο αζηεξηζκφο ηνπ Ζξαθιή βξίζθεηαη αλ αηνιηθά ηνπ

Βνψηε θαη ηνπ Βφξεηνπ Σηέθαλνπ . Οη αξραίνη Έιιελεο ζρεκάηηδαλ ηνλ
ήξσα Ζξαθιή λα γνλαηίδεη κπξνζηά ζηνλ Γξάθνληα, πνπ θαηά κηα
εθδνρή παξίζηαλε ηε Λεξλαία Όδξα, ην δεχηεξν άζιν ηνπ ήξσα. Ο
Δχδνμνο έδσζε ζηνλ Ζξαθ ιή ηελ νλνκαζία «ν ελ γφλαζη », δ ειαδή ν
γνλαηηζηφο. Σχκθσλα κε ην κχζν ν Ζξαθιήο ήηαλ γηνο ηνπ Γία θαη ηεο
Αιθκήλεο, θφξεο ηνπ Πεξζείδε Ζιεθηξχσλα θαη ζπδχγνπ ηνπ βαζηιηά
ησλ Θεβψλ Ακθηηξχσλα, γηνπ ηνπ επίζεο Πεξζείδε Αιθαίνπ. Ο Γίαο
επέιεμε ηελ Αιθκήλε γηα λα γελλήζεη ην ηειεπηαίν γην η νπ πάλσ ζηε
Γε, ηνλ νπνίν πξνφξηδε γηα αξρεγφ ηεο γεληάο ηνπ πά λσ ζηε Γε θαη
θχιαθα ηεο έλλνκεο ηάμεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ο ζεφο Δξκήο έβαιε
ηνλ κηθξφ Ζξαθιή λα βπδάμεη γάια απφ ην ζετθφ καζηφ ηεο Ήξαο. Σε
ειηθία δεθανθηψ ρξνλψλ πήξε ηελ απφθαζε λα αθνιν πζήζεη ηνλ
δχζθνιν δξφκν ηεο αξεηήο θαη κε ηνπο άζινπο ηνπ έθαλε πην άλεηε ηε
δσή ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. Απφ ηνλ Δπξπζζέα πήξε εληνιή θαη
εθηέιεζε ηνπο δψδεθα πεξίθεκνπο άζινπο ηνπ, κε ηνπο νπνίνπο
ζρεηίδνληαη πνιινί αζηεξηζκνί: Ο Λέσλ, ν Ταχξνο, ν Τνμφηεο, ην
Βέινο, ε Λεξλαία Όδξα θαη ν Καξθίλνο. Οη πξψηνη έμη άζινη πνπ
έγηλαλ ζηελ Πεινπφλλεζν είλαη: Τν Ληνληάξη ηεο Νεκέαο, ε Λεξλαία
Όδξα, ν Δξπκάλζηνο Κάπξνο, ε Κεξπλίηηο Έιαθνο , νη Σηάβινη ηνπ
Απγεία θαη νη Σηπκθαιίδεο ξληζεο . Οη άιινη έμε πνπ έγηλαλ ζηε
ππφινηπε Διιάδα αιιά θαη έμσ απφ ηα φξηά ηεο είλαη : ν Ταχξνο ηεο
Κξήηεο, ηα Αλζξσπνθάγα Άινγα ηνπ Γηνκήδε, Ζ Εψλε ηεο Ακαδφλαο
Ηππνιχηεο, ηα Βφδηα ηνπ Γεξπφλε, ηα Φξπζά Μήια ησλ Δζπεξίδσλ θαη
ε αηρκαισζία ηνπ Κέξβεξνπ .

5

Σηε ζέζε ηνπ Τξηπηφιεκνπ αλεβαίλνπλ ε επηείθεηα, ε εχλνηα, ε
επηδνθηκαζία, θαη ε αλαθνχθηζε, ελψ απνκαθξχλνληαη ν θζφλνο, ε
θαθία, ε πεξηθξφλεζε θαη ε δπζκέλεηα.
Σηνλ νίθν ηνπ Οθηνχρνπ αλεβαίλνπλ ε ιεπηφηεηα θαη ε νμχλνηα
θαη ηξέπνληαη ζε θπγή ε αδεμηφηεηα, ε αλνεζία θαη ε απεξηζθεςία.
Σηελ

ζέζε

ηνπ

Βέινπο

δηαθξίλνληαη

παξαηήξεζε, ε κεζνδηθή κειέηε, ε πξνζνρή

ε

ζπλεηή

εθινγή,

ε

ελψ απνκαθξχλνληαη ε

ζπθνθαληία, ν δηαζπξκφο, ε θνιαθεία θαη ην κίζνο.
Σην κέξνο φπνπ ην Γειθίλη ζρεκαηίδεη ηφμν, βιέπνπκε ηελ
αγάπε,

ηελ

θαηαδεθηηθφηεηα,

θηιαλζξσπία·

ηελ

επγέλεηα,

ηε

θηιία

θαη

ηε

απφ εθεί ηξέπνληαη ζε θπγή ε δηαθσλία, ε κνλνκαρία

θαη ε εθδίθεζε.
Απφ ηε ζέζε ηνπ Αεηνχ , λφηηα ηνπ αζηεξηζκνχ ηνπ Βέινπο,
απνρσξνχλ ε αιαδνλεία, ε θηινδνμία, ε ζξαζχηεηα, ε θαηαπίεζε θαη ε
ηπξαλλία

θαη

αλεβαίλνπλ

ε

κεγαινςπρία,

ε

γελλαηνδσξία,

ε

κεγαινπξέπεηα, ε αμηνπξέπεηα, ε δχλακε θαη ε εμνπζία. Σχκθσλα κε
ηελ κπζνινγία ν αζηεξηζκ φο απηφο παξηζηάλεη ηνλ αεηφ ηνπ Γία. Σηα
λχρηα ηνπ ελφο πνδηνχ ηνπ θξαηάεη ηνλ θεξαπλφ ηνπ Γία θαη ζηα λχρηα
ηνπ άιινπ ηνλ Γαλπκήδε, ηνλ νηλνρφν ησλ ζεψλ.
Σηελ πεξηνρή ηνπ Πήγαζνπ αλεβαίλνπλ ν ελζνπζηαζκφο, ε
πξνθεηεία, ε έκπλεπζ ε θαη ε έθζηαζε θαη απνρσξνχλ ε καλία, ε
παξάινγε νξκή θαη ε ππεξβνιηθή κειαγρνιία. Ο Πήγαζνο ήηαλ ην
θηεξσηφ αζάλαην άινγν ηεο κπζνινγίαο πνπ γελλήζεθε απφ ηελ έλσζε
ηνπ Πνζεηδψλα κε ηε γνξγφλα Μέδνπζα. Τνλ Πήγαζν ίπ πεπζε ν
Πεξζέαο γηα λα θζάζεη ζηελ Αηζη νπία θαη λα ζψζεη απφ ηα δφληηα ηνπ
Γξάθνληα ηελ φκνξθε Αλδξνκέδα . Σχκθσλα κε ηνλ Ζζίνδν κεηέθεξε
θαη ηνλ θεξαπλφ απφ ην εξγαζηήξη ηνπ Ζθαίζηνπ ζην αλάθηνξν ηνπ Γία
ζηνλ ιπκπν. Δλψ ηελ πεξίνδν πνπ θαηνηθνχζε ζηνλ Διηθψλα κε ηηο
Μνχζεο ρηχπεζε κε ηηο νπιέο ηνπ θαη αλέβιπζαλ νη πεγέο Αγαλίππε
θαη Ηππνθξήλε ζηνλ Διηθψλα πν π είραλ ηε ηδηφηεηα λα αλαλεψλνπλ ηελ
έκπλεπζε ησλ πνηεηψλ φηαλ ην έπηλαλ.
Τε δπζηξνπία, ηελ παξαπιάλεζε, ηελ αλφεηε πεηζψ θαη ηελ
ηζρπξνγλσκνζχλε ηεο Αλδξνκέδαο , πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ Πή γαζνπ
θαη ηνπ Πεξζέα, δηαδέρνληαη, ε ειπίδα θαη ε πεηζαξρία.
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Σηε ζέζε ηνπ Τξηγψλνπ , λφηηα απφ ηελ Αλδξνκέδα, αλεβαίλνπλ,
ε πίζηε, ε αθνζίσζε, ε ζηαζεξφηεηα, ε αγάπε, ε εηιηθξίλεηα θαη ε
απιφηεηα, πνπ αλαγθάδνπλ ην δφιν, ηελ αζηάζεηα θαη ηελ απάηε λα
θηλεζνχλ ζε καθξηλέο πεξηνρέο.
Σην παιάηη ηνπ Κξηνχ εγθαζίζηαληαη ν ζεβαζκφο, ε ζπλαίλεζε
θαη ε επγελήο άκηιια ελψ απνρσξνχλ ε αιινηξίσζε θαη ε απνζηαζία.
Ζ ππνκνλή, ε αλνρή, ε δίθαηε νξγή, ν κφρζνο θαη ε εξγαζία
θαηαιακβάλνπλ

ηελ

πεξηνρή

ηνπ

Ταχξνπ

ελψ

εθδηψθνληαη

ε

αλππνκνλεζία, ε αλεμέιεγθηε νξγή, ε αγαλάθηεζε, ε έρζξα, ε
πεξηθξφλεζε θαη ην παξάπνλν. Τν ιακπξφηεξν άζηξν ηνπ Ταχξνπ είλαη
ην α Ταχξνπ, ν Λακπαδί αο ή Αιληεκπαξάλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην κάηη
ηνπ Ταχξνπ.

Σηελ θαηνηθία ησλ Πιεηάδσλ αλεβαίλνπλ ε έλσζε, ε

ζπλάζξνηζε, ε θνηλσληθή ζπλαιιαγή, ε νκφλνηα θαη ε ζπληξνθηθφηεηα
θαη απνκαθξχλνληαη

ε δηαίξεζε, ε θαηξία, ε ζπλσκνζία θαη ε

αληαξζία. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν νη Πιεηάδεο, φπσο θαη νη αδειθέο ηνπο
Υάδεο, ήηαλ θφξεο ηεο Πιεηφλεο θαη ηνπ Άηιαληα. Οη επηά Πιεηάδεο,
κεηέξεο ζεψλ θαη εξψσλ ήηαλ : Ζ Αιθπφλε, ε Ζιέθηξα, ε Μαία πνπ
απφ ηνλ Γία γέλλεζε ηνλ ζεφ Δξκή, ε Μεξφπε, ε Ταυγέηε, ε Κειαηλψ,
θαη ε Αζηεξφπε. Οη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηα ζκήλε απηά σο
νπξάληα θαηνηθία ησλ ζεψλ θαη θέληξν ηνπ ζχκπαληνο πνπ δίλεη δσή,
πλνή, θαη θίλεζε ζε φια ηα φληα.
Σηε ζέζε ησλ Γηδχκσλ αλεβαίλνπλ ε αγάπε, ε θηιί α θαη ε
εηξήλε θαη εμνξίδνληαη ε άδηθε επηζπκία θαη ε αλάμηα κεξνιεςία. Απφ
ηνλ

Καξθίλν

αλαρσξνχλ

ε

αζηάζεηα,

ε

κηθξνςπρία,

ε

αλάμηα

νπηζζνρψξεζε, ε ηζρπξνγλσκνζχλε θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ε δίθαηε
ζπλαιιαγή θαη ε κεηακέιεηα. Ο Λέσλ απνκαθξχλεη ηελ αιαδνλεία, ηελ
απζηεξφηεηα, ηε ζθιεξφηεηα, ηε βία θαη ηελ θαηαπίεζε θαη θέξλεη
θνληά ηνπ

ηε κεγαινςπρία, ηε γελλαηνδσξία,

ην κεγαιείν,

ηελ

επγέλεηα, ηε δηθαηνζχλε, ηελ εξεκία, ηελ νξζή θαηάθηεζε θαη ηελ άμηα
ζπγρψξεζε. Σηελ Παξζέλν αλεβαίλνπλ ε εγθξάηεηα, ε κεηξηνθξνζχλε,
ε αγλφηεηα, ε ηηκηφηεηα, ε ζεκλφηεηα θαη αλαρσξνχλ ε αλαίδεηα θαη ε
αθνιαζία. Ζ δηθαηνζχλε, ε ράξε θαη ε επγλσκνζχλε αλεβαίλνπλ ζην λ
αζηεξηζκφ ηνπ Επγνχ, απφ φπνπ θαηεβαίλνπλ ε αδηθία, ε δπζκέλεηα, ε
αγλσκνζχλε

θαη

ε

αιαδνλεία.

Απφ

ηε

ζέζε

ηνπ

Σθνξπηνχ
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απνκαθξχλνληαη ε απάηε, ν δφινο, ε πξνζπνίεζε θαη ε πξνδνζία θαη
αλεβαίλνπλ, ε αιεζηλή αγάπε, ε εηιηθξίλεηα

θαη ε απιφηεη α. Τν

ιακπξφηεξν άζηξν ηνπ αζηεξηζκνχ είλαη έλα θφθθηλν άζηξν, ην α ηνπ
Σθνξπηνχ, ν Αληάξεο. Ο Τνμφηεο γίλεηαη ην ζχκβνιν ηεο δηάλνηαο, ηεο
κειέηεο

θαη ηεο βνχιεζεο, ελψ απνκαθξχλνληαη απφ θνληά ηνπ ε

άγλνηα θαη ε αδηαθνξία. Σηνλ ρψξν ηνπ Αηγφθεξνπ βιέπεη θαλείο ηε
κνλαμηά,

ηε ζεσξία, ηελ ειεπζεξία θαη ηε ζπγρψξεζε, ελψ δελ είλαη

αζθαιείο πηα ζην ρψξν απηφ ε θιχαξε ζπδήηεζε θαη ην αλνχζην
ζπκπφζην.

Πξνο

απηνθπξηαξρία,

ηνλ
ε

πγξφ

ιεπηφηεηα

Υδξνρφν
θαη

ε

βιέπνπκε

λα

επγέλεηα

ηεο

θηλνχληαη
ςπρήο,

ε

ελψ

απνκαθξχλνληαη βηαζηηθά, ε βαξβαξφηεηα θαη ε ηξαρχηεηα. Απφ ηε
ζέζε ησλ Ηρζχσλ κεηαθηλνχληαη ε αλάμηα ζησπή, ε δήιηα, ε εμαπάηεζε,
ε πνιπινγία, θιπαξία, ε εια θξφηεηα, νη ςίζπξνη, ε κεκςηκνηξία θαη ην
παξάπνλν θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ε άμηα ζησπή, ε ππνκνλή θαη ε
αγλφηεηα.
Δθεί φπνπ βξίζθεηαη ν ζαπκαζηφο Ωξίσλ αλεβαίλνπλ ε αγάπε, ε
κεγαινςπρία θαη ε αιήζεηα θαη αλαρσξνχλ ε απάηε, ε θα πρεζηνινγία,
ε καηαηνδνμία θαη ε θαθνπηζηία. Απφ ηε ζέζε ηνπ Λαγνχ ηξέπνληαη ζε
θπγή ε δεηιία, ε αδξάλεηα θαη ε άγλνηα θαη εκθαλίδ νληαη ε θξφλεζε, ε
ηηκή θαη ε δφμα.
Σηνλ Μέγα Κχ λα αλεβαίλνπλ ε επαγξχπλεζε, ε επηηήξεζε, ε
θξνληίδα γηα ηα θνηλά, ε επηζηαζία, ε πξνζηαζία θαη ε θχιαμε ησλ
εζσηεξηθψλ πξαγκάησλ.
Τν ιακπξφηεξν άζηξν ηνπ αζηεξηζκνχ είλαη ν Σείξηνο ν νπνίνο
αλ

θαη

είλαη

ιεπθφ

άζηξν

θαίλεηαη

πνηθηιφρξσκνο.

Οη

Αηγχπηηνη ξχζκηδαλ κε ηνλ Σεί ξην ην εκεξνιφγηφ ηνπο

αξραίνη
θαη ηνλ

ιάηξεπαλ γηαηί φηαλ αλέηεηιε ην θαινθαίξη πξνκήλπε ηηο επεξγεηηθέο
πιεκκχξεο ηνπ Νείινπ. Σηνλ Μηθξφ Κχ λα, πνπ ζέξλεη καδί ηνπ ηελ
θνιαθεία θαη ηε δνπινπξέπεηα αλεβαίλνπλ ε θηιία, ε ζπληξνθηθφηεηα
θαη ε επγέλεηα.
Απφ ηελ πεξηνρή
Αξγψ

αλαρσξνχλ

ε

φπνπ βξίζθεηαη ν κεγάινο λφηηνο αζηεξηζκφο
θηιαξγπξία

θαη

ε

απαηειή

ζπλαιιαγή

θαη

αλεβαίλνπλ ε κεγαινςπρία, ε επηθνηλσλία, ε πξφλνηα θαη ε ζπκθσλία.
Ζ Αξγψ ήηαλ κπζηθφ ηαρχπινν θαξάβη κε πελήληα θνππηά. Ολνκάζηεθε
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έηζη θαηά κηα εθδνρή επεηδή ην λαππήγεζε , κε ηε βνήζεηα ηεο Αζελάο,
ν Άξγνο απφ ηηο Θεζπηέο, ε ν ζπλψλπκφο ηνπ Άξγνο, γηνο ηνπ Φξίμνπ
θαη ηεο Φαιθηφπεο, θφξεο ηνπ Αηήηε . Τν πινίν λαππεγήζεθε γηα λα
θέξεη ν Ηάζσλ, ν αξρεγφο ηεο Αξγνλαπηηθήο εθζη ξαηείαο απφ ηελ Αία
ζηελ Ησιθφ ην πεξίθεκν ρξπζφκαιιν δέξαο. Τν ρξπζφκαιιν θξηάξη
πνπ έζσζε ηνλ Φξίμν θαη ηελ Έιιε θαη ηνπο κεηέθεξε απφ ηελ
Κνξψλεηα ζηελ Κνιρίδα ήηαλ δψξν ηνπ ζενχ Δξκή ζηε κεηέξα ηνπο
Νεθέιε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ην έδσζε ζηα παηδηά ηεο, Φξίμν θαη Έιιε,
ηελ ψξα πνπ ν παηέξαο ηνπο, ν Αζάκαο, βαζηιηάο ηνπ Οξρνκελνχ, θαη ε
ζεηή κάλα ηνπο εηνηκάδνληαλ λα ηνπο ζπζηάζνπλ ζηνπο ζενχο. Τα δχν
αδέιθηα, ηε ζηηγκή πνπ αλαθάιπςαλ ηα θαη αρζφληα ζρέδηα ηνπ παηέξα
ηνπο θαη ηεο ζεηήο ηνπο κάλαο, αλέβεθαλ ζηε ξάρε ηνπ θξηνχ θαη
πέηαμαλ πξνο ηελ Αία, ηελ Κνιρίδα ηνπ Πφληνπ . Δθεί βαζίιεπε ν
Αηήηεο, ν αδειθφο ηεο Παζηθάεο, ηεο γπλαίθαο ηνπ Μίλσα. Σηελ
Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία πήξαλ κέξνο φινη νη ήξσεο. Ο λαππεγφο ν
Άξγνο

έθηηαμε

ηελ

Αξγψ

κε

μχια

πεχθσλ

απφ

ην

Π ήιην.

Φξεζηκνπνίεζε θαη έλα θνκκάηη μχινπ απφ ηελ ηεξή βειαληδηά ηνπ
καληείνπ ηεο Γσδψλεο, θαη απφ ηφηε ην θαξάβη απέθηεζε ην ράξηζκ α
ηεο

νκηιίαο

θαη

πξνεηδνπνηνχζε

ηνπο

Αξγνλαχηεο

γηα

ηνπο

αλακελφκελνπο θηλδχλνπο . Κπβεξλήηεο ήηαλ ν πεξίθεκνο λαπηηθφο
Τίθπο απφ ηε Βνησηία. Ο Ηάζσλ κε ηελ βνήζεηα ηεο Μήδεηαο επέζηξεςε
ζηελ Ησιθφ κε ην ρξπζφκαιιν δέξαο.
Απφ ηε ζέζε πνπ είλαη ην λφηην Φίδη αλαρσξνχλ ε ζπθνθαληία,
ε αζπκθσλία, ε λσζξφηεηα θαη αλεβαίλνπλ ε πξφιεςε, ε δχλακε θαη ε
δηάλνηα. Απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Κφξαθα θεχγνπλ ε πνιπινγία, ε
αγπξηεία, ε πεξηθξφλεζε, θαη ε πξνζβνιή θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ
ε ζετθή καγεία, ε ηεξαηηθή ππεξεζία θαη ε πξνθεηεία. Σηε ζέζε ηνπ
Κεληαχξνπ

αλεβαίλεη

ε

ηεξνζχλε

θαη

απνκαθξχλεηαη

ε

κάηαηε

αλαινγία, ε αλφεηε ηξνπνινγία θαη ε ζθνηεηλή απεηθφληζε. Σην λφηην
Σηέθαλν αλεβαίλνπλ ε ηηκή, ε δφμα θαη ε αληακνηβή.
Ο Φνίληθαο είλαη λφηηνο αζηεξηζκφο νξαηφο απφ ηελ Διιάδα ην
θζηλφπσξν. Σχκθσλα κε ηνλ κχζν ήηαλ ην κπζηθφ πνπιί ησλ Αηγππηίσλ
θαη ησλ Διιήλσλ. Κάζε πεληαθφζηα ρξφληα πεηνχζε απφ ηελ Αξαβία
ζηελ ηεξή πφιε ηεο Ζιηνχπνιεο , θνπβαιψληαο καδί ηνπ ηε ζσξφ ηνπ
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παηέξα ηνπ. Καηά ηνλ Πιίλην έλαο θαη κνλαδηθφο Φνίληθαο δεη ζε φιν
ηνλ θφζκν. Κάζε πεληαθφζηα ρξφληα, φηαλ έρεη πηα γεξάζεη, θηηάρλεη
κηα μχιηλε θσηηά κε θιαδηά κπξσδηθψλ θπηψλ. Γεκίδεη ηε θσιηά κε
αξψκαηα θαη πεζαίλεη θαηγφκελνο κέζα ζ’ απηήλ, απφ ηε ζηάρηε ηνπ
γελληέηαη έλαο λένο Φνίληθαο.
Τέινο ζηε ζέζε ηνπ λφηηνπ Ηρζχ αλεβαίλνπλ ε αγαιιίαζε, ε
ηέξςε θαη ε επραξίζηεζε. Δθεί ππάξρεη ε ήξεκε αλάπαπζε, εθεί είλαη
ην ηέινο ησλ ζπειισδψλ κφρζσλ, ε απφιαπζε ησλ έληηκσλ θαη έλδνμσλ
θαξπψλ, ν ρείκαξξνο ηεο επραξίζηεζεο, ε αζθαιήο αηαξαμία, ε θεί ε
ςπρή ηξέθεη ηνλ λνπ ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη ηνπ Γηφο ηελ ακβξνζία θαη
ην λέθηαξ.
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