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Περὶ τῆς διακρίσεως τῶν δώδεκα τόπων. 

Περὶ δὲ τοῦ µερισµοῦ καὶ τῆς διακρίσεως τῶν τοιούτων δώδεκα τόπων 

πολλή τις ἐγένετο διένεξις καὶ ἀµφιβολία τοῖς ἀστρολόγοις. οἱ µὲν γὰρ τὸ 

ζῴδιον αὐτό, οὗ ἡ µοῖρα εὑρίσκεται ὡροσκοποῦσα ἢ µεσουρανοῦσα, τόπον 

ὅλον ἀποφαίνονται. καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ συµβαίνει καὶ ἄλλα µὲν ἁµαρτήµατα, 

µάλιστα δὲ ὅτι µὴ ἀπὸ τῆς ὡροσκοπούσης µοίρας ἄχρι τῆς µεσουρανούσης ἀεὶ 

τοῦ διαστήµατος µοιρῶν ὄντος ϟ΄ ἀλλ’ ἢ πλείονος ἢ ἐλάττονος, ἐν µὲν τῷ 

πλείονι συµβαίνει περιττεύειν ζῴδιον ἀργόν, ἐν δὲ τῷ ἐλάττονι, τόπον. ἕτεροι 

δὲ ἑκατέρωθεν τῆς ὡροσκοπούσης µοίρας ιε΄ λαµβάνοντες καὶ τῆς 

µεσουρανούσης ὁµοίως τοὺς τόπους περιγράφουσι· καὶ οὕτω δ’ ὁµοίως τὰ 

αὐτὰ συµβαίνουσιν ἄτοπα. τῶν παλαιῶν δέ τις, οὗ τὸ ὄνοµα λήθης βυθοῖς ὁ 

χρόνος παρέδωκεν, ἀφορµὴν λαβὼν τὸ τῷ θειοτάτῳ Πτολεµαίῳ ἐν τῷ περὶ 

χρόνων ζωῆς ῥηθέν, ὅτι τὸν ὡροσκοποῦντα τόπον ἀπὸ ε΄ µοιρῶν τῶν 

προαναφεροµένων τῆς ὡροσκοπούσης µοίρας δεῖ λαµβάνειν, µέθοδον 

ἐκτίθησιν, ἣ καὶ τῶν ἄλλων πασῶν κρείττων δοκεῖ παρ’ ὅσον οὐδὲν τῶν ἐν 

ἐκείνοις ἀτόπων ἐν ταύτῃ συµβαίνει. 

ἔστι δὲ ἡ µέθοδος αὕτη· δεῖ, φησί, λαµβάνειν τὰς προαναφεροµένας τοῦ 

µεσουρανήµατος ε΄ <µοίρας> καὶ ταύτην ποιεῖσθαι ἀρχὴν τοῦ µεσουρανοῦντος 

τόπου σηµειουµένους τίνος ζῳδίου καὶ ποίᾳ µοίρᾳ ἐστί· καὶ ἐπεὶ ἡ διάστασις 

τῆς τε ὡροσκοπούσης µοίρας καὶ τῆς µεσουρανούσης οὐκ ἀεὶ µοιρῶν ἐστι ϟ΄, 

ἀλλά ποτε µὲν πλειόνων ποτὲ δ’ ἐλαττόνων, δεῖ λαβεῖν αὐτάς, ὁπόσαι ἄρα καί 

εἰσιν, καὶ τούτων τὸ τρίτον µέρος ἀπογράφεσθαι, ἀρχοµένους οὖν ἀπὸ τῆς 

πρὸ τῆς µεσουρανούσης µοίρας, ἣν ἀρχὴν ἐποιησάµεθα τοῦ µεσουρανοῦντος 

τόπου, ἀποδοῦναι τῷ ὅλῳ διαστήµατι αὐτοῦ τὰς ἀπογεγραµµένας <µοίρας> 

τῆς τρίτης µερίδος τῆς διαστάσεως, παρασηµειουµένους τὴν τελευταίαν, ὁποία 

τίς ἐστι καὶ τίνος ζῳδίου µοῖρα. αὕτη γὰρ τέλος µὲν ἔσται τοῦ µεσουρανή-

µατος, ἀρχὴ δὲ τοῦ ἑνδεκάτου τόπου, ἤγουν τοῦ ἀγαθοδαιµονήµατος· 
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πάλιν ἀπὸ ταύτης ἀριθµήσαντας ὡς εἰς τὰ ἑπόµενα τὰς ἴσας ταῖς τῆς 

τρίτης µερίδος τῆς διαστάσεως τὴν τελευταίαν σηµειώσασθαι ὁµοίως τοῖς 

ἄνωθεν. αὕτη γὰρ πάλιν ἔσται τέλος µὲν τοῦ ἀγαθοδαιµονήµατος, ἀρχὴ δὲ τοῦ 

κακοδαιµονήµατος. καὶ ἔτι ὁµοίως τὴν τρίτην µερίδα τῆς διαστάσεως 

προεκβαλόντες ὡς πρὸς τὰ ἑπόµενα ἀπὸ τῆς ζῳδιακῆς µοίρας τῆς εὑρεθείσης 

κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ κακοδαιµονοῦντος τόπου, τουτέστι τοῦ δωδεκάτου, 

ἕξοµεν τὸ τέλος αὐτοῦ ἤτοι τὴν ἀρχὴν τοῦ ὡροσκόπου· καὶ φανερόν, ὅτι πρὸ ε 

µοιρῶν ἔσται ἡ τοῦ ὡροσκοπικοῦ τόπου ἀρχὴ τῶν προαναφεροµένων τῆς 

ὡροσκοπούσης µοίρας, ἐπειδὴ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀπαριθµήσεως τῶν τῆς 

περιγραφῆς τῶν τριῶν τούτων τόπων µοιρῶν ἀπὸ τῶν προαναφεροµένων 

µοιρῶν ε΄ τῆς µεσουρανούσης µοίρας ἐποιησάµεθα. 

 Πάλιν δὲ λαβόντες καὶ τὴν ἀπὸ τῆς µεσουρανούσης µοίρας ἄχρι τῆς 

κατὰ τὸ δυτικὸν κέντρον διάστασιν εἴτε δηλονότι πλειόνων µοιρῶν ἐστι τῶν 

ϟ΄, εἴτε καὶ ἐλαττόνων, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται, ληψόµεθα καὶ ταύτης τὴν τρίτην 

µερίδα καὶ ἀπογράψοµεν· καὶ ἀρξάµενοι ἀπὸ τῆς ζῳδιακῆς µοίρας, ἥτις ἑστὶ 

πρὸ ε΄ µοιρῶν τῶν προκαταδυοµένων τῆς δυτικῆς µοίρας, καὶ προεκβαλόντες 

ὡς πρὸς τὰ ἑπόµενα τῶν ζῳδίων. ἔνθα ὁ τῶν µοιρῶν τῆς τρίτης µερίδος 

τῆς διαστάσεως <ἀριθµὸς> καταλήξει, ταύτην <τὴν µοῖραν> τέλος µὲν 

ποιησόµεθα τοῦ δυτικοῦ κέντρου, ἀρχὴν δὲ τοῦ ὀγδόου τόπου. καὶ ἔτι ὁµοίως 

τοῖς ἀνωτέρω εἰρηµένοις ποιήσαντες διακρινοῦµεν αὐτοῦ τε τοῦ ὀγδόου 

τόπου τὸ τέλος, ἀρχὴν οὖσαν τοῦ ἐννάτου καὶ ἔτι τοῦ αὐτοῦ τὸ τέλος ἀρχὴν 

οὖσαν τοῦ µεσουρανοῦντος, ἥτις ἐξ ἀνάγκης ἔσται πρὸ ε µοιρῶν τῆς 

µεσουρανούσης µοίρας. οὕτω τοίνυν τοῦ ὑπὲρ γῆν ἡµικυκλίου τοῦ ζῳδιακοῦ 

διαιρεθέντος καὶ ἕκαστον τῶν ὑπὲρ γῆν ἓξ τόπων περιγράψαντες τὰ κατὰ 

διάµετρον τῆς περιγραφῆς ἑκάστου λαβόντες ἕξοµεν καὶ τὰς τῶν ὑπὸ γῆν ἓξ 

τόπων περιγραφάς. 

Ἵνα δὲ δι’ ὑποδείγµατος σαφῆ ποιήσωµεν τὰ λεγόµενα· ἔστω 

µεσουρανοῦσα µὲν τοῦ Κριοῦ µοῖρα ιε΄, ὡροσκοποῦσα δὲ τοῦ Καρκίνου µοῖρα 
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κδ΄, καὶ ἐπεὶ ἡ ἀπὸ τῆς ιε΄ µοίρας τοῦ Κριοῦ ἄχρι τῆς κδ΄ µοίρας τοῦ Καρκίνου 

διάστασις µοιρῶν ἐστι ϟθ΄, λαβόντες τὴν τρίτην τούτων µερίδα, ἥτις ἐστὶ 

µοῖραι λγ΄, ἀπογραψόµεθα, καὶ ἀρξάµενοι ἀπὸ τῆς τελευταίας τῶν 

προαναφεροµένων τῆς µεσουρανούσης µοίρας ε΄, τουτέστι τῆς τοῦ Κριοῦ ι΄, 

αὐτὴν τὴν ι΄ µοῖραν τοῦ Κριοῦ ἀρχὴν τοῦ µεσουρανοῦντος κέντρου 

ἐποιησάµεθα ἀπὸ αὐτῆς δὲ ταύτης τῆς ι΄ µοίρας τοῦ Κριοῦ προσεκβαλόντες ὡς 

πρὸς τὰ ἑπόµενα τῶν ζῳδίων τὰς τῆς τρίτης µερίδος τῆς διαστάσεως µοίρας 

λγ΄, ἕξοµεν τὴν τοῦ Ταύρου ιγ΄, τέλος µὲν τοῦ µεσουρανοῦντος κέντρου, ἀρχὴν 

δὲ τοῦ Ἀγαθοῦ ∆αίµονος. πάλιν ἀπ’ αὐτῆς τῆς ιγ΄ µοίρας τοῦ Ταύρου 

ἀρξάµενοι καὶ προσεκβαλόντες τὰς λγ΄ <µοίρας> τῆς διαστάσεως φθάσωµεν 

εἰς τὴν ιϛ΄ τῶν ∆ιδύµων, ἣν καὶ τέλος µὲν ποιησόµεθα τοῦ ἀγαθοδαιµονοῦντος 

τόπου, ἀρχὴν δὲ τοῦ κακοδαιµονοῦντος. καὶ ἔτι ἀπ’ αὐτῆς τῆς ιϛ΄ <µοίρας> 

τῶν ∆ιδύµων προσεκβαλόντες τὰς λγ΄ τῆς διαστάσεως ἕξοµεν τὴν ιθ΄ τοῦ 

Καρκίνου, τέλος µὲν τοῦ κακοδαιµονήµατος, ἀρχὴν δὲ τοῦ ὡροσκόπου πρὸ ε΄ 

τῶν προαναφεροµένων µοιρῶν τῆς ὡροσκοπούσης µοίρας οὖσαν· 

µετὰ ταῦτα πάλιν λαβόντες τὴν διάστασιν τῆς µεσουρανούσης µοίρας 

καὶ τῆς δυτικῆς, µοιρῶν οὖσαν πα, τῶν λειπουσῶν δηλονότι ταῖς εἰρηµέναις 

ϟθ΄ µοίραις εἰς τὰς ρπ΄ καὶ τούτων τὴν τρίτην µερίδα µοιρῶν οὖσαν κζ΄, 

ἀπογραψάµενοι καὶ ἀρξάµενοι ἀπὸ τῆς τελευταίας µοίρας τῶν 

προκαταδυοµένων ε΄ τῆς δυτικῆς µοίρας κατὰ τὴν κδ΄ µοῖραν οὖσαν τοῦ 

Αἰγοκέρωτος. ἔστι δὲ πάντως ἡ τελευταία τῶν τοιούτων ε΄ κατὰ τὴν ιθ΄ τοῦ 

αὐτοῦ Αἰγοκέρωτος. καὶ ταύτην ἀρχὴν τοῦ δυτικοῦ ποιήσαµεν κέντρου, ἔτι τε 

ἀπὸ ταύτης ὡς πρὸς τὰ ἑπόµενα τῶν ζῳδίων προσεκβαλόντες τὰς 

ἀπογεγραµµένας τῆς τρίτης µερίδος τῆς διαστάσεως µοίρας κζ΄ ἕξοµεν τὴν ιϛ΄ 

τοῦ Ὑδροχόου, ἥτις ἔσται τέλος µὲν τοῦ δυτικοῦ κέντρου, ἀρχὴ δὲ τοῦ ὀγδόου 

τόπου· καὶ πάλιν ἀπὸ ταύτης τῆς ιϛ΄ τοῦ Ὑδροχόου προσεκβαλόντες ὁµοίως 

τὰς αὐτὰς κζ΄ µοίρας ἕξοµεν τὴν τῶν Ἰχθύων ιγ΄, τέλος µὲν τοῦ ὀγδόου τόπου, 

ἀρχὴν δὲ τοῦ ἐννάτου καὶ ἔτι ὁµοίως ἀπὸ ταύτης τῆς ιγ΄ τῶν Ἰχθύων τὰς αὐτὰς 
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κζ΄ προσεκβαλόντες ἕξοµεν τὴν ι΄ µοῖραν τοῦ Κριοῦ τέλος τοῦ ἐννάτου τόπου, 

ἥντινα καὶ ἀρχὴν ἔσχοµεν τοῦ µεσουρανοῦντος κέντρου· 

οὕτω τοίνυν διελόντες τὸ ὑπὲρ γῆν ἡµικύκλιον τοῦ ζῳδιακοῦ εἰς τοὺς 

κατ’ αὐτὸ τόπους ἕξ, εὐχερῶς καὶ τοὺς λοιποὺς ἓξ τοῦ ὑπὸ γῆν ἕξοµεν 

λαβόντες τὰ κατὰ διάµετρον ἐκείνοις. καὶ ἔσται ἡµῖν ἡ ιϛ΄ µοῖρα τοῦ Λέοντος 

τέλος µὲν τοῦ ὡροσκόπου, ἀρχὴ δὲ τοῦ δευτέρου τόπου. ἡ δὲ ιγ΄ τῆς Παρθένου 

τέλος µὲν τοῦ δευτέρου τόπου, ἀρχὴ δὲ τοῦ τρίτου, καὶ ἡ τοῦ Ζυγοῦ ι΄ τέλος 

µὲν τοῦ τρίτου τόπου, ἀρχὴ δὲ τοῦ ὑπογείου µεσουρανήµατος· καὶ ἡ τοῦ 

Σκορπίου ιγ΄ τέλος µὲν τοῦ ὑπογείου µεσουρανήµατος, ἀρχὴ δὲ τοῦ πέµπτου 

τόπου. ἡ δὲ τοῦ Τοξότου ιϛ΄ τέλος µὲν τοῦ πέµπτου τόπου, ἀρχὴ δὲ τοῦ ἕκτου. 

καὶ ἡ ιθ΄ τοῦ Αἰγοκέρωτος τέλος µὲν τοῦ ἕκτου τόπου, ἥτις καὶ ἀρχὴ δέδεικται 

τοῦ δυτικοῦ κέντρου. 

 

Περὶ ἀποκλιµάτων 

«Τεσσάρων κέντρων ὄντων καὶ τεσσάρων ἐπαναφορῶν» 

Ἐπειδὴ τριχῶς διείλοµεν τοὺς τόπους, τοὺς µὲν εἰς κέντρα, τοὺς δὲ εἰς 

ἀναφοράς, τοὺς δὲ εἰς ἀποκλίµατα, καὶ ἐλέγοµεν ὅτι, ἐπὰν ὦσιν οἱ 

ἀγαθοποιοὶ ἀστέρες ἐν τοῖς κέντροις ἢ ἐν ταῖς ἐπαναφοραῖς, µᾶλλον τὰ οἰκεῖα 

ἀγαθὰ ἀποτελοῦσιν ὥσπερ καὶ οἱ κακοποιοὶ τὰ κακά, νῦν δείκνυσιν ὁ 

Παῦλος, ὅτι ἔστιν ὅτε καὶ ἐν τοῖς ἀποκλίµασι τυγχάνοντες ἀποτελοῦσι τὰ 

οἰκεῖα ὡσεὶ καὶ ἐν τοῖς κέντροις ἢ ἐπαναφοραῖς ἐντυγχάνοντες· 

ἐὰν γάρ, φησι, ὄντες ἐν τῷ ἀποκλίµατι τριγωνίζωσιν ἓν τῶν κέντρων 

µοιρικῶς ἐνδιδοµένης τῆς τριµοιρίας, τουτέστι ἀπὸ ριζ΄ µοιρῶν ἢ ρκγ΄, 

τηνικαῦτα σῴζεται διὰ τοῦ τοιούτου σχήµατος καὶ ἀποτελεῖ τὰς οἰκείας 

ἐνεργείας, ὡς εἰ καὶ ἔγκεντρος ἦν ὁ ἀστήρ, καὶ µᾶλλον, εἰ τὸν ὡροσκόπον ἢ τὸ 

µεσουράνηµα τριγωνίζει, ὥσπερ ὁ ἕκτος τόπος καὶ ὁ ἔννατος. ὁ µὲν γὰρ ἕκτος 
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τὸ µεσουράνηµα τριγωνίζει ἀπόκλιµα ὢν τοῦ δυτικοῦ κέντρου, ὁ δὲ ἔννατος 

τὸν ὡροσκόπον ἀπόκλιµα [ὢν] τοῦ µεσουρανήµατος·  

ὡσαύτως δὲ κἂν ἀγαθοποιὸς ὢν ἐν ἀποκλίµατι καὶ διὰ τοῦτο ἀδρανὴς 

ὤν, ἐπὰν ἄλλον ἀγαθοποιὸν τριγωνίζῃ µοιρικῶς, σῴζεται ἀπ’ αὐτοῦ καὶ 

γίνεται ἐνεργής, ὥσπερ κακοποιὸς κακοποιὸν πλέον κακίζει σχηµατίζων 

αὐτὸν κατὰ τρίγωνον, ἔτι µᾶλλον ἐνεργέστερον καὶ εὐτονώτερον ποιεῖ τὸν εἰς 

ἀπόκλιµα τυγχάνοντα ἀστέρα ἕτερος ἀστὴρ ἔγκεντρος ὑπάρχων καὶ 

τριγωνίζων αὐτόν, ἀγαθοποιὸς µὲν ἀγαθοποιόν, κακοποιὸς δὲ κακοποιόν. 

Ὑποδείγµατος δὲ χάριν· ἔστω ὡροσκόπος Σκορπίου µοίρᾳ ιε΄, ἔστω δὲ ὁ 

Ἥλιος Καρκίνου µοίρᾳ ιε΄, ὅπερ ἐστὶν ἀπόκλιµα τοῦ µεσουρανήµατος καὶ ὁ 

ἔννατος τόπος· λέγοµεν ὅτι, ὅσον κατὰ τὸ ἐν ἀποκλίµατι εἶναι τὸν Ἥλιον, 

ἀµβλύνεται τὰς ἐνεργείας, ἀλλ’ ἐπειδὴ [βάλλεται] κατὰ τρίγωνον ἐν τῷ 

ὡροσκόπῳ, ἀνασῴζεται, καὶ µᾶλλον, εἰ ἀγαθοποιὸς ἀστὴρ εὑρεθῇ ἐν τῷ 

ὡροσκόπῳ, οἷον Ζεὺς ἢ Ἀφροδίτη· ὡσαύτως δὲ µόνος ὁ Ζεύς, εἰ ὑπῆρχεν 

Ἰχθύων µοίρᾳ ιε΄, ἔσῳζε τὸν Ἥλιον καὶ ἐνεργῆ ἀπεδείκνυεν, ἐπειδὴ κατὰ 

τρίγωνον αὐτὸν ἔµελλεν εἶναι· ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀποκλιµάτων. εἰ 

µέντοι κακοποιὸς αὐτὸν ἐσχηµάτιζε κατὰ τρίγωνον ἢ ἔγκεντρος ὢν καὶ 

τριγωνίζων αὐτόν, ἔτι µᾶλλον ἀµβλύνει αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν. καὶ ταῦτα µὲν 

περὶ τούτων. 

Θέλε καὶ τοῦτο εἰδέναι ὅτι, ἐπὰν ἀγαθοποιὸς ἐν ἀποκλίµατι ἐµπεσὼν 

τριγωνίζεται ὑπὸ ἀγαθοποιοῦ ἢ ἐγκέντρου ὄντος ἢ καὶ χωρὶς κέντρου τὴν µὲν 

ἐπίτασιν τῆς εὐτυχίας ἢ τῆς πράξεως αὐτὸς ὁ ἐν τῷ κέντρῳ τυγχάνων ἢ ἄλλως 

πως τριγωνίζων τὸν ἀποκλίναντα παρέχεται, τὴν δὲ ποιότητα τῆς πράξεως ἢ 

τῆς περικτήσεως ἢ τῆς διαγωγῆς ὁ ἐν τῷ ἀποκλίµατι ὢν ἀστὴρ παρέχεται. οἷον 

δεδόσθω εἶναι τὴν Ἀφροδίτην ἐν τῷ ἕκτῳ τόπῳ, ὅς ἐστιν ἀπόκλιµα τοῦ 

δυτικοῦ τόπου, τὸν δὲ ∆ία ἐν τῷ µεσουρανοῦντι κέντρῳ, ὁ µὲν Ζεὺς τὴν 

εὐτυχίαν παρέχει καὶ τὴν περίκτησιν ἁπλῶς. ἐπειδὴ δὲ Ἀφροδίτη ἐστὶν ἡ 

βοηθουµένη ὑπὸ ∆ιός, δηλονότι ἡ εὐτυχία καὶ ἡ πρᾶξις διὰ θηλυκῶν 
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προσώπων γενήσεται. εἰ δὲ ὁ Ἑρµῆς ἦν ὁ ἀποκεκλικώς, διὰ λόγων εἶχεν εἶναι 

ἡ εὐτυχία. εἰ µέντοι ὁ Ἄρης ἢ ὁ Κρόνος ὑπῆρχεν βλέπων τὴν Ἀφροδίτην ἢ τὸν 

Ἑρµῆν κατὰ τρίγωνον, διὰ γυναικῶν ἡ δυστυχία καὶ οἱ πόλεµοι εἶχον εἶναι 

διὰ λόγων. 

Χρὴ δὲ κἀκεῖνο µὴ ἀγνοεῖν, ὅτι οἱ κακοποιοὶ ἐν τοῖς ἀποκλίµασι ὄντες 

µᾶλλον τὰς οἰκείας ἐνεργείας ἀποτελοῦσι πρὸς τὸ βλάψαι καὶ ἀδικῆσαι, ἐπὰν 

ἕτερος κακοποιὸς ἐν ἑνὶ τῶν κέντρων εὑρεθῇ ὑπάρχων καὶ µάλιστα, ὅταν ἐπὶ 

τοῦ ἕκτου τόπου, ὅπερ ἐστὶ ἀπόκλιµα τοῦ δυτικοῦ κέντρου, εὑρεθῇ ὁ 

κακοποιός, ὁ δὲ ἕτερος ἔν τινι τῶν κέντρων. εἰ µέντοι ἐν τῷ ἕκτῳ τόπῳ εὑρεθῇ 

τις τῶν ἀστέρων, µὴ ᾖ δὲ ὅµοιος αὐτῷ ἔν τινι τῶν κέντρων καὶ µάλιστα ἐπὶ τοῦ 

µεσουρανήµατος, τηνικαῦτα ἀδρανὴς καὶ ἀργὸς ὁ τοιοῦτος εὑρίσκεται πρὸς 

πᾶσαν ἐνέργειαν, καὶ µάλιστα ἐὰν ἀγαθοποιὸς τύχῃ. ταῦτα ἔχει ἡ παροῦσα 

θεωρία. 
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