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Περὶ οἰκοδεσπότου καὶ χρόνων ζωῆ̋ 

 

«Ὁ τοῦ οἰκοδεσπότου τρόπο̋ καταλαµβάνεται ἀπὸ Ἡλίου καὶ Σελήνη̋» 

 

Παραδοὺ̋ ἡµῖν ὁ ἀστρολόγο̋ τὸν περὶ κλιµακτήρων λόγον, εἶτα 

διαλεχθεὶ̋ περὶ τοῦ τῆ̋ Σελήνη̋ συνδέσµου νῦν ἐφ’ ἕτερον ἡµᾶ̋ ἄγει 

κεφάλαιον ἀναγκαιότατον, ἐν ᾧ δείκνυσιν ἡµῖν, πόσον χρόνον βιώσεται ὁ 

λαχὼν τὴν τοιάνδε γένεσιν. 

 Τοῦτο δὲ δείκνυσιν ἡµῖν διὰ τοῦ λεγοµένου οἰκοδεσπότου. 

οἰκοδεσπότη̋ δέ ἐστιν ὁ διδοὺ̋ τὸν χρόνον τῆ̋ ζωῆ̋ τῷ γεννηθέντι. δεῖ οὖν 

εὑρεῖν τὸν οἰκοδεσπότην. ἐκ τούτου γὰρ ἔσται ἡµῖν ἡ γνῶσι̋ τοῦ πόσου τῆ̋ 

ζωῆ̋· εὑρίσκεται δὲ οὗτο̋ ἢ ἀπὸ Σελήνη̋ καὶ Ἡλίου ἢ ἀπὸ ὡροσκόπου ἢ ἀπὸ 

τῆ̋ συνόδου ἢ πανσελήνου τῆ̋ προσεχῶ̋ γεγονυία̋ ἐπὶ τῆ̋ γενέσεω̋ ἢ ἀπὸ 

τοῦ κλήρου τῆ̋ Τύχη̋ ἢ ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ Ἀγαθοῦ ∆αίµονο̋· ἀπὸ τούτων 

γὰρ τῶν ζ΄ τόπων εὑρίσκεται ὁ οἰκοδεσπότη̋. δεῖ γὰρ σκοπεῖν ἐν τῷ καιρῷ 

τῆ̋ γενέσεω̋ ἐπὶ µὲν ἡµέρα̋ πέντε τινὰ̋ τόπου̋, ἐπὶ δὲ νυκτερινῆ̋ γενέσεω̋ 

ὀκτώ, τῆ̋ µὲν ἡµέρα̋ τὸν ὡροσκόπον, τὸ µεσουράνηµα, τὸ δῦνον καὶ τὸ 

ἐπιδυόµενον, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, τὸν ὄγδοον τόπον, πρὸ̋ δὲ τούτοι̋ καὶ τὸν 

ἑνδέκατον τόπον, ὃ̋ λέγεται Ἀγαθὸ̋ ∆αίµων. εἰ γὰρ ἐν ἑνὶ τῶν πέντε τόπων 

τούτων ἐστὶν ὁ Ἥλιο̋, τηνικαῦτα ἀπὸ Ἡλίου ἐκβάλλοµεν τὸν οἰκοδεσπότην 

ἐπὶ ἡµερινῆ̋ γενέσεω̋, ἐπὶ δὲ νυκτερινῆ̋ ἀπὸ τῆ̋ Σελήνη̋· δεῖ γὰρ καὶ αὐτὴν 

σκοπεῖν, εἰ ἔν τινι τῶν ὀκτὼ τόπων ἐστίν, λέγω δὴ ἐν τοῖ̋ δ΄ κέντροι̋ καὶ ἐν τῇ 

Ἀγαθῇ Τύχῃ ἤγουν τῷ πέµπτῳ τόπῳ, ἔνθα ἡ Ἀφροδίτη χαίρει, καὶ <ἐν> τῷ 

Ἀγαθῷ ∆αίµονι ἤγουν τῷ ἑνδεκάτῳ τόπῳ, ἔνθα ὁ Ζεὺ̋ χαίρει καὶ ἐν τῇ 

ἐπαναφορᾷ τοῦ ὡροσκόπου καὶ ἐν τῷ ἐπιδυοµένῳ [ζῳδίῳ], ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, 

ἐν τῷ ὀγδόῳ τόπῳ· εἰ γὰρ ἐν τούτοι̋ εἴη τοῖ̋ τόποι̋ ἡ Σελήνη, τηνικαῦτα δεῖ 
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ἀπ’ αὐτῆ̋ ἐκβάλλειν τὸν οἰκοδεσπότην ἐπὶ νυκτερινῆ̋ γενέσεω̋ ὡ̋ ἐπὶ 

ἡµερινῆ̋ ἀπὸ Ἡλίου, ἐὰν ἐν τοῖ̋ προειρηµένοι̋ εἴη τόποι̋. 

ἀλλ’ ἐπειδὴ ταῦτα καλῶ̋ προελήφθησαν, φέρε ζητήσωµεν, ποίᾳ µεθόδῳ 

ἐκβάλλεται ὁ οἰκοδεσπότη̋. δεῖ γὰρ ἐπὶ ἡµέρα̋ τὸν Ἥλιον σκοπεῖν, ἐν ποίῳ 

ζῳδίῳ τυγχάνει καὶ ἐν τίνο̋ ὁρίοι̋ καὶ ἐν τίνο̋ ὑψώµατι καὶ ἐν τίνο̋ 

µονοµοιρίᾳ· καὶ τὸν µὲν κύριον τοῦ ζῳδίου, ἐν ᾧ ἐστι, καλῶ οἰκοδέκτορα, τὸν 

δὲ κύριον τῶν ὁρίων ὁριοκράτορα, τὸν δὲ κύριον τοῦ τριγώνου 

τριγωνοκράτορα, τὸν δὲ κύριον τοῦ ὑψώµατο̋ ὑψοκράτορα· εἶτα ἐπὰν 

µάθωµεν, τί̋ τῶν ε΄ ἀστέρων ἐστὶν οἰκοδέκτωρ, τί̋ δὲ ὁριοκράτωρ, τί̋ δὲ 

τριγωνοκράτωρ, τί̋ δὲ ὑψοκράτωρ, σκοπῶµεν, τί̋ ἐκ τῶν τεττάρων τούτων 

ἔχει µείζονα ψῆφον, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, καλῶ̋ κείµενο̋ ἢ ἔγκεντρο̋ ὤν, ἢ 

ἀγαθοδαιµονῶν ἢ ἐπαναφερόµενο̋, ἢ Ἀγαθῇ Τύχῃ ὑπάρχων, ἢ 

σχηµατιζόµενο̋ ὑπὸ τοῦ Ἡλίου κατὰ τρίγωνον. [ὃ̋] γὰρ εὑρέθη τὴν µείζονα 

ψῆφον ἔχων, οὗτο̋ λέγεται εἶναι οἰκοδεσπότη̋. ἔστι δ’ ὅτε αὐτὸ̋ ὁ Ἥλιό̋ ἐστι 

οἰκοδεσπότη̋, εἰ τὴν µείζονα τῶν λοιπῶν ψῆφον ἔχῃ· πλὴν κἀκεῖνο δεῖ 

σκοπεῖν, εἰ ὁ τὴν µείζονα ψῆφον ἔχων ὕπαυγό̋ ἐστιν. εἰ γὰρ εἴη τοῦτο, οὐ δεῖ 

αὐτὸν τίθεσθαι οἰκοδεσπότην ἀλλ’ [εἰ̋] ἄλλην µέθοδον ἔρχεσθαι τὴν 

ῥηθησοµένην. 

Ὁµοίω̋ δὲ καὶ ἐπὶ τῆ̋ Σελήνη̋ ποιητέον ἐν ταῖ̋ νυκτεριναῖ̋ γενέσεσιν, 

ἐὰν ἐν ἑνὶ τῶν προειρηµένων η΄ τόπων ὑπάρχῃ. δεῖ γὰρ καὶ ἐπὶ αὐτῆ̋ σκοπεῖν 

τὸν οἰκοδέκτορα αὐτῆ̋ καὶ τὸν ὁριοκράτορα καὶ τὸν τριγωνοκράτορα καὶ 

τὸν ὑψούµενον ἐν ἐκείνῳ τῷ ζῳδίῳ ἀστέρα, ἐὰν ᾖ ὕψωµά τινο̋· εἰ δὲ µή, οὐ 

ζητήσει̋ ὑψοκράτορα, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν τριγώνων <δεῖ> ἐκβαλεῖν τὸν 

οἰκοδεσπότην. 
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Φέρε δὴ σαφηνεία̋ ἕνεκεν καὶ παραδείγµατι χρησώµεθα τοιούτῳ· ὡ̋ ἐπὶ 

τῆ̋ παρούση̋ ὥρα̋ νυκτερινῆ̋ βʹ ἐνταῦθα ζητῶ, ποῦ ἐστιν ἡ Σελήνη· καὶ 

εὑρίσκω ὅτι [ἐν] ∆ιδύµων µοίρᾳ ιεʹ, λέγω ὅτι οἰκοδέκτωρ µέν ἐστιν ὁ Ἑρµῆ̋, 

ὁριοκράτωρ δὲ ὁ Ἄρη̋, τριγωνοκράτωρ δὲ πάλιν ὁ Ἑρµῆ̋, ἐπειδὴ νυκτὸ̋ µὲν 

αὐτοῦ ἐστι τὸ τρίγωνον, ἡµέρα̋ δὲ τοῦ Κρόνου, ὑψοκράτωρ δὲ οὐδεί̋, ἐπειδὴ 

οὐδεὶ̋ ἐν αὐτῷ ὑψοῦται ἢ ταπεινοῦται. 

Λοιπὸν σκοποῦµεν πάλιν, [τί̋] µείζονα ἔχει ψῆφον ἀπὸ τοῦ Ἄρεω̋ καὶ 

τοῦ Ἑρµοῦ. καὶ λέγοµεν, ὅτι ὁ Ἑρµῆ̋ ἔχει τὴν µείζονα ψῆφον ὑπὲρ τὸν Ἄρην, 

ἐπειδὴ καὶ οἰκοδέκτωρ ἐστὶ τῆ̋ Σελήνη̋ καὶ τριγωνικὸ̋ δεσπότη̋, ὁ δὲ Ἄρη̋ 

ἐν ἀποκλίµατι ὑπάρχει ἐν τῷ ὀγδόῳ τόπῳ. καὶ οὕτω̋ µὲν εὑρίσκεται ὁ 

οἰκοδεσπότη̋. 

Λοιπὸν δεῖ σκοπεῖν, πόσα ὅρια διακρατεῖ ἐν ὅλῳ τῷ ζῳδιακῷ ὁ Ἑρµῆ̋· 

ὅσα γὰρ διακρατεῖ, τοσαῦτα ἔτη ζωῆ̋ παρέχεται. ὡσαύτω̋ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων, εἰ τύχοιεν οἰκοδεσπόται. κρατεῖ δὲ ὁ Ἑρµῆ̋ ἐν µὲν ὅλῳ τῷ ζῳδιακῷ 

ὅρια οg΄, ὁ δὲ Ζεὺ̋ οθ΄, ὁ Κρόνο̋ νζ΄, ὁ Ἄρη̋ ξg΄, ἡ δὲ Ἀφροδίτη πβ΄, ὁ Ἥλιο̋ 

ρκ΄, ἡ Σελήνη ρη΄. ὃ̋ οὖν τύχῃ ἐκ τούτων εἶναι οἰκοδεσπότη̋ τηνικαῦτα, 

δίδωσιν ἔτη ζωῆ̋ τοσαῦτα τῷ γεννηθέντι, ὅσων καὶ ὁρίων ὑπάρχει κύριο̋ ἐν 

ὅλῳ τῷ ζῳδιακῷ, πλὴν εἰ µὴ ὑπὸ τοῦ ἀναιρέτου ἐκκόπτεται. 

ἀναιρέτη̋ δὲ λέγεται ὁ τὴν ἐλάττω ψῆφον ἔχων, ὥσπερ νῦν εὑρέθη ὁ 

Ἄρη̋ τὴν ἐλάττονα ψῆφον ἔχων τοῦ Ἑρµοῦ. δεῖ γὰρ σκοπεῖν καθόλου, ἐὰν 

οὗτο̋ ὁ τὴν ἐλάττονα ψῆφον ἔχων πάντων προσκαταλαµβάνει τὰ ὅρια τῶν 

οἰκοδεσποτῶν κατὰ τὴν µέθοδον τὴν εἰρηµένην ἐν τῷ τῶν ὁρίων λόγῳ. εἰ µὲν 

γὰρ προσκαταλαµβάνει, σκόπει τὰ ἔτη τῆ̋ ζωῆ̋, [ὁποῖο̋] ἂν εἴη εἴτε ἀγαθὸ̋ 

εἴτε κακό̋. εἰ δὲ µηδαµοῦ ἐκκόπτει, πληροῖ τὰ οἰκεῖα ἔτη ὁ οἰκοδεσπότη̋· 

Σκοπεῖν δὲ κἀκεῖνο δεῖ, τί̋ τῶν ε΄ ἀστέρων σχηµατίζει τὸν 

οἰκοδεσπότην, καὶ σχηµατίζων, πότερον καλῶ̋ διάκειται ἢ κακῶ̋, τουτέστιν 
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[εἰ] ἔγκεντρό̋ ἐστιν ἢ ἐπαναφερόµενο̋ ἢ ἀγαθοδαιµονῶν καὶ τὰ τοιαῦτα, ἢ 

τουναντίον ὕπαυγό̋ ἐστιν ἢ ἀποκεκλικὼ̋ ἢ κακοδαιµονῶν. εἰ µὲν γὰρ καλῶ̋ 

διακείµενο̋ σχηµατίζει τὸν οἰκοδεσπότην, παρέχει αὐτῷ τὰ ἐλάττονα αὐτοῦ 

ἔτη, ὥστε µὴ µόνον τὰ τοῦ οἰκοδεσπότου ζῆν ἀλλὰ καὶ τὰ τῆ̋ προσθέσεω̋ τοῦ 

σχηµατίσαντο̋ [αὐτὸν] ἀστέρο̋. καὶ εἰ µὲν ὁ Κρόνο̋ εἴη ὁ σχηµατίζων τὸν 

οἰκοδεσπότην, προστίθησι ἔτη λ΄, µῆνα̋ λ΄, ἡµέρα̋ λ΄, ὥρα̋ λ΄· Ζεὺ̋ δὲ 

προστίθησι ἔτη ιβ΄, µῆνα̋ ιβ΄, ἡµέρα̋ ιβ΄, ὥρα̋ ιβ΄· ὁ δὲ Ἄρη̋ ἔτη ιε΄, µῆνα̋ ιε΄, 

ἡµέρα̋ ιε΄, ὥρα̋ ιε΄· ὁ Ἑρµῆ̋ ἔτη κ΄, µῆνα̋ κ΄, ἡµέρα̋ κ΄, ὥρα̋ κ΄· ἡ δὲ 

Ἀφροδίτη ἔτη η΄, µῆνα̋ η΄, ἡµέρα̋ η΄, ὥρα̋ η΄· καὶ ταῦτα µὲν προστιθέασι 

καλῶ̋ διακείµενοι καὶ σχηµατίζοντε̋ τὸν οἰκοδεσπότην· εἰ δὲ κακῶ̋ 

διακείµενοι σχηµατίσουσιν αὐτόν, ἀφαιροῦνται τὰ ἀπὸ τοῦ οἰκοδεσπότου 

καθ’ ἑκάστην προσθήκην ἐκ τῶν ἐτῶν τῆ̋ ζωῆ̋, ὥστε µὴ ἐᾶσθαι τὸν 

οἰκοδεσπότην παρέχειν τὰ ἑαυτοῦ ἔτη, ἀλλ’ ἀφαιρεῖσθαι τὰ <τοῦ> ἀπὸ τοῦ 

κακοῦ τόπου σχηµατίσαντο̋ αὐτὸν ἔτη. καὶ ταῦτα µὲν εἴρηται ὡ̋ ἐπὶ τοῦ 

Ἡλίου καὶ τῆ̋ Σελήνη̋, ἐὰν τύχωσιν ὄντε̋ ἐν τοῖ̋ προειρηµένοι̋ τόποι̋. εἰ 

µέντοι µὴ ὦσιν ἐν αὐτοῖ̋ οὐκ ἐκβαλοῦµεν ἀπ’ αὐτῶν, ἀλλ’ ἢ ἀπὸ τοῦ κλήρου 

τῆ̋ Τύχη̋ ἢ τοῦ Ἀγαθοῦ ∆αίµονο̋ ἢ τοῦ ὡροσκόπου ἢ ἀφαιροῦνται τὰ ἀπὸ 

τοῦ οἰκοδεσπότου καθ’ ἑκάστην προσθήκην ἐκ τῶν ἐτῶν τῆ̋ ζωῆ̋, ὥστε µὴ 

ἐᾶσθαι τὸν οἰκοδεσπότην παρέχειν τὰ ἑαυτοῦ ἔτη, ἀλλ’ ἀφαιρεῖσθαι τὰ <τοῦ> 

ἀπὸ τοῦ κακοῦ τόπου σχηµατίσαντο̋ αὐτὸν ἔτη. καὶ ταῦτα µὲν εἴρηται ὡ̋ ἐπὶ 

τοῦ Ἡλίου καὶ τῆ̋ Σελήνη̋, ἐὰν τύχωσιν ὄντε̋ ἐν τοῖ̋ προειρηµένοι̋ τόποι̋. 

εἰ µέντοι µὴ ὦσιν ἐν αὐτοῖ̋ οὐκ ἐκβαλοῦµεν ἀπ’ αὐτῶν, ἀλλ’ ἢ ἀπὸ τοῦ κλήρου 

τῆ̋ Τύχη̋ ἢ τοῦ Ἀγαθοῦ ∆αίµονο̋ ἢ τοῦ ὡροσκόπου ἢ τῆ̋ συνόδου ἢ τῆ̋ 

πανσελήνου τῆ̋ γενοµένη̋ προσεχῶ̋. 

σκοποῦµεν δὲ µᾶλλον, ποῖο̋ τόπο̋ καλῶ̋ διάκειται καὶ ἀπ’ αὐτοῦ 

ἐκβάλλοµεν, λαµβάνοντε̋ καὶ ἀπὸ τούτων πάντων τὸν οἰκοδέκτορα, τουτέστι 
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τὸν κύριον τοῦ ζῳδίου, καὶ τὸν τριγωνοκράτορα, καὶ τὸν ὑψοκράτορα· καὶ τῷ 

τὴν µείζονα ψῆφον ἔχοντι αὐτῷ προσνεµητέον τὴν οἰκοδεσποτείαν [τῶν τῆ̋ 

ζωῆ̋ χρόνων] ὡ̋ προείρηται ἐπὶ Ἡλίου καὶ Σελήνη̋. 


