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Olympiodorus, Commentarium in Paulum Alexandrinum  

 

ΟΛΥΜΠΙΟ∆ΩΡΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ 

 

 

Περὶ ποιότητο̋ τῶν σχηµάτων καὶ εἰ̋ τί συµβάλλονται 

 

Ἀποτελεσµατικὰ ἐκ τῶν εἰ̋ τὸν Παῦλον ἐξηγητικῶν Ολυµπιοδώρου 

καὶ ἑτέρων ἀστρολόγων 

 

Περὶ σχηµάτων 

 Τὸ ἑξάγωνον σχῆµα ἀγαθόν ἐστι καὶ µάλιστα τὸ διά τε τῶν ∆ιδύµων καὶ 

τοῦ Λέοντο̋ καὶ διὰ τοῦ Τοξότου καὶ τοῦ Ὑδροχόου τοῦ σχήµατο̋ κυρίω̋ µὲν 

µοιρικῶ̋ γενοµένου, τουτέστιν ἐν ταῖ̋ ἰσαρίθµοι̋ µοίραι̋ ἑκατέρου τῶν 

ζῳδίων θεωρουµένου ἢ ἄχρι ε΄ µοιρῶν διαλλάσσοντο̋ εἴτε καθ’ ὑπεροχὴν εἴτε 

κατ’ ἔλλειψιν. τὰ ἐν τοιούτοι̋ δὲ ζῳδίοι̋ ἑξάγωνα λέγονται µάλιστα εἶναι 

χρηστὰ διὰ τὸ ὁρᾶν ἄλληλα, ἑκάτερον γὰρ ἴσον ἀπέχει τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ 

σηµείου, ∆ίδυµοι µὲν καὶ Λέων τοῦ θερινοῦ, Τοξότη̋ δὲ καὶ Ὑδροχόο̋ τοῦ 

χειµερινοῦ. 

Τὰ δὲ ἐν τοῖ̋ ἄλλοι̋ ζῳδίοι̋ γινόµενα ἑξάγωνα φαῦλα ὑπάρχουσι, 

ἐπειδὴ καὶ ἀσύµφωνα. καὶ οὗτο̋ µέν ἐστιν ὁ λόγο̋ ὁ περὶ τῶν σχηµάτων <καὶ> 

τῆ̋ ποιότητο̋ αὐτῶν. 

καὶ ἰστέον, ὅτι τὰ παρὰ τὴν εἰρηµένην σχηµατογραφίαν ζῴδια ἀσύνδετα καὶ 

ἀπόστροφα καλεῖται.  

ή 
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(Τὰ... καλεῖται) : τὰ δὲ ἐν τοῖ̋ ἄλλοι̋ ζῳδίοι̋ γινόµενα ἑξάγωνα σχήµατα 

ἧττόν εἰσιν ἀγαθά, ἐπειδὴ οὐχ ὁρῶσιν ἄλληλα καὶ διὰ τοῦτό εἰσιν ἀσύµφωνα. 

τῶν δὲ λοιπῶν σχηµάτων τὰ µὲν τρίγωνα δι’ ὁποιωνοῦν τινων ζῳδίων 

σχηµατιζόµενα χρηστά εἰσι, φαῦλα δὲ τά τε τετράγωνα καὶ τὰ διάµετρα 

µοιρικῶ̋ καὶ ἐν τούτοι̋ τῆ̋ σχηµατογραφία̋ λαµβανοµένη̋ ἢ µέχρι τῆ̋ τῶν ε΄ 

µοιρῶν διαφορᾶ̋ ὡ̋ δεδήλωται. σχηµατίζονται δὲ τὰ µὲν τρίγωνα διὰ ζῳδίων 

πέντε, τὰ δὲ τετράγωνα διὰ τεττάρων, τὰ δὲ διάµετρα δι’ ἑπτά. τὰ δὲ παρὰ τὴν 

τοιαύτην σχηµατογραφίαν ζῴδια ἀσύνδετά εἰσι καὶ διὰ τοῦτο καλοῦνται 

ἀπόστροφα. 

 Ἀλλ’ ἄξιόν ἐστι ζητῆσαι, πρὸ̋ τί ἡµῖν συµβάλλεται ἡ κατὰ µοῖραν τῶν 

σχηµάτων ζήτησι̋· καὶ λέγοµεν ὅτι τὰ µέγιστα πρὸ̋ τὴν συναφὴν καὶ τὴν 

ἀπόρροιαν τῆ̋ Σελήνη̋ πρὸ̋ τοὺ̋ λοιποὺ̋ ἀστέρα̋, οὐ µόνον δὲ τῆ̋ Σελήνη̋ 

ἀλλὰ καὶ αὐτῶν πρὸ̋ αὐτήν. 

ή 

(Ἀλλ’ ἄξιόν ... αὐτήν) Ἄξιον δὲ ζητῆσαι πρὸ̋ τί ἡµῖν συµβάλλεται ἡ τοιαύτη 

τῶν σχηµάτων ζήτησι̋. καὶ λέγοµεν ὅτι τὰ µέγιστα πρό̋ τε τὰ̋ συναφὰ̋ καὶ 

τὰ̋ ἀπορροία̋ τῆ̋ Σελήνη̋ πρό̋ τε τοὺ̋ λοιποὺ̋ ἀστέρα̋ καὶ αὐτῶν πρό̋ τε 

αὐτὴν καὶ πρὸ̋ ἀλλήλου̋. 


