
© www.astrothesaurus.gr 
 

 -1- 

Τί ἐστὶ συναφὴ καὶ ἀπόρροια 

 

Ἀλλὰ ζητητέον, τί ἐστὶ συναφὴ καὶ τί ἐστὶ ἀπόρροια. καὶ 

ἰστέον, ὅτι διττή ἐστιν ἑκατέρα αὐτῶν· ἔστι γὰρ συναφὴ ἡ µὲν κατὰ 

σχῆµα, ἡ δὲ κατὰ σῶµα. 

 

ή 

 

Περὶ συναφῶν καὶ ἀπορροιῶν 

 

  Ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἄξιον ζητῆσαι, τί ἐστὶ συναφὴ καὶ τί ἐστὶ 

ἀπόρροια. καὶ ἰστέον, ὅτι διττή ἐστιν ἑκατέρα τούτων. καὶ γὰρ 

συναφή ἐστιν ἡ µὲν κατὰ σχῆµα ἡ δὲ κατὰ σῶµα. 

 

Κατὰ σχῆµα συναφή ἐστιν, ὡ̋ ὅταν Ζεὺ̋ µὲν ἐν Κριῷ —φέρε 

εἰπεῖν—ᾖ, µᾶλλον βάλλῃ δὲ αὐτὸν ἡ Σελήνη κατὰ σχῆµα τρίγωνον ἢ 

τετράγωνον ἢ ἑξάγωνον ἐν τοῖ̋ προηγουµένοι̋ ζῳδίοι̋ τοῦ Κριοῦ, 

οἷον τῷ Τοξότῃ, τὸ τηνικαῦτα γὰρ τριγωνίζει αὐτὸν ἡ Σελήνη κατὰ 

τὰ ἑπόµενα αὐτῷ ζῴδια, ἢ ὅταν αὐτὸν τετραγωνίζῃ οὖσα ἐν 

Αἰγοκέρωτι, ἢ ὅταν ἑξαγωνίζῃ οὖσα ἐν Ὑδροχόῳ. αὕτη γὰρ λέγεται 

συναφὴ κατὰ σχῆµα, ἐπειδὴ ἐπ’ αὐτὸν φεροµένη ποιεῖ πρὸ̋ αὐτὸν 

τὰ σχήµατα. 

Ὁµοίω̋ καὶ συναφὴ µέν ἐστι κατὰ σῶµα, ἡνίκα ἡ Σελήνη 

φέρεται πρὸ̋ ἕνα τῶν ἀστέρων ἢ τὸν Ἥλιον ἐν τῷ αὐτῷ ζῳδίῳ 

οὖσα, ἔνθα ἐστὶν ὁ ἀστήρ· οἷόν ἐστι Ζεὺ̋ ἐν Κριῷ περὶ µοίρα̋ ιε΄· 

ἐὰν ἡ Σελήνη φεροµένη πρὸ̋ αὐτὸν ἀπὸ Ἰχθύων γένηται ἐν Κριῷ, 
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τηνικαῦτα συναφὴ λέγεται κατὰ σῶµα, καὶ µάλιστα, ὅταν ἐν αὐτῇ 

ἔλθῃ τῇ µοίρᾳ, ἐν ᾗ ἐστιν ὁ Ζεύ̋. 

ή 

 (Κατὰ σχῆµα συναφή ... Ζεύ̋) καὶ κατὰ σχῆµα µὲν συναφή 

ἐστιν, ὅταν ἡ Σελήνη καθ’ ἕν τι τῶν εἰρηµένων σχηµάτων µοιρικῶ̋ 

σχηµατίζεται τῷ Ἡλίῳ ἢ τοῖ̋ λοιποῖ̋ πλανωµένοι̋, κατὰ σῶµα δέ, 

ὅταν ἐν τῷ αὐτῷ ζῳδίῳ καὶ µάλιστα κατὰ τὴν αὐτὴν µοῖραν 

συνέλθῃ τῷ Ἡλίῳ ἤ τινι τῷν λοιπῶν ἀστέρων· οἷον—φέρε εἰπεῖν—

ἐὰν τοῦ ∆ιὸ̋ ὄντο̋ ἐν Κριοῦ µοίρᾳ ιεʹ ἡ Σελήνη ἀπὸ Ἰχθύων ἔλθῃ 

εἰ̋ Κριόν, τηνικαῦτα συναφή ἐστιν τῆ̋ Σελήνη̋ πρὸ̋ τὸν ∆ία, καὶ 

µάλιστα, ὅταν ἐν αὐτῇ τῇ µοίρᾳ ἔλθῃ, ἐν ᾗ ὁ Ζεὺ̋ εὑρίσκεται. 

 

 Ἀπόρροια δὲ κατὰ σῶµα λέγεται, ὅταν παρέλθῃ τοῦ ∆ιὸ̋ τὴν 

µίαν µοῖραν, ἐν ᾗ ἦν µετ’ αὐτοῦ, καὶ ἄρξηται ἐᾶν αὐτὸν καὶ 

ἀπορρεῖν ἀπ’ αὐτοῦ, µέχρι̋ οὗ ἐξέλθῃ τὸν Κριὸν ἡ Σελήνη καὶ 

γένηται ἐν Ταύρῳ. καὶ ἁπλῶ̋ εἰπεῖν· συναφὴ µέν ἐστι κατὰ σῶµα, 

ὅταν ἐπ’ αὐτὸν φέρηται, ἀπόρροια δὲ κατὰ σῶµα, ὅταν ἀπ’ αὐτοῦ 

ἀφίσταται. 

Ἀπόρροια δὲ κατὰ σχῆµα λέγεται, ὡ̋ ὅταν τοῦ ∆ιὸ̋ ὄντο̋ ἐν 

Κριῷ σχηµατίζῃ αὐτὸν ἡ Σελήνη ἐν τοῖ̋ ἑποµένοι̋ αὐτῷ ζῳδίοι̋ 

οὖσα, οἷον ἐν ∆ιδύµοι̋ εἰ̋ ἑξάγωνον, ἐν Καρκίνῳ εἰ̋ τετράγωνον, 

ἐν Λέοντι εἰ̋ τρίγωνον. 

 ἀπόρροια δὲ λέγεται, ἐπειδὴ ἀναχωροῦσα αὐτοῦ σχηµατίζει 

αὐτόν· ὡσαύτω̋ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων ῥητέον, ὅταν πρὸ̋ 

ἀλλήλου̋ φερόµενοι ποιῶσι τὰ σχήµατα, ἢ κατὰ σῶµα ἢ κατὰ 

σχῆµα γίνονται. 
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ή 

 (Ἀπόρροια δὲ κατὰ σῶµα...γίνονται) καὶ ἀπόρροια δὲ 

ὡσαύτω̋· ἡ µὲν κατὰ σχῆµα λέγεται, ἡ δὲ κατὰ σῶµα. καὶ κατὰ 

σχῆµα µὲν ἀπόρροιά ἐστιν, ὅταν ἡ Σελήνη σχηµατισθεῖσά τινι τῶν 

ἀστέρων µοιρικῶ̋ καθ’ ἕν τι τῶν εἰρηµένων σχηµάτων καταλίπῃ 

αὐτὸν εἰ̋ τὰ ἑαυτῆ̋ προηγούµενα. κατὰ σῶµα δὲ ἀπόρροιά ἐστιν, 

ὅταν ἀπ’ αὐτῆ̋ τῆ̋ µοίρα̋, καθ’ ἣν συνῆλθε ἡ Σελήνη τινὶ τῶν 

ἀστέρων κινηθεῖσα ὡ̋ εἰ̋ τὰ ἑαυτῆ̋ ἑπόµενα καταλίπῃ αὐτὸν εἰ̋ 

τὰ προηγούµενα. ὡσαύτω̋ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων, ὅταν 

πρὸ̋ ἀλλήλου̋ φερόµενοι, δηλαδὴ οἱ εὐκινητότεροι πρὸ̋ τοὺ̋ 

βραδυκινητοτέρου̋ ποιῶσι τὰ εἰρηµένα σχήµατα ἢ ἀλλήλοι̋ 

συνέρχωνται. 

 

Συµβάλλεται οὖν ἡµῖν ἡ κατὰ µοῖραν σχηµατογραφία εἰ̋ τὸ 

γνῶναι εἴτε κατὰ σῶµα εἴτε κατὰ σχῆµα ποιῆται τὴν συναφὴν ἢ τὴν 

ἀπόρροιαν ἡ Σελήνη πρὸ̋ τοὺ̋ λοιποὺ̋ ἀστέρα̋.  

 

Εἰ µὴ γὰρ ἂν εἰδείηµεν τὴν µοῖραν, ἐν ᾗ ἐστιν ἡ Σελήνη καὶ ὁ 

Ἥλιο̋, —φέρε εἰπεῖν—οὐ δυνατὸν λέγειν, εἴτε κατὰ σῶµα αὐτῷ 

συνάπτει εἴτε κατὰ σῶµα αὐτῷ ἀπορρεῖ, καὶ πάλιν εἴτε κατὰ σχῆµα 

αὐτῷ συνάπτει, εἴτε κατὰ σχῆµα αὐτῷ ἀπορρεῖ. ταῦτα ἔχει ἡ 

παροῦσα θεωρία. 


