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Περὶ ἀναφορῶν καὶ ἀποκλιµάτων 

 

 Οὐ µόνον δὲ ἐν τοῖ̋ σχηµατιζοµένοι̋ ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖ̋ ἀσχηµατίστοι̋ 

ζῳδίοι̋, ὅταν ὦσιν οἱ ἀστέρε̋, ζητητέον τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν. χρὴ δὲ πρὸ̋ 

τούτοι̋ ζητεῖν καὶ τὰ̋ ἐπαναφορὰ̋ καὶ τὰ ἀποκλίµατα, καὶ τοὺ̋ ἀστέρα̋ εἴτε 

ἐπαναφέρονται εἴτ’ ἀποκλίνουσι, καὶ ποῖοι µὲν ἐπαναφέρονται, ποῖοι δὲ 

ἀποκλίνουσι εἴτε ἀγαθοποιοὶ εἴτε κακοποιοί. αἱ δὲ ἐπαναφοραὶ λαµβάνονται 

ἀπὸ τῶν κέντρων· ἐπειδὴ γὰρ δ εἰσι κέντρα, ὡροσκόπο̋, µεσουράνηµα, δύσι̋, 

ὑπόγειον, ἰστέον, ὅτι τὸ µὲν προηγούµενον ζῴδιον ἐπὶ ἑκάστου κέντρου 

ἀπόκλιµα λέγεται, τὸ δὲ ἑπόµενον τῷ κέντρῳ ἐπαναφορά. οἷον ἐπὶ τῆ̋ 

κοσµικῆ̋ γενέσεω̋ ὡροσκοπείτω Καρκίνο̋, µεσουρανείτω Κριό̋, δυνέτω 

Αἰγόκερω̋, ὑπόγειον κέντρον ἔστω Ζυγό̋. τοῦ δὲ Κριοῦ ἀπόκλιµα µέν εἰσιν 

οἱ Ἰχθύε̋, ἐπαναφορὰ δὲ ὁ Ταῦρο̋, τοῦ δὲ Καρκίνου ἐπαναφορὰ µὲν ὁ Λέων, 

ἀπόκλιµα δὲ οἱ ∆ίδυµοι, ἐπειδὴ ἕπεται ὁ Καρκίνο̋, τοῦ δὲ Ζυγοῦ ἐπαναφορὰ 

µὲν Σκορπίο̋, ἀπόκλιµα δὲ Παρθένο̋.  

ὡσαύτω̋ δὲ καὶ ἐπὶ ἑκάστη̋ γενέσεω̋ δεῖ λαβεῖν. καὶ τὰ µὲν ἑπόµενα 

τοῖ̋ κέντροι̋ ἐπαναφοραὶ καλοῦνται, τὰ δὲ προηγούµενα αὐτῶν ἀποκλίµατα. 

  Ἐπειδὴ οὖν ἐν τοῖ̋ ζῳδίοι̋ τούτοι̋ γινόµενοι οἱ ἀστέρε̋ µεγάλα δρῶσιν 

ἐν ταῖ̋ γενέσεσι, δεῖ ἐπισκέπτεσθαι περὶ αὐτῶν, τίνα δέ εἰσιν, ἅπερ δρῶσιν ἐν 

αὐτοῖ̋ γινόµενοι, ἐν τῇ πινακικῇ ἐπισκέψει σὺν θεῷ µαθησόµεθα. ταῦτα 

ἀρέσκει τῇ θεωρίᾳ. 

 

«Ἡ δὲ τῶν ἀσυνδέτων ζῳδίων θέσι̋ ἔχει τὴν διάστασιν»  

Ἐνταῦθα τὸ διάστηµα παραδίδωσι, καθὰ γινώσκοµεν τὰ ἀσύνδετα. 
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« Τὰ κατὰ ἀπόστροφον δωδεκατηµόρια»  

 ∆ωδεκατηµόριον νῦν τὸ ἓν ζῴδιον λαµβάνει ὡ̋ πρὸ̋ τὸν ὅλον ζῳδιακὸν 

παραβάλλων. ἔστι γὰρ ὅτε δωδεκατηµόριον καὶ τὰ̋ β΄ <καὶ ἡµισείαν>  µοίρα̋ 

καλεῖ ὡ̋ πρὸ̋ τὸ ζῴδιον παραβάλλων. 

ἐπειδὴ οὖν ἀνωτέρω εἶπεν ὅτι, ἐπὰν ἐν ἀσυνδέτοι̋ ζῳδίοι̋ ὦσιν οἱ 

ἀστέρε̋, τηνικαῦτα ἐχθροὺ̋ καὶ πολεµίου̋ ποιοῦσι, νῦν προσδιορίζεται 

λέγων, πλὴν εἰ µὴ ἐν ὁµοζώνοι̋ ἢ ἰσαναφόροι̋ εἶεν· τηνικαῦτα γὰρ 

µετριάζεται τὸ κακόν. 

 

«Τῶν κατ’ ἐπιδεξιότητα τεταγµένων» 

 ἐνταῦθα παρακελεύεται σκοπεῖν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀσυνδέτων καὶ ἐπὶ 

τῶν σχηµατιζοµένων ἀστέρων, τίνε̋ µὲν τὰ δεξιὰ µέρη κρατοῦσι, τίνε̋ δὲ τὰ 

ἀριστερά, ὡ̋ ἐν τῇ θεωρίᾳ.  

 


