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Περὶ τοῦ πότε ἑῷο̋ ἀνατολικὸ̋ λέγεται καὶ πότε στηρίζων καὶ ἀκρόνυχο̋ καὶ 

προσθέτη̋ καὶ ἑῷο̋ δυτικὸ̋ καὶ ἑσπέριο̋. 

 

Ἀλλ’ ἄξιόν ἐστι ζητῆσαι, τί λέγεται αὐτὸ τοῦτο φάσι̋ ἑῴα ἀνατολικὴ 

καὶ φάσι̋ ἑῴα δυτική, καὶ τί λέγεται φάσι̋ ἑσπερία δυτική, καὶ τί λέγεται 

φάσι̋ ἑσπερία ἀνατολική.  

καὶ λέγοµεν, ὅτι φάσι̋ ἑῴα λέγεται ἁπλῶ̋, ὅταν ἐν προηγουµένοι̋ 

ζῳδίοι̋ τοῦ Ἡλίου ὑπάρχῃ τι̋ τῶν ἀστέρων, φάσι̋ δὲ ἑσπερία, ὅταν ἐν τοῖ̋ 

ἑποµένοι̋· ἀλλ’ εἰ µὲν ἐντὸ̋ τῶν ιε΄ µοιρῶν ᾖ τοῦ Ἡλίου ὁ ἀστήρ, ὥστε µὴ 

φαίνεσθαι ἀλλ’ εἶναι αὐτὸν ὕπαυγον, τηνικαῦτα δυτικὸ̋ λέγεται ἢ ἑῷο̋ ἢ 

ἑσπέριο̋. εἰ δὲ ὑπεξέλθοι τὰ̋ ιε΄ µοίρα̋, ὥστε φαίνεσθαι ἡµῖν, τηνικαῦτα 

ἀνατολικό̋· εἰ µὲν ἐν τοῖ̋ ἑποµένοι̋ ἑσπέριο̋ ἀνατολικό̋, εἰ δὲ ἐν τοῖ̋ 

προηγουµένοι̋ ἑῷο̋ ἀνατολικό̋· 

Οἷον ὑποδείγµατο̋ χάριν ἔστω τὸν Ἥλιον ἐν Κριοῦ εἶναι µοίρᾳ ιεʹ, τὸν 

δὲ Κρόνον εἶναι καὶ αὐτὸν ἐν Κριοῦ µοίρᾳ κζʹ, τὸν δὲ ∆ία ἐν µοίρᾳ βʹ· ἐνταῦθα 

οἱ δύοι δυτικοί εἰσιν, ἐπειδὴ οὐδ’ ἕτερο̋ αὐτῶν ἐξῆλθε τὰ̋ ιε΄ µοίρα̋ ἀπὸ 

τοῦ Ἡλίου. Ἀλλ’ ὁ µὲν Κρόνο̋ λέγεται ἑσπέριο̋ δυτικό̋, ἐπειδὴ ἐν ἑποµέναι̋ 

δυτικαῖ̋ µοίραι̋ ὑπάρχει, ὁ δὲ Ζεὺ̋ ἑῷο̋ δυτικό̋, ἐπειδὴ ἐν προηγουµέναι̋ 

µοίραι̋ τοῦ Κριοῦ. ὁ δὲ Ἥλιο̋ ἀπὸ τοῦ Κριοῦ βαδίζων ἐπὶ Ταῦρον, ὅταν ἐάσῃ 

τὸν ∆ία, τηνικαῦτα <ὁ Ζεὺ̋> γίνεται ἑῷο̋ ἀνατολικό̋.  Ὁ δὲ Κρόνο̋ γίνεται 

τῷ Ἡλίῳ κατὰ σῶµα, µέχρι κἀκεῖνον παρέλθῃ. ἐπὰν γὰρ κἀκεῖνον παρέλθῃ ὁ 

Ἥλιο̋, τηνικαῦτα γίνεται αὐτοῦ ἑῷο̋ καὶ ὁ Κρόνο̋, πρῶτον µὲν δυτικό̋. 

προκόπτοντο̋ δὲ τοῦ Ἡλίου γίνεται καὶ ὁ Κρόνο̋ ἑῷο̋ ἀνατολικὸ̋ ὥσπερ καὶ 

ὁ Ζεύ̋. 
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 Ἀλλ’ ἄξιόν ἐστι ζητῆσαι, µέχρι πόσου διαστήµατο̋ ἀποστὰ̋ τοῦ Ἡλίου 

ἕκαστο̋ τῶν ἀστέρων λέγεται ἑῷο̋ ἀνατολικό̋, καὶ πῶ̋ ἅπαντα τὸν χρόνον 

ἑῷο̋ ἀνατολικὸ̋ διαµένει. καὶ λέγοµεν, ὅτι µέχρι̋ οὗ φθάσει τὴν τριγωνικὴν 

πλευράν, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, µέχρι̋ ἂν ἀποστῇ αὐτοῦ ὁ Ἥλιο̋ ρκ΄ µοίρα̋. µέχρι 

γὰρ τότε ἑῷο̋ ἀνατολικὸ̋ λέγεται ὁ ἀστήρ· ἐπὰν δὲ τριγωνίσῃ τὸν Ἥλιον, 

τηνικαῦτα στηρίζει ὁ Ζεύ̋. καὶ λέγεται οὗτο̋ πρῶτο̋ στηριγµό̋. στηρίζειν δὲ 

λέγεται, ἐπειδὴ περὶ τὴν αὐτὴν µοῖραν εἰλεῖται χρόνον τινά. εἶτα ὑποποδίζει, 

τουτέστιν οὐκ ἔρχεται τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν ἐπὶ Ταῦρον, ἀλλὰ ἀναποδίζει 

ἐπὶ Ἰχθύα̋ καὶ ἀφαιρεῖ τῶν [κατὰ µῆκο̋] µοιρῶν· ὡ̋ εἴπερ ἦν –φέρε εἰπεῖν– 

περὶ τὴν κθʹ µοῖραν [τοῦ Κριοῦ] ἀφαιρεῖ τὴν µίαν καὶ γίνεται ἐν τῇ κηʹ, ἕω̋ 

ἂν πάλιν ἔλθῃ ἐπὶ Ἰχθύα̋, ὅθεν καὶ ἀφαιρέτη̋ λέγεται, τηνικαῦτα καὶ πρῶτον 

στηριγµὸν ποιῶν καὶ ὑποποδίζων. 

 εἶτα ἐκείνου µὲν ἀναποδίζοντο̋ ὡ̋ ἐπὶ τὴν πρώτην µοῖραν τοῦ Κριοῦ, 

τοῦ δὲ Ἡλίου τὴν κατὰ φύσιν πορείαν ποιουµένου ἡνίκα ἔλθῃ εἰ̋ τὸ κατὰ 

διάµετρον αὐτοῦ ζῴδιον ὁ Ἥλιο̋, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν ἐπὶ τὸν Ζυγόν, τηνικαῦτα 

διαµετρεῖται ὁ Ζεὺ̋ ὑπὸ τοῦ Ἡλίου, καὶ λέγεται ἀκρόνυχο̋· οὕτω̋ δὲ λέγεται, 

ἐπειδὴ δύνοντο̋ τοῦ Ἡλίου ἐκεῖνο̋ εἰ̋ τὸν ἄκρον τῆ̋ νυκτό̋, τουτέστι ἐν τῇ 

ἀρχῇ, ἀνατέλλει, καὶ πάλιν ἀνατέλλοντο̋ τοῦ Ἡλίου ἐκεῖνο̋ εἰ̋ τὸ ἄκρον τῆ̋ 

νυκτό̋, τουτέστι ἐν τῷ τέλει, δύνει. τότε δὲ καὶ φαιδρότεροι ἑαυτῶν γίνονται 

οἱ ἀστέρε̋ ὡ̋ πρὸ̋ ἡµᾶ̋, καὶ µείζονε̋, ἐπειδὴ κατὰ διάµετρον ὄντο̋ τοῦ 

Ἡλίου δέχονται ἀπ’ αὐτοῦ τὰ̋ ἀκτῖνα̋. ἐπὰν δὲ παρέλθῃ ὁ Ἥλιο̋ τὸ 

διάµετρον, οὐκέτι λέγεται ὁ Ζεὺ̋ ἀκρόνυκτο̋. µένει δὲ ἀφαιρῶν καὶ 

ὑποποδίζων µέχρι οὗ ἔλθῃ ὁ Ἥλιο̋ ἐπὶ τὴν ἑτέραν πλευρὰν τοῦ τριγώνου, 

τουτέστι ἐν Τοξότῃ, τηνικαῦτα γὰρ πάλιν ποιεῖται τὸν δεύτερον στηριγµὸν ὁ 

Ζεύ̋, καὶ ἄρχεται πάλιν κινεῖσθαι τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν καὶ προστιθέναι 

καὶ ἔρχεσθαι πάλιν ὡ̋ ἐπὶ Ταῦρον· ὅθεν καὶ προσθέτη̋ λέγεται τηνικαῦτα καὶ 
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δεύτερον στηριγµὸν ποιῶν. λέγεται δὲ καὶ ἑσπέριο̋ ἀνατολικό̋, ἐπειδὴ 

ἐλθόντο̋ τοῦ Ἡλίου ἐπὶ τὴν ἑτέραν πλευρὰν τοῦ τριγώνου ἐν προηγουµένοι̋ 

ζῳδίοι̋ εὑρίσκεται τοῦ ∆ιό̋· ὁ γὰρ Τοξότη̋ προηγεῖται τοῦ Κριοῦ· καὶ οὕτω̋ 

µένει προστιθεὶ̋ ὁ Ζεύ̋, µέχρι̋ οὗ καταλάβῃ αὐτὸν πάλιν ὁ Ἥλιο̋. 

Τὸ δ’ αὐτὸ νόει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δύο ἀστέρων, Κρόνου τε καὶ Ἄρεω̋. 

οὗτοι γὰρ µόνοι οἱ τρεῖ̋ λέγονται περιπολοῦντε̋ ὡ̋ πέριξ πολοῦντε̋. πέριξ δὲ 

πολοῦσιν, ἐπειδὴ πάντα τὰ σχήµατα ποιοῦσι τοῦ Ἡλίου καὶ ἑξάγωνα καὶ 

τετράγωνα καὶ τρίγωνα καὶ διάµετρα. 

Οἱ µέντοι ἄλλοι δύο, ὅ τε Ἑρµῆ̋ καὶ ἡ Ἀφροδίτη, οὐδ’ ἕτερο̋ αὐτῶν 

δύναται σχηµατίσαι τὸν Ἥλιον, ἐπειδὴ οὐκ ἀφίσταται αὐτοῦ πολὺ διάστηµα. 

ἡ µὲν γὰρ Ἀφροδίτη µη΄ µοίρα̋ µόνον ἀφίσταται τοῦ Ἡλίου, ὁ δὲ Ἑρµῆ̋ κγ΄ 

µόνον· καὶ µόλι̋ ἄν ποτε δυνήσονται ἑαυτοῖ̋ ποιῆσαι σχῆµα ἑξάγωνον, τοῦ 

µὲν Ἑρµοῦ ἀποστάντο̋ κγ΄ µοίρα̋, τῆ̋ δὲ Ἀφροδίτη̋ ἀποστάση̋ µοίρα̋ µη΄· 

ἐπεί τοί γε τὸν Ἥλιον οὐ δύνανται σχηµατῖσαι, ἀλλά ποτε µὲν αὐτοῦ γίνονται 

ὕπαυγοι, ποτὲ δὲ ἀνατολικοὶ εἴτε ἑσπέριοι εἶεν εἴτε ἑῷοι. ἐπὰν γὰρ ἡ 

Ἀφροδίτη ἀποστῇ αὐτοῦ τὰ̋ µη µοίρα̋, τηνικαῦτα στηρίζει καὶ ποιεῖται τὸν 

πρῶτον στηριγµόν. 

Ἀλλ’ ἐνταῦθα τὸ ἐναντίον ποιεῖ τοῖ̋ ἄλλοι̋ ἀστράσιν. ἐκεῖνοι µὲν γὰρ 

στηρίζοντε̋ τὸν πρῶτον στηριγµὸν ἀναποδίζουσι καὶ ἀφαιρετικοὶ γίνονται. 

αὕτη δὲ ποιήσασα τὸν πρῶτον στηριγµὸν ἐν <τῇ> µηʹ µοίρᾳ, ἐπειδὴ οὐ δύναται 

αὐτοῦ πλέον ἀποστῆναι, τηνικαῦτα προστίθησι, ἵνα καταλάβῃ τὸν Ἥλιον. 

εἶτα καταλαβοῦσα αὐτὸν πάλιν ἀφίσταται αὐτοῦ κατὰ τὰ ἑπόµενα ζῴδια ἕω̋ 

µοίρα̋ µηʹ. 

ὅταν δὲ φθάσῃ τὴν µηʹ µοῖραν, τηνικαῦτα πάλιν στηρίζει καὶ ποιεῖ τὸν 

δεύτερον στηριγµόν· καὶ τότε πάλιν ἀναποδίζει, ἐρχοµένη πρὸ̋ Ἥλιον κατὰ 

τὸ ἐναντίον τῶν ἄλλων ἀστέρων. ἐκεῖνοι µὲν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ στηριγµῷ 
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ἀφιστάµενοι τοῦ Ἡλίου ἐποιοῦντο τὴν ἀφαίρεσιν, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ στηριγµῷ 

φερόµενοι πρὸ̋ Ἥλιον ἐποιοῦντο τὴν πρόσθεσιν, αὕτη δὲ τοὐναντίον, ἐφ’ ᾧ ὁ 

ἀστρολόγο̋ καὶ τὴν αἰτίαν, δι’ ἣν ταῦτα ἐζητήσαµεν, παραδίδωσι· 

δεῖ γάρ, φησί, σκοπεῖν ἐπὶ ἑκάστη̋ γενέσεω̋ εἴτε ἑῷοι ὑπάρχουσιν οἱ 

ἀστέρε̋, εἴτε ἑσπέριοι, καὶ εἴτε ἀνατολικοί εἰσιν εἴτε δυτικοί. εἰ µὲν γὰρ ἑῷοί 

εἰσι καὶ ἀνατολικοί, εὐθὺ̋ ἀπὸ νεότητο̋ τὰ ἀγαθὰ παρέχουσι, µάλιστα εἰ καὶ 

τῆ̋ αἱρέσεω̋ εἶεν τοῦ δεσπότου. εἰ γὰρ παρ’ αἵρεσιν ὦσιν, ἀµβλύνουσι τὰ 

ἀγαθά. εἰ δὲ ἑῷοι ὄντε̋ δυτικοὶ ὑπάρχουσιν, εὐθὺ̋ ἀπὸ νεότητο̋ τὰ̋ 

ἀπραξία̋ καὶ τὰ̋ δυσφορία̋ ἐπάγουσι, καὶ µάλιστα ἐὰν ἀφαιρέται 

τυγχάνωσιν ὄντε̋ ἢ καὶ ἀποκλίνοντε̋· ἀλλὰ µὴν καὶ οἱ ἑσπέριοι ἀνατολικοὶ 

µὲν ὄντε̋ περὶ τὴν µέσην ἡλικίαν τὰ ἀγαθὰ παρέχουσι καὶ ἔτι βραδύτερον. 

σκόπει δὲ καὶ ἐπὶ τούτων, εἰ τῆ̋ αἱρέσεω̋ ὑπάρχειεν κυρίου. εἰ δὲ δυτικοὶ ὦσι 

περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον, τὰ φαῦλα καὶ τὰ̋ δυσφορία̋ ἐπάγουσι. 

Μάλιστα δὲ τότε ἰσχυρὰ̋ τὰ̋ ἐνεργεία̋ ἀποτελοῦσι καὶ βιαία̋ ἐπὶ µὲν 

ἀγαθῶν, ἡνίκα ἑῷοι ἀνατολικοὶ τυγχάνοντε̋ ἐν τῷ αὐτῷ ζῳδίῳ ὦσιν, ἐν ᾧ καὶ 

ὁ Ἥλιο̋, ἵνα ὁ Ἥλιο̋ µέν –φέρε εἰπεῖν– εἴη ἐπὶ κʹ µοίρᾳ τοῦ Κριοῦ, Ζεὺ̋ δὲ ἢ 

Ἀφροδίτη περὶ βʹ µοίρα̋, ἔτι δὲ µάλιστα εἰ καὶ οἰκοδέκτορε̋ εἶεν οἱ ἀστέρε̋, 

τουτέστιν ἐὰν ὁ Ζεύ̋ [ἐστιν] ἑῷο̋ ἀνατολικό̋, ἵνα ἐν Τοξότῃ εἴη, ὁ Ἥλιο̋ ᾖ 

ἐν Ἰχθύσι· ταῦτα γὰρ τὰ ζῴδια τοῦ ∆ιό̋· τηνικαῦτα γὰρ ἰσχυρότερά εἰσι τὰ 

ἀγαθὰ ὥσπερ καὶ τὰ κακά, εἰ πλησίον εἴη τοῦ Ἡλίου ὁ δυτικὸ̋ ἀστήρ, οἷον 

ἀπὸ i΄ ἢ ζ΄ µοιρῶν. 

Γίνονται καὶ πρὸ̋ τὴν Σελήνην ἑῷοι ἀνατολικοὶ καὶ ἑῷοι δυτικοὶ καὶ 

ἑσπέριοι ὁµοίω̋, καὶ δεῖ καὶ ταύτα̋ τὰ̋ φάσει̋ σκοπεῖν. καὶ τότε µάλιστα 

ῥητέον ἰσχύειν αὐτά̋, ὅταν συναιρέται ὦσι τῆ̋ Σελήνη̋ οἱ ποιοῦντε̋ αὐτῇ τὰ̋ 

φάσει̋. ταῦτα δὲ ἔχει ἡ θεωρία. 

 


