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Πάλχο̋: Περὶ ἀπωλεία̋ πράγµατο̋ κατὰ Ἐρασίστρατον  

 

"Εὑρεῖν τὸν κλέπτοντα καὶ τὸ ἀπολλύµενον καὶ ποῦ κεῖται" 

Ἀπὸ τῶν κέντρων σκόπει οὕτω̋· ἔστω ὁ ὡροσκόπο̋ τὸ ἀπολλύµενον, τὸ 

µεσουράνηµα ὁ ἀπολέσα̋, τὸ δῦνον ὁ κλέπτη̋, τὸ ὑπόγειον ποῦ κεῖται τὸ 

ἀπολλύµενον· ὁµοίω̋ καὶ ἡ Σελήνη δηλοῖ ποῦ κεῖται τὸ ἀπολλύµενον. 

Σελήνη ὡροσκοποῦσα, δηλοῖ ὅτι ἐν µέσῳ καὶ φανερῷ τόπῳ κεῖται τὸ 

ἀπολλύµενον· ἐὰν δὲ µεσουρανῇ, ἐν µετεώρῳ τόπῳ κεῖται· ἐὰν δέ ἐστιν ἐν τῷ 

ὑπογείῳ, ἐν κοίλῳ τόπῳ ἢ φρέατι κεῖται· Σελήνη ἐν τῷ δύνοντι, ἐν τόπῳ 

ἰδιάζοντι καὶ ἀνακεχωρηµένῳ κεῖται. 

Κρόνου ὡροσκοποῦντο̋, τὸ ἀπολλύµενον ἔσται παλαιὸν ἢ ἀτελὲ̋ ἢ 

ῥυπαρόν. Ζήτει δὲ καὶ τὴν φύσιν τοῦ ἀστέρο̋· 

Ἄρη̋ ὡροσκοπῶν ἢ ἐπίκεντρο̋ µετὰ Σελήνη̋, βίᾳ τινὶ γέγονε <τὸ> 

κλέµµα, κλειδῶν κλασθεισῶν ἢ κοιτῶν ἢ σκευαρίων ἢ σφραγίδων 

διαρραγεισῶν. 

ὁ Ζεὺ̋ µεσουρανῶν καὶ µετὰ Σελήνη̋, ἐξ ἱεροῦ τόπου τὸ κλέµµα γέγονεν. 

Ἀφροδίτη µετὰ Σελήνη̋ ἐπίκεντρο̋, γυναικεῖα εἴδη εἶναι δηλοῖ τὰ 

ἀπολλύµενα· ἡ Ἀφροδίτη µεσουρανοῦσα, ἐξ ἱεροῦ ἱερὰ δηλοῖ εἶναι τὰ 

ἀπολλύµενα· 

Ἑρµῆ̋ ἐπίκεντρο̋ ἢ µετὰ Σελήνη̋, ἀργύρια ἢ βίβλο<υ>̋ ἢ λογοθέσια 

εἶναι λέγε τὰ ἀπολλύµενα. 

Ἥλιο̋ καὶ Σελήνη ὡροσκοποῦντε̋ ἢ µεσουρανοῦντε̋, ἔµπροσθεν 

ὀφθαλµῶν, ἢ ἐν ἀνοικτῷ τόπῳ ἢ φωτεινῷ ἢ ἱερῷ ἢ δηµοσίῳ κεῖσθαι λέγε. 

Κρόνο̋ µετὰ Ἡλίου ἐπίκεντρο̋, ἀπελευθέρου̋ λέγει τοὺ̋ κλέπτα̋· εἰ δὲ 

καὶ Ἑρµῆ̋ συµπαρῇ τούτοι̋, εἷ̋ δοῦλο̋ καὶ εἷ̋ ἐλεύθερο̋· 

Ζεὺ̋ µετὰ Ἡλίου ἢ µετὰ Σελήνη̋ οἰκοδεσπότη̋, ...† ἔσται ὁ κλέπτων· 

ὁ Ἄρη̋ µετὰ Σελήνη̋ ἢ µετὰ Ἡλίου, ἀπελευθέρου̋ ἢ δούλου̋ λέγει τοὺ̋ 

κλέπτα̋ καὶ ὀξυθύµου̋ καὶ βιαίου̋· 
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Ἀφροδίτη µετὰ Σελήνη̋ ἐν ἰδίοι̋ οἴκοι̋ ἢ ∆ιό̋, ἐλευθέρου̋ λέγει· 

Ἑρµῆ̋ µετὰ Ἡλίου ἢ Σελήνη̋, παῖ̋ ἢ ἔφηβο̋· 

οἱ εʹ ἀστέρε̋ ὑπὸ δύσιν ὄντε̋ τοῦ Ἡλίου, πρεσβυτέρου̋ λέγουσι τοὺ̋ 

κλέπτα̋, καὶ ἡ Σελήνη γρα˙δα̋· ἀνατολικοὶ δὲ ἑῷοι νεωτέρου̋, ἑσπέριοι 

µέσου̋. 

Σκέπτου δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἀστέρων καὶ τῶν φάσεων αὐτῶν οὕτω̋· ὁ 

Ἑρµῆ̋ σηµαίνει παῖδα̋, Ἄρη̋ νεανίσκου̋, Ζεὺ̋ µεσήλικα<̋>, Κρόνο̋ 

πρεσβυτέρου̋. 

Σελήνη µετὰ Ἡλίου ἐν τῷ ὑπογείῳ, ἀνεύρετα σηµαίνει τὰ ἀπολλύµενα· 

Σελήνη καὶ Ἥλιο̋ ἐν τῷ µεσουρανήµατι, εὑρετὰ ποιοῦσιν δι’ ἀφωτίστου 

φάσεω̋. 

ὁ δὲ τὸν κλέπτην σηµαίνων, ἐὰν ἐν ἰδίῳ ὑψώµατι τύχῃ, σηµαίνει µακρόν, 

εἰ δὲ ἐν ταπεινώµατι, µικρὸν ἢ κοντόν, κατὰ δὲ τὰ̋ ἀποστάσει̋ τῶν ὑψωµάτων 

καὶ ταπεινωµάτων, τὰ̋ ἡλικία̋. εἰ δὲ µετὰ ζʹ τῆ̋ κλοπῆ̋ ἡµέρα̋ ὑπὸ κρύψιν 

τοῦ Ἡλίου γένηται ὁ τὸν κλέπτην σηµαίνων, µέγα [καί] πείσεται ὁ κλέπτη̋· 

Ἄρει δὲ µαρτυροῦντο̋ τοῦ κλήρου τῆ̋ τύχη̋, τραύµασι ἢ βασάνοι̋ ἢ 

κινδύνοι̋ ἐµπεσεῖται. τὸν κλῆρον τῆ̋ τύχη̋ ἐὰν µὴ ἐπιβλέπῃ κακοποιό̋, λέγε 

κλέµµα µὴ γεγονέναι· καὶ ὁ Ἥλιο̋ εἰ ἴδῃ τὸν κλῆρον τῆ̋ τύχη̋, ... † λέγε 

ἀπολέσθαι. 

ἐὰν Κρόνο̋ ᾖ <κατὰ> τὸ ζῴδιον τοῦ ὑπογείου, ἐν σκοτεινῷ τόπῳ ἢ ἐν 

βαθεῖ· ἐὰν δὲ Ἄρη̋, ἔγγιστα χαλκείου ἢ τέκτονο̋ ἢ ψηφοποιοῦ· ἐὰν δὲ Ἑρµῆ̋, 

ἔγγιστα διδασκάλου ἢ νοµικείου ἢ τραπεζίτου ἢ λογοθεσίου· 

ἐὰν µήτε ὁ Ἥλιο̋ µήτε ἡ Σελήνη βλέπωσι τὸν ὡροσκόπον, δυσεύρετον τὸ 

κλαπέν· 

ἡ Σελήνη ἐν τῶ ὑπογείῳ, δυσχερὴ̋ ἡ εὕρεσι̋. ὅταν θέλῃ<̋> γνῶναι ποῦ τὸ 

κλαπὲν κεῖται ἢ ἀπενήνεκται, ἴδε ἐν τῷ ἀντιµεσουρανοῦντι ποῖον ζῴδιον 

ὑπάρχῃ, καὶ τίνο̋ οἶκο̋ ὑπάρχῃ· ὅσα γάρ εἰσιν ἔνυδρα ζῴδια, δηλοῦσιν εἰ̋  
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φρέαρ ἢ κρήνην ἢ δεξαµενὴν ἢ τούτοι̋ παραπλήσια· τὰ δέ τετράποδα ζῷα, 

ὑποστάσει̋ ὕλα̋ ὄρη, µάλιστα ὅπου τετράποδα αὐλίζεται ἢ νέµεται· τὰ δὲ 

ἀνθρωποειδῆ, εἰ̋ χεῖρά̋ τινο̋ ἀπεληλυθέναι ἢ δεδόσθαι· ἐὰν Ζεὺ̋ καὶ 

Ἀφροδίτη ὦσιν ἐκεῖ, ἐν τόπῳ καθαρίῳ εὐπροσώπῳ κείµενον ἔσται· ἐὰν Κρόνο̋, 

ἐν σκοτεινῷ βαθεῖ ἢ ὑψηλῷ ἀκαθάρτῳ· ἐὰν δὲ Ἄρη̋, εἰ̋ τεκτονικὴν ἢ 

χαλκευτικὴν ἢ εἰ̋ µαγειρεῖον ἐγγὺ̋ πυρό̋. 

Καὶ οἷο̋ ἂν ἀστήρ, τοιοῦτον καὶ τὸν ὑποδεξάµενον ἐροῦµεν· 

ἐὰν ἀστὴρ ἐν τῷ ἰδίῳ οἴκῳ, ἐν τῷ ὑπογείῳ µεσουρανήµατι ἐπίδῃ, ἔκ τινο̋ 

τόπου πρὸ̋ οἰκειακὸν ἔσται ἀνηνεγµένον· 

ἐὰν ἀλλότριον οἰκητήριον εἰ̋ τὸ διάµετρον, πρὸ̋ ἐξωτικὸν γείτονα 

ἀπενηνέχθαι λέγε. 

ἐὰν δὲ ἀστὴρ ἐν τῷ ἰδίῳ οἴκῳ ὢν καὶ ἕτερο̋ µετ’ αὐτοῦ γένηται, ἔριν καὶ 

φιλονεικίαν περὶ αὐτοὺ̋ ἔσεσθαι λέγε, τοῦ ἀπολωλότο̋ πρὸ̋ τὸν ἔχοντα καὶ 

τὸν κλέψαντα· 

ἐὰν Ἥλιο̋ ἢ Σελήνη τούτου̋ τοὺ̋ ἀστέρα̋ ἐπίδωσιν, ἐπὶ <τὸ> µηνύεσθαι 

τὸ πρᾶγµα ἐλεύσεται. 

ἐὰν ἐν τῷ µεσουρανοῦντι ζῳδίῳ οἱ ἀστέρε̋ γένωνται ἐν τῇ ἰδίᾳ οἰκίᾳ, 

τὸν κύριον τοῦ ἀπολωλότο̋ ἐρεῖ̋ ἀποβεβληκέναι, ἐν ἀλλοτρίᾳ, παρακατα-

θεῖναι τὸν ἀλλότριον. 

Σελήνην οὐ µόνον πρὸ̋ τὰ̋ κλοπὰ̋ παρατηρεῖν δεῖ, ἀλλὰ καὶ πρὸ̋ πᾶν 

πρᾶγµα· προστιθεῖσα γὰρ τῷ φωτὶ καὶ τοῖ̋ ἀριθµοῖ̋ αὐξοµένη, ἢ καινὸν ἢ 

πολύτιµον τὸ ἀπολλύµενον ἐρεῖ̋· ἐὰν δὲ τῷ φωτὶ καὶ τοῖ̋ ἀριθµοῖ̋ µειουµένη, 

οὐ πολυτελὲ̋ καὶ κεχρειωµένον, οὐ καινόν. 

ὁ Ἥλιο̋ καὶ ἡ Σελήνη τὸν ὡροσκόπον ὁρῶντε̋, οἴκοθεν τὸν κλέπτην 

σηµαίνουσιν· εἰ δὲ τῶν βʹ φώτων τὸ ἓν τὸν ὡροσκόπον βλέπῃ, τὸ δὲ ἕτερον οὐ 

βλέπῃ, ἔξωθεν µέν· εἴσοδο̋ δέ· ἐὰν δὲ ὁ Ἥλιο̋ καὶ ἡ Σελήνη µὴ θεωρῶσι τὸν 

ὡροσκόπον, ἀλλότριο̋ ἔσται ὁ κλέπτη̋. 

οἱ δὲ ἀστέρε̋ τὰ̋ µορφὰ̋ καὶ τὰ̋ ἰδέα̋ τῶν κλεπτῶν σηµαίνουσιν· 

πρῶτο̋ <?> ὁ ἐν τῷ δυτικῷ· ἐὰν δὲ µηδεὶ̋ ἐν αὐτῷ παρῇ, ὁ ἐν τῷ θʹ· εἰ δὲ µή, ὁ 

ἐν τῷ ιβʹ, ζήτει πρό̋ τινα ποιεῖται ἡ Σελήνη τὴν συναφὴν καὶ πρὸ̋ αὐτὸν καὶ  
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τὴν φάσιν αὐτῆ̋ εὑρήσει̋ αὐτὸν ὅµοιον· εἰ δὲ µηδὲ τοῦτο οὕτω συµφωνήσῃ, 

βλέπε τί̋ τῶν ἀστέρων πρὸ ζʹ ἡµερῶν τῆ̋ ἀπωλεία̋ ἀπὸ ζῳδίου εἰ̋ ἕτερον 

ζῴδιον µετῆλθεν καὶ πρὸ̋ τὴν φύσιν καὶ τὴν φάσιν καὶ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ τὸν 

κλέπτην ἀποκρίνου. 

τῷ δὲ τὸν κλέπτην σηµαίνοντι ἀστέρι ἢ τόπῳ εἰ µαρτυρῇ ἀγαθοποιό̋, 

ἐλεύθερον σηµαίνει, κακοποιὸ̋ δέ, δοῦλον ἢ δουλικὴν ὑπόκρισιν ποιοῦντα. 

Ἀφροδίτη λαχοῦσα τὸν τοῦ κλέψαντο̋ τόπον, θήλειαν σηµαίνει τὴν 

κλέψασαν. 

συγκρῖναι δὲ δεῖ καὶ τὰ̋ φάσει̋ καὶ τὰ̋ ἡλικία̋· ἡ γὰρ ἑῷα ἀνατολὴ 

σηµαίνει παῖδα̋, ἡ δὲ ὕπαυγο̋ σηµαίνει <?> τὸ γῆρα̋· στηριγµὸ̋ πρῶτο̋ καὶ 

ἀκρόνυχο̋, µεσήλικα̋, στηριγµὸ̋ δεύτερο̋ καὶ κρύψι̋, τὰ µετὰ τὴν µέσην 

ἡλικίαν. 

Συναρµόζων οὖν ἅπαντα κατὰ τὰ̋ φάσει̋· ἀκριβῶ̋ εὑρήσει̋ τὰ̋ ἕξει̋ 

καὶ τὰ̋ ἡλικία̋· οἷον ἐὰν Κρόνο̋ τύχῃ εἰ̋ τὸν τοῦ κλέπτου τόπον ἑῷο̋ 

ἀνατολικό̋, οὔτε παῖδα̋ οὔτε γέροντα̋, ἀλλὰ µεσήλικα̋· Ἑρµῆ̋ ἑσπέριο̋ 

ἀνατολικό̋ νέου̋, παῖδα̋· Ἀφροδίτη ἑσπερία ἀνατολική, κόρα̋· Ἑρµῆ̋ ὑπὸ 

δύσιν <τοῦ Ἡλίου>, µέσου̋ <ἄνδρα̋>· Ἀφροδίτη ὑπὸ δύσιν τοῦ Ἡλίου, µέσα̋ 

γυναῖκα̋· οἱ ἀνατολικοὶ δυτικοὶ, νέου̋ σηµαίνουσιν· ὑπὸ δὲ κρύψιν Ἡλίου, 

πρεσβύτα̋ ἢ πρεσβύτιδα̋ λέγε τοὺ̋ κλέπτα̋ ἢ κλεπτούσα̋. 

αἱ µὲν οὖν ἀπώλειαι γίνονται ὡ̋ ἐπὶ τὸ πλεῖον τῆ̋ Σελήνη̋ ἢ τοῦ Ἑρµοῦ 

κακωθέντων. ἐπὰν οὖν οἱ κακοποιοὶ ἀνα<τολικοὶ> τύχωσι µαρτυροῦντε̋ τῇ 

Σελήνῃ, οἱ δὲ ἀγαθοποιοὶ ὑπὸ δύσιν, οὐχ εὕρεσι̋ ἔσται τοῦ ἀπολλυµένου· 

ὥσπερ ἐὰν µὲν οἱ ἀγαθοποιοὶ καὶ ὁ Ἑρµῆ̋ ἀνατολικοὶ τύχωσι µαρτυροῦντε̋ τῇ 

Σελήνῃ, οἱ δὲ κακοποιοὶ ὑπὸ δύσιν, εὕρεσι̋ ἔσται τοῦ ἀπολλυµένου· 

χαίρουσι καὶ µᾶλλον ἀµφότερα τὰ φῶτα πρὸ̋ εὕρεσιν ὑπέργεια τυχόντα, 

ἤπερ ἐν τῷ ὑπογείῳ ἡµισφαιρίῳ τῷ κάτω. 

Κρόνου µαρτυροῦντο̋ τῷ ὡροσκόπῳ καὶ τῇ Σελήνῃ, δόλῳ τινὶ καὶ 

κρυφῇ τὴν κλοπὴν γεγονέναι λέγε· ὁ δὲ Ζεύ̋, δόξαντά τινα πίστιν καὶ 

ἐλευθερίαν ἔχοντα τοῦτο κεκρυφέναι λέγε, καὶ διὰ τῆ̋ ὑπολήψεω̋ τῆ̋ 

ἐλευθερία̋ τὴν κλοπὴν ἐργάσασθαι· ὁ δὲ Ἄρη̋, δι’ ὀρυγῆ̋ τοίχου καὶ 
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ἀντίκλειδο̋ ἢ ἀνασπάσεω̋ θύρα̋ ἢ κλάσεω̋ κλειδὸ̋ ἢ βία̋ τινό̋· ἡ δὲ 

Ἀφροδίτη, πόρνη̋ ἕνεκεν ἢ χάριν φιλία̋ γινοµένη̋ ἀπὸ γυναικό̋· ὁ δὲ Ἑρµῆ̋, 

πάντω̋ ἀπὸ κακουργία̋ ἢ ἀπὸ κακοτροπία̋ ἡ κλοπὴ γέγονε. 

Τὸν δὲ τόπον ὅθεν ἠρµένον ἐστὶν ἵνα εἴπῃ̋, ποιήσει̋ οὕτω̋· ἔστω σοι ὁ 

ὡροσκόπο̋ εἴσοδο̋, σηµαίνει δὲ ἡ Σελήνη τὸν τόπον ὅθεν ἀπόλωλεν. ἐὰν οὖν ἡ 

Σελήνη ᾖ ἐν τῷ ὡροσκόπῳ, τὸ ἀπολωλὸ̋ ἔκειτο πρὸ ὀφθαλµῶν· ἔτι τε µᾶλλον 

ἐὰν ὁ Ἥλιο̋ τὴν Σελήνην ἐπίδῃ, ὅθεν ὁµόσε γένηται τὸ µεσουράνηµα, 

κρεµαστὸν τὸν τόπον δηλοῖ· ἐὰν Ἄρη̋ τὴν Σελήνην ἐπίδῃ, ὃ ἂν ἀπόληται, ἐκ 

τόπου κεκλεισµένου ἀπώλετο· ἐὰν ἡ Σελήνη ἐπὶ δύσιν φέρηται, ἐκ τόπου 

ἀνακεχωρηκότο̋ ἀπώλετο· ἐὰν ἐν τῷ ὑπογείῳ κέντρῳ, ἐκ κατωρυγµένου καὶ 

ὑπογείου πάντω̋ τόπου ταπεινοῦ· ἐὰν καὶ δύνουσα τὸν τόπον τοῦ κλέπτου 

ἐπίδῃ, τὸν κλέπτην µεµηνύσθαι λέγε. 

 


