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PPaallcchhuuss   FF rraaggmmeennttaa  aasstt rroollooggiiccaa  

 

Πάλχου: ἐκ τῆ̋ τῶν περὶ τὰ λεγόµενα ἀποτελέσµατα ἐπτοηµένων τερατολογία̋ 

Οὐκ ἔδει µὲν ἐµὲ µετὰ τὰ̋ καταρχὰ̋ ∆ωροθέου καὶ Μαξίµου καὶ τῶν 

λοιπῶν ἀρχαίων τὸν περὶ καταρχῶν λόγον ὑποτάξαι. ἀλλ’ ἐπειδὴ παρὰ τῶν 

αὐτῶν ἀρχαίων ὠφεληθεὶ̋ ἠδυνήθην κἀγὼ δι’ ἐµαυτοῦ τινα ἐκ πείρα̋ 

καταλαβεῖν, ταῦτα αὐτὰ ἐσπούδασα <συν>τάξαι τοῖ̋ εἰ̋ τοῦτο τὸ µέρο̋ 

ἐσπουδακόσιν· εἴ τι γὰρ ἐπιτυχὼν καὶ αὐτὸ̋ πλέον τι εἰσφέρειν δόξω ἢ οὐδὲν 

βλάψω παρὰ τοὺ̋ ἀρχαιότερον ἐπιδειξάµενο̋ περὶ τούτων τὴν ἐµὴν 

προαίρεσιν. 

 

Περὶ καταρχῶν 

Ἐπὶ ἑκάστη̋ καταρχῆ̋ λάµβανε τὸν πολεύοντα καὶ διέποντα καὶ ζήτει, εἰ 

ἀφαιρεῖ ἢ προστίθει, εἶτα τὸν ὡροσκόπον, ἐν ποίῳ ζῳδίῳ ἐστί, στερεῷ ἢ 

δισώµῳ ἢ τροπικῷ, καὶ τὸ ζῴδιον, πότερον τῶν ὀρθῶν ἐστιν ἢ τῶν πλαγίων 

καὶ πότερον τῶν ὑγρῶν ἢ τῶν χερσαίων καὶ τῶν τετραπόδων ἢ τῶν 

φωλευόντων. 

ζήτει δὲ καὶ τὸν κύριον τοῦ ὡροσκόπου ποίαν ἔχει φάσιν, ἑῷο̋ ἢ 

ἑσπέριο̋ ἢ δύνων ἢ ἀρκτῷο̋, προσθέτη̋ ἢ ἀφαιρέτη̋, ὑψοῦται ἢ ταπεινοῦται, 

ἐναντιοῦται ἢ ἐν ἰδίῳ οἴκῳ ἐστίν, εἶτα ἐν ποίῳ ἕστηκεν τόπῳ, ἐπίκεντρο̋ ἢ 

ἐπαναφερόµενο̋ ἢ ἀποκλίνα̋,  ταχυανάφορο̋ ἢ βραδυανάφορο̋, ὑπὸ τίνων δὲ 

θεωρεῖται, ὑπὸ ἀγαθοποιῶν ἢ κακοποιῶν. 

ἐπὶ τούτοι̋ τὸν Ἥλιον καὶ τὴν Σελήνην ἐν ποίοι̋ τόποι̋ τετυχήκασι καὶ 

ὑπὸ τίνων θεωροῦνται καὶ τίνων ὅριά εἰσι καὶ εἰ ἐν λαµπροµοιρίαι̋, καὶ τοὺ̋ 

τριγωνικοὺ̋ δεσπότα̋ τοῦ ὡροσκόπου καὶ τοῦ Ἡλίου καὶ τῆ̋ Σελήνη̋ καὶ 

τοὺ̋ οἰκοδεσπότα̋ τοῦ Ἡλίου καὶ τῆ̋ Σελήνη̋, ἐν ποίοι̋ τόποι̋ εἰσὶ καὶ ποία̋ 

φάσει̋ ἔχουσιν, ἀφαιρετικὰ̋ ἢ προσθετικά̋, καὶ εἰ ἐπιβλέπωσι τὰ φῶτα, 

µάλιστα εἰ ὁ οἰκοδεσπότη̋ τῆ̋ Σελήνη̋ µὴ ἐναντιοῦται τῇ Σελήνῃ καὶ εἰ ἐν 

καλῷ τόπῳ κεῖται καὶ εἰ ἐπιθεωρεῖ αὐτὴν καθ’ οἷον δήποτε τρόπον, πλὴν καὶ εἰ 

ἐκδέχεται αὐτῆ̋ τὴν παρουσίαν. 
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ζήτει δὲ καὶ τὴν Σελήνην ἐν ποίῳ ζῳδίῳ ἕστηκεν ἐν τροπικῷ ἢ δισώµῳ ἢ ἐν 

ἄλλῳ ζῳδίῳ καὶ εἰ αὔξει ἢ λήγει ἢ προστίθει ἢ ἀφαιρεῖ, εἰ ταχυδροµεῖ ἢ 

ὀλιγοδροµεῖ. 

Ζήτει δὲ καὶ τὸν κλῆρον τῆ̋ Τύχη̋ ἐν ποίῳ τόπῳ ἕστηκεν καὶ εἰ θεωρεῖ ὁ 

Ἥλιο̋ τὸν κλῆρον τῆ̋ Τύχη̋ (ποιεῖ γὰρ ἐπιτυχία̋) καὶ τὸν κύριον τοῦ κλήρου 

τῆ̋ Τύχη̋. 

σκέπτου δὲ καὶ τὰ̋ ἀπορροία̋ καὶ τὰ̋ συναφεία̋ τῆ̋ Σελήνη̋ καὶ τὰ 

δωδεκατηµόρια αὐτῆ̋ καὶ τοῦ ὡροσκόπου. 

ζήτει δὲ καὶ τοὺ̋ παρανατέλλοντα̋ τῷ ὡροσκόπῳ καὶ τῇ Σελήνῃ καὶ τοῖ̋ 

λοιποῖ̋ καὶ τὰ πρόσωπα τῶν δεκανῶν καὶ τῶν ὁρίων τὰ ἀποτελέσµατα καὶ τὴν 

Σελήνην ζήτει, µὴ ἐν ταῖ̋ ἐκλειπτικαῖ̋ ἢ ταῖ̋ ἀφωτίστοι̋ µοίραι̋ τυγχάνει 

µάλιστα ἐν τῷ Ἀναβιβάζοντι καὶ εἰ µὴ κενοδροµεῖ ἢ ἐπὶ σύνδεσµον φέρεται τοῦ 

Ἡλίου ἢ διχοτοµεῖται πρὸ̋ Κρόνου ἢ ἀπόστροφό̋ ἐστι τοῦ ἰδίου 

οἰκοδεσπότου ἢ ἐµπεριέχεται ὑπὸ Ἄρεω̋ καὶ Κρόνου. ἐὰν γὰρ καὶ δίσωµο̋ 

τύχῃ ἡ Σελήνη πρὸ τοῦ ὡροσκόπου ἐν τῷ ἄνω ἡµισφαιρίῳ, δηλοῖ ὅτι τὸ 

πρᾶγµα καὶ πρὸ τούτου ἐκινήθη ὡ̋ εἶναι δευτέραν ἐρώτησιν. εἰ δὲ µετὰ τὸν 

ὡροσκόπον τύχῃ ἡ Σελήνη ἐν τῷ κάτω ἡµισφαιρίῳ, δηλοῖ ὅτι τὸ πρᾶγµα 

πρῶτον ἤρξατο καὶ πάλιν ἄρχεται. 

ζήτει δὲ καὶ τὸ πρόσωπον τοῦ δεκανοῦ ἐν ᾧ ἐστιν ὁ ὡροσκόπο̋· φυλάττου 

δὲ καὶ τὰ̋ γʹ ἐννεάδα̋ τῆ̋ Σελήνη̋ καὶ τὰ̋ δʹ ἑβδοµάδα̋ καὶ παντὸ̋ µηνὸ̋ 

κατὰ Ῥωµαίου̋ τὴν ηʹ ἡµέραν καὶ τὴν ιηʹ καὶ τὴν κηʹ· πρὸ̋ δὲ πολλὴν 

ἀσφαλείαν καὶ τὰ̋ ληδούνα̋ καὶ τὰ̋ µαλίνα̋ τῆ̋ Σελήνη̋ καθὼ̋ οἱ Γάλλοι 

φυλάττουσιν· ἀπὸ οὖν κcʹ τῆ̋ Σελήνη̋ ἕω̋ τρεῖ̋ ἥµισυ γίνονται ἡµέραι ζʹ 

ἥµισυ. αὗται καλοῦνται µαλῖναι· ἐν ταύται̋ ταῖ̋ ἡµέραι̋ οὐδὲν δεῖ πράττειν· 

ἀπὸ δὲ γʹ ἥµισυ τῆ̋ Σελήνη̋ ἕω̋ ιαʹ καλοῦνται ληδοῦναι· ἐν ταύται̋ πάντα δεῖ 

πράττειν. ἀπὸ δὲ ιβʹ ἕω̋ ιηʹ ἥµισυ πάλιν µαλῖναι· ἀπὸ δὲ ιθʹ ἕω̋ κcʹ ληδοῦναι· 

αἱ δὲ λοιπαὶ µαλῖναι ἕω̋ τρεῖ̋ ἥµισυ τῆ̋ Σελήνη̋· δεῖ δὲ ἐν ταῖ̋ ληδούναι̋ 

πάντα ποιεῖν Σελήνη̋ οὔση̋ ὑπὸ γῆν καὶ µὴ ὑπὲρ γῆν.  
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Περὶ ἀποδηµία̋ 

Λέγει ὁ Θέων ὅτι ὅσα̋ τι̋ ταξειδεύσει διὰ θαλάσση̋ τῆ̋ Σελήνη̋ οὔση̋ ἐν 

τῇ ζʹ τῶν Ἰχθύων µοίρᾳ ἐν τῷ ὑψώµατι δηλονότι τῆ̋ Ἀφροδίτη̋, ἔσται 

ἀφιερωµένο̋ ὅτι εὐοδωθῆναι µέλλει. εἰ δὲ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ µοίρᾳ τοῦ Καρκίνου, 

τῷ ταπεινώµατι τῆ̋ Σελήνη̋, φονευθήσεται ἢ ἀπολέσει τὸν βίον αὐτοῦ. εἰ δὲ 

καὶ κινήσει̋ πρὸ̋ πόλεµον τῆ̋ Σελήνη̋ οὔση̋ µετὰ τοῦ Ἄρεω̋, ἢ φονευθήσεται 

ἢ χεὶρ αὐτοῦ κοπήσεται. 

 

Περὶ δὲ ἀποδηµία̋ ὁ Ἀποµάσαρ λέγει ὡ̋ εἰ βούλει ἀποδηµῆσαι διὰ πλοῦ, 

ποίησον τὸν ὡροσκόπον καὶ τὴν Σελήνην ἐν ὑδατώδεσι ζῳδίοι̋· εἰ δὲ διὰ 

ξηρᾶ̋, ἐν ζῳδίοι̋ γεώδεσιν. 

 

Περὶ ἀποδηµία̋ λέγει ὁ σοφὸ̋ [ὁ] Ῥάπτη̋ ὅτι πλέον κακόν ἐστι τὸ 

κακοπαθῆσαι τὴν Σελήνην ἐν τῷ τῆ̋ ἀποδηµία̋ καιρῷ ἢ τὸ κακοῦσθαι τὸν 

ὡροσκόπον, ἐπεὶ ἡ Σελήνη δύο λόγου̋ ἔχει ἐν τῇ ἀποδηµίᾳ, ἕνα µὲν ὅτι ἐστὶ 

σηµειωτικὴ τῆ̋ ἀποδηµία̋ φύσει καὶ ἄλλο ὅτι ἐστὶ σηµειωτικὴ καταρχῆ̋· ὁ δὲ 

ὡροσκοπήσα̋ ἐστὶ σηµειωτικὸ̋ ὑποθέσεω̋ τῆ̋ µελλούση̋ δηλο<νότι> 

καταρχθῆναι. 

 


