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O malignant and ill-boding stars!  
Now thou art come unto a feast of death. 

 
Σαίξπηρ, Henry VI, πράξη 4, σκηνή 5 

 
 
 

[Οι δαίμονες των άστρων]  
™γκαθήμενοι ¹μîν νεύροις  

καˆ μυελο‹ς καˆ φλεψˆ  
καˆ ¢ρτηρίαις καˆ αÙτù τù ™γκεφάλJ,  

διήκοντες μέχρι καˆ αÙτîν τîν σπλάχνων. 
  

CH 16.14 



 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Οƒ παλαιοˆ Α„γύπτιοι οÛτως œχουσι 

 συνÁψαν πανταχÍ τù δι’¢στρονομίας 

 προγνωστικù τ¾ν „ατρικ¾ν 

 δι¦ τîν καλουμένων παρ’ αÙτο‹ς 

 „ατρομαθηματικîν συντάξεων.1 
 
 

 παρούσα μελέτη αποτελεί τον καρπό έρευνας πάνω σε μια σημαντι-

κή πτυχή της αρχαίας αστρολογίας, την αστρολογική ιατρική. Πρό-

κειται για μια τέχνη που αποσκοπεί στην πρόγνωση, διάγνωση και 

θεραπεία του ανθρώπινου σώματος με τη βοήθεια των άστρων και των νόμων που τα 

διέπει και διακρίνεται σε δύο είδη: στην τέχνη των ιατρομαθηματικών, η οποία κατα-

φεύγει στη χρήση των περίπλοκων συστημάτων της αστρολογίας, και στην απλοϊκό-

τερη μορφή της αστρολογικής φαρμακευτικής και της κατασκευής αστρολογικών φυ-

λακτηρίων με εμφανή το μαγικό της χαρακτήρα. 

Στα προλεγόμενα της εργασίας εξετάζεται ο τρόπος μετάβασης της αστρολογικής 

ιατρικής από την Ανατολή στον ελληνιστικό κόσμο και δίνεται έμφαση στις ιστορικές 

και κοινωνικές συνθήκες που ευνόησαν την ανάπτυξή της. Τα ιατρομαθηματικά απο-

τελούν μέρος της ξένης σοφίας που συνέρρευσε στον ελληνικό κόσμο, ως επακόλου-

θο του οικουμενικού κράτους του Αλέξανδρου και της γνωριμίας του με τις μεταφυ-

σικές αντιλήψεις της Ανατολής. Τα πρώτα δείγματα της τέχνης προέρχονται από α-

στρολογικές πινακίδες της Βαβυλώνας, γρήγορα όμως αυτή προσελήφθηκε από τους 

Έλληνες και μετασχηματίστηκε κάτω από το πρίσμα του ελληνικού ορθολογισμού.  

Οι θεμελιώδεις όμως αρχές της ιατρικής αστρολογίας δεν έγιναν γνωστές στον 

ελληνιστικό κόσμο από τη Βαβυλώνα, αλλά από την Αίγυπτο, η οποία μετά την κα-

τάκτησή της από τους Ρωμαίους άρχισε να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της πολιτισμικής, θρησκευτικής και ‘επιστημονικής’ γνώσης των επόμε-

νων αιώνων, κληροδοτώντας τον ελληνορωμαϊκό κόσμο με την τέχνη αυτή, που πα-

ρέλαβε με τη σειρά της σε μια πρώτη μορφή από τους Πέρσες μετά την περσική κα-

τάκτηση του 6ου αι. π.Χ. 

 

 

                                                 
1 Ηφαιστίωνας, 'Αποτελεσματικ¦ 1.1.8 

Η 



 2

Παρά την πρωτογενή της προέλευση από την Περσία και τον αιγυπτιακό επιχρω-

ματισμό της, η αστρολογική ιατρική είναι το προϊόν του ελληνικού ορθολογισμού. Η 

ελληνιστική τέχνη της γεωμετρίας και της αστρονομίας, που είχε γνωρίσει τη μεγαλύ-

τερη ακμή της στην Αλεξάνδρεια των ελληνιστικών χρόνων -σημαντικό πνευματικό 

και ‘επιστημονικό’ κέντρο της αρχαιότητας-, οδήγησε στη διαμόρφωση των περισσό-

τερων αστρολογικών θεωριών, έτσι όπως απαντώνται μέχρι και τις μέρες μας. Η πυ-

θαγόρεια αρμονία των κοσμικών σφαιρών και οι στωικές θεωρίες της κοσμικής συ-

μπάθειας, σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια μετωνυμική αναλογία 

με το σύμπαν, αποτελώντας το σημείο τομής του μακρόκοσμου με το μικρόκοσμο, 

έδωσαν νέα ώθηση στη γνώση αυτή. Παράλληλα, στον κοινωνικό τομέα οι πολιτικές 

και κοινωνικές αλλαγές των ελληνιστικών χρόνων συνέβαλαν στη δημιουργία ενός 

αισθήματος μοναξιάς και ασημαντότητας του ατομικού εαυτού μπροστά σε μια απέ-

ραντη οικουμένη και ακόμα περισσότερο μπροστά σε ένα απέραντο σύμπαν. Έτσι, 

κάτω από την επίδραση της πλατωνικής φιλοσοφίας και των ανατολικών λατρειών τα 

άστρα μετατράπηκαν στους διαρρυθμιστές της κοσμικής μοίρας του ατόμου και στα 

σημεία των ασθενειών, αλλά και της θεραπείας του. 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια συγκέντρωση, εξέταση και ταξινόμηση των 

σημαντικότερων πηγών, οι οποίες διακρίνονται σε δύο βασικές ομάδες: τις ψευδεπί-

γραφες και τις αυθεντικές. Το αιγυπτιακό ιερατείο παρέλαβε την αστρολογική ιατρι-

κή από τον ελληνιστικό κόσμο, τη διαφύλαξε μέσα στα άδυτα των ναών του και για 

λόγους προπαγάνδας και πολιτισμικής επιβολής την παρουσίασε ως αποκλειστικά 

δική του γνώση με τη συνεχή παραγωγή ψευδεπίγραφων πραγματειών. Ο συσχετι-

σμός αστρολογίας και ιατρικής εντάσσεται στο λεγόμενο τεχνικό ρεύμα του Ερμητι-

σμού και παρουσιάζεται ως αποκάλυψη του Ερμή Τρισμέγιστου στον Ασκληπιό ή 

τον Άμμωνα ή ως το δημιούργημα των Αιγύπτιων Νεχεψώ και Πετόσιρι. Η Αίγυπτος 

θα θεωρηθεί μέχρι και το τέλος της αρχαιότητας (αλλά και κατά το 19ο αιώνα με το 

κίνημα της Θεοσοφίας) ως η πατρίδα της ιατρικής αστρολογίας. Δεν έλειψαν όμως 

και οι αντίθετες φωνές που διεκδικούσαν και αυτές μέρος της μυστικής γνώσης μέσα 

στο ανταγωνιστικό εθνικό πλέγμα των σχέσεων της εποχής. Έτσι, ένας μεγάλος αριθ-

μός κειμένων παρουσιάζονται ως έργα μυθικών Ελλήνων και ιουδαϊκών προσωπικο-

τήτων, όπως του Ορφέα, του Πυθαγόρα, του Δημόκριτου, του Αλέξανδρου της Μα-

κεδονίας, του Ιουδαίου μάγου Ιαμβρή ή του Σολομώντα. Με τα αυθεντικά κείμενα 

δίνεται η δυνατότητα, λόγω ακριβώς της σαφής τους χρονολόγησης, μιας καταγραφής 

της ιστορικής πορείας των ιατρομαθηματικών στους τέσσερις πρώτους αιώνες της 
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εποχής μας. Οι επώνυμοι αστρολόγοι των ελληνορωμαϊκών χρόνων, όπως ο Κλαύδι-

ος Πτολεμαίος, ο Βέττιος Βάλης και ο Φίρμικος Ματερνός, στηρίχθηκαν στην αυθε-

ντία των ψευδεπίγραφων θεϊκών έργων, επέτειναν όμως με τη σειρά τους την τέχνη 

και με τη δική τους πρωτοτυπία. Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου σκιαγρα-

φούνται οι μεθοδολογικές γραμμές για την ορθή χρήση των πηγών και αποδεικνύεται 

από σχετικά αποσπάσματα από τη Historia Naturalis του Πλίνιου, την Τετράβιβλο 

του Κλ. Πτολεμαίου και διάφορα έργα του Γαληνού η πλασματική διάκριση των τε-

χνών της αρχαιότητας σε επιστημονικές και ανορθολογικές, όπως αυτή έχει προταθεί 

από αρκετούς ερευνητές του παρελθόντος. 

Η πρώτη ενότητα του δεύτερου κεφαλαίου εξετάζει την τεχνική πλευρά της αρ-

χαίας αστρολογίας. Παρατίθενται οι στοιχειώδεις αρχές λειτουργίας του ωροσκοπι-

κού διαγράμματος και οι περιπλοκότερες θεωρίες των ζωδιακών και πλανητικών ό-

ψεων, των υψωμάτων, των ταπεινωμάτων και των οίκων των πλανητών, του δωδεκά-

τοπου, των κλήρων, των κλιμακτηρίων και της αριθμολογίας, σε στενή συνάφεια με 

την ιατρική τους χρήση. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με το σύστημα της μελοθεσί-

ας. Το ανθρώπινο σώμα προβάλλεται πάνω στον ουράνιο θόλο και κάθε μέλος ή όρ-

γανό του εξουσιάζεται από κάθε έναν από τους τριάντα έξι δεκανούς, τους δώδεκα 

ζωδιακούς αστερισμούς ή τους επτά πλανήτες και κατ’ επέκταση και από τις ασθένει-

ες ή τους τραυματισμούς που τους επιφέρουν. Η μελοθεσία αποτελεί μια αστρολογι-

κή γλώσσα, η ανάγνωση της οποίας κινείται πάνω σε δύο άξονες: τη σημειολογία, 

όταν τα άστρα και οι πλανήτες αναλογούν σε μετωνυμικά σημεία/σύμβολα μιας α-

στρολογικής πραγματικότητας, και τη βιο-φυσιολογία, όταν τα άστρα, οι πλανήτες 

και οι ασθένειες ή οι τραυματισμοί προσεγγίζονται με βάση τα τέσσερα στοιχεία και 

τις τέσσερις ποιότητες της αριστοτελικής (κυρίως) βιολογίας.  

Τα ιατρομαθηματικά όμως δεν εξαντλούνται με τις συμβατικές διευθετήσεις της 

αρχαίας αστρολογίας, ούτε με το κάθετο ταξινομικό σύστημα της μελοθεσίας, αλλά 

περιλαμβάνουν και τις πρωτότυπες θεωρίες κάθε αστρολόγου. Το τρίτο κεφάλαιο υ-

πεισέρχεται στις περίπλοκες αυτές θεωρίες, διαρθρώνοντας τις πηγές με άξονα την 

ποιότητα της αστρικής επίδρασης, ανάλογα με το αν τα άστρα αναγιγνώσκονται ως 

σημεία σωματικών δυσλειτουργιών, ως σημεία που δείχνουν τη μελλοντική εξέλιξη 

μιας νόσου ή ως σημεία που σημαίνουν τον κατάλληλο χρόνο για τη θεραπεία. Με τη 

βοήθεια λοιπόν της αστρολογίας προβλέπεται η τάση ενός ανθρώπου να αντιμετωπί-

σει διάφορα σωματικά προβλήματα, καθορίζεται το είδος τους, η εξέλιξή τους και η 

πιθανότητα ή όχι θεραπείας του. Επίσης, προσδιορίζονται οι κρίσιμες περίοδοι κατά 
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τις οποίες κινδυνεύει κάποιος να νοσήσει, αλλά και ο κατάλληλος χρόνος για την πα-

ρέμβαση της ιατρικής είτε με τη χορήγηση φαρμάκων, με χειρουργική επέμβαση ή 

την κατάλληλη άσκηση και δίαιτα.  

Τα ιατρομαθηματικά απαιτούν μια εξεζητημένη γνώση της αστρολογίας και για 

το λόγο αυτό εφαρμόζονται μόνο από αστρολόγους και εξειδικευμένους ιατρούς, σε 

αντίθεση με τη φαρμακοποιεία και τη χρήση αστρολογικών περιάπτων που οπωσδή-

ποτε υπήρξε περισσότερο δημοφιλής και έγινε δεκτή με μεγαλύτερο ενθουσιασμό 

από τα λαϊκά στρώματα. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Οι α-

στερισμοί των δεκανών, τα ζώδια και οι πλανήτες ασκούν επίδραση σε συγκεκριμένα 

βότανα και λίθους και η γνώση αυτή των μυστικών της κοσμικής συμπάθειας καθί-

σταται χρήσιμη για τη θεραπεία του ανθρώπινου σώματος. Τα βότανα θα πρέπει να 

συλλεχθούν σε καθορισμένο τόπο και συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που καθορίζεται 

από τις ουράνιες συναστρίες, ενώ τη συλλογή συνοδεύει και μια σειρά τελετουργικών 

πράξεων με σκοπό να ενισχύσουν το μαγικό τους χαρακτήρα. Παρά το γεγονός ότι τα 

κείμενα αστρολογικής φαρμακοποιείας μπορούν να διακριθούν σε αυτά που είναι πε-

ρισσότερο εμπειριοκρατικά και αυτά που είναι μαγικά, όλα ωστόσο περιλαμβάνουν 

μαγικά στοιχεία και σε όλα διαφαίνονται οι επιδράσεις της ελληνιστικής τέχνης της 

φαρμακευτικής. Τα αστρολογικά φυλακτά αποκτούν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες 

μετά από την εγχάραξη των μαγικών ονομάτων των δεκανών, των ζωδίων και των 

πλανητών ή των εικονικών αστρικών τους μορφών. Άλλες φορές πάλι, επιλέγονται με 

βάση το υλικό τους, το οποίο βρίσκεται σε συμπάθεια ή αντιπάθεια με τα άστρα ανά-

λογα με το είδος της θεραπείας που ακολουθείται.  

 

    
 

Βασική πηγή των κείμενων της αστρολογικής ιατρικής αποτελεί το αξεπέραστο για 

τον όγκο του έργο με την έκδοση όλων σχεδόν των ελληνικών (και όχι μόνο) αστρο-

λογικών χειρογράφων σε δώδεκα τόμους και γενική επίβλεψη των F. Cumont και F. 

Boll, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum (Brussels, 1898-1953). Νεότερες 

εκδόσεις καλύπτουν το κενό της παραπάνω έκδοσης με την πλήρη κριτική έκδοση 

των σημαντικότερων αστρολογικών έργων της αρχαιότητας. Το βασικότερο έργο για 

την Τετράβιβλο του Κλ. Πτολεμαίου αποτελεί η έκδοση και η αγγλική μετάφραση του 

F. E. Robbins (LCT), ενώ ο W. Hübner (BT) προέβη σχετικά πρόσφατα σε κριτική 
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έκδοση της Τετραβίβλου. Σημαντικές πηγές για το θέμα μας αποτελούν οι 'Ανθολογίαι 

του Β. Βάλη και τα 'Αποτελεσματικ¦ του Ηφαιστίωνα, που έχει εκδόσει ο D. Pingree 

(BT).2 Για τη λατινική πραγματεία του Φ. Ματερνού, Mathesis, χρησιμοποιήθηκε η 

αγγλική μετάφραση του J. Rhys Bram (Park Ridge, New Jersey, 1975), ενώ για το 

έργο του Δωρόθεου, Πεντάτευχος, το οποίο διασώθηκε στην αραβική γλώσσα, χρησι-

μοποιήθηκε η αγγλική μετάφραση του D. Pingree (BT). Τα ερμητικά ιατρομαθηματι-

κά κείμενα εντοπίζονται σε παλαιότερες εκδόσεις, όπως του C.-E. Ruelle, ‘Hermès à 

Asclépios: Le livre sacré (sur les décans)’, RPh 32 (1908), 250-77, του J. L. Ideler, 

Physici et Medici Graeci, Minores (Amsterdam, 21963), σελ. 387-96, 430-40 και του 

W. Gundel, Neue Astrologische Texte des Hermes Trismegistos: Funde und For-

schungen auf dem Gebiet der Antiken Astronomie und Astrologie (München, 1936). 

Αρκετά ιατρομαθηματικά αποσπάσματα με γαλλική μετάφραση περιλαμβάνει και το 

έργο του M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs, 3 τόμ. (Paris, 1887-

8).  

Η επιστημονική έρευνα δεν έδωσε ιδιαίτερη αξία στη μελέτη της αρχαίας αστρο-

λογίας κατά τις παρελθούσες δεκαετίες, εξαιτίας κυρίως της προκατάληψης που επι-

κρατούσε στον ακαδημαϊκό χώρο για τέτοιου είδους μελέτες. Η ιστορία της έρευνας 

της ιατρικής αστρολογίας ξεκινάει στα τέλη του 19ου αιώνα με την έκδοση της μνη-

μειώδους μονογραφίας του Γάλλου A. Bouché-Leclercq για την αρχαία αστρολογία, 

L’ Astrologie Grecque (Paris, 1899). Ειδικότερα, το δέκατο πέμπτο κεφάλαιό του α-

σχολείται αποκλειστικά με την τέχνη αυτή και από τότε το έργο αποτέλεσε σημείο 

αναφοράς όχι μόνο για όσους ερευνούν την ιστορία των ιατρομαθηματικών, αλλά και 

την αρχαία αστρολογία γενικότερα. Από τις πρώτες ολοκληρωμένες μελέτες αποτελεί 

το έργο του T. Perrier, La Médecine Astrologique (Lyon, 1905) και η σειρά διαλέξεων 

του C. A. Mercier, Astrology in Medicine. With Addendum of Saints and Signs (Lon-

don, 1914). Σημαντικές αναφορές για την τέχνη έχουν και γενικότερες μονογραφίες 

για την αρχαία ιατρική, όπως του H. Magnus, Medicin und Religion in ihren Gegen-

seitigen Beziehungen (Breslau, 1902) και Der Aberglauben in der Medicin (Breslau, 

1903).  

Από τη δεκαετία του 1930 αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για το θέμα της α-

στρολογίας και της ιατρικής. Το 1932 ο M. Meyerhof δημοσιεύει το άρθρο του ‘Die 

operation des stars in der griechischen medizin’, Die Antike 9 (1932), 72-80, το ίδιο 

                                                 
2 Όλες οι μεταφράσεις των παραπάνω έργων είναι δικές μου. 
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έτος ο A. Pazzini δημοσιεύει το άρθρο με τον τίτλο ‘Il de medicorum astrologia Hip-

pocratis e alcune osservazione sulla iatromatematica’, Bollettino dell’Istituto Storico 

Italiano dell’Arte Sanitaria 1 (1932), 1-42 και σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα τη μελέ-

τη του Medicina Primitiva (Roma, 1941), που περιλαμβάνει και την αστρολογική ια-

τρική. Την ίδια εποχή τοποθετείται και η μελέτη του A.-J. Festugière, La Révélation 

d’ Hermès Trismégiste (Paris, 1944), της οποίας ο πρώτος τόμος, L’Astrologie et les 

Sciences Occultes, αποτέλεσε, όπως και το έργο του A. Bouché-Leclercq, σημείο α-

ναφοράς, ακόμα και στις μέρες μας, για τα ιατρομαθηματικά και κυρίως για την α-

στρολογική βοτανολογία. Κλασική επίσης για τη βοτανολογία αποτελεί η πραγματεία 

του A. Delatte, Herbarius: Recherches sur le Cérémonial Usité chez les Anciens pour 

la Cueillette des Simples et des Plantes Magiques (Liége- Paris, 1938), η οποία μελε-

τάει αρκετά αστρολογικά χειρόγραφα. Ωστόσο, τα παραπάνω έργα περιορίζονται κυ-

ρίως στη συγκέντρωση και καταγραφή του πληροφοριακού υλικού χωρίς τη στήριξή 

του πάνω σε ένα μεθοδολογικό μοντέλο που να επιχειρεί να το ερμηνεύσει, ενώ δεν 

είναι λίγες οι φορές που οδηγούνται σε φαινομενολογικές ασάφειες, από τη στιγμή 

που παραθέτουν πηγές διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Λείπει λοιπόν μια ιστορι-

κή και κοινωνιολογική ανάγνωση του υλικού, καθώς και η συστημική του επεξεργα-

σία κυρίως με τη βοήθεια της επιστήμης της σημειολογίας, η οποία αποτελεί σήμερα 

βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάγνωση της αστρολογίας.  

Πιο πρόσφατη χρονολογικά είναι η μελέτη των W. Gundel και H. G. Gundel με 

τίτλο Astrologumena: Die astrologische Literatur in der Antike und ihre 

Geschichte (Wiesbaden, 1966), όπου γίνεται μια εξαντλητική συγκέντρωση των πη-

γών, του F. L. Gil, ο οποίος σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του έργου του Therapeia. La 

Medicina Popular en el Mundo Clásico (Madrid, 1969) ασχολείται με την αστρολογι-

κή ιατρική, του Th. Terestchenko, Méthode Astologique de la Médecine Hermétique 

(Paris, 1984) και το άρθρο της M. Papathanassiou, ‘Iatromathematica (medical astrol-

ogy) in late antiquity and the Byzantine period’, Med. Sec. 11.2 (1999), 357-76. Ο L. 

Welker εξέδωσε στη διδακτορική διατριβή του, Das Iatromathematische Corpus 

(Zürich, 1988), τις πηγές των ιατρομαθηματικών, κυρίως όμως για την περίοδο του 

Μεσαίωνα και εξής, ενώ ο F. Klein-Franke στο έργο του Iatromathematics in Is-

lam: A Study on Yuhanna Ibn a-alt’s Book on Astrological Medicine (New York, 

1984) εξετάζει τα ιατρομαθηματικά του Ισλάμ. Τέλος, σημαντική για την αστρολογι-

κή βοτανολογία της αρχαιότητας είναι η μελέτη του G. Ducourthial, Flore Magique et 

Astrologique de l’ Antiquité (Paris- Berlin, 2003). 
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Απουσιάζει όμως μια μελέτη η οποία να εξετάζει την τέχνη αυτή στο σύνολό της, 

τόσο δηλαδή τα ιατρομαθηματικά, όσο και την αστρολογική φαρμακοποιεία και τα 

αστρολογικά περίαπτα για την εποχή της αρχαιότητας και σε στενή συνάφεια με τις 

ιστορικές, κοινωνικές και κυρίως θρησκευτικές αντιλήψεις της εποχής. Για το λόγο 

αυτό η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να καλύψει αυτό το κενό, μελετώντας την αστρο-

λογική ιατρική σε μια μόνο χρονική περίοδο που εκτείνεται από τον 1ο ως τον 4ο αι. 

μ.Χ. Ο Θ. Νικολαΐδης στο εισαγωγικό του σημείωμα για την ελληνική έκδοση του 

έργου του P. Brown, Η Δημιουργία της Ύστερης Αρχαιότητας, αναφέρει: "Ανεξαρτή-

τως της συστημικής, λειτουργιστικής ή στρουκτουραλιστικής τους απόχρωσης, οι με-

λέτες των ανθρωπολόγων μας έμαθαν πως στις κοινωνίες των ανθρώπων όλες οι λει-

τουργίες συνέχονται· δεν είναι δυνατόν να απομονώσουμε μια δραστηριότητα και να 

την κατανοήσουμε, αν δεν την καταλάβουμε πριν από όλα ως μέρος ενός συνόλου, 

ενός συστήματος".3 Με όμοιο τρόπο και η αστρολογική ιατρική, όπως και κάθε θρη-

σκευτικό, καλλιτεχνικό ή ‘επιστημονικό’ σύστημα θα πρέπει να εξετάζεται σε στενή 

συνάφεια με την εποχή του και τις κοινωνικές και ιστορικές της συνθήκες, διαφορε-

τικά οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης του συστήματος ενέχει τον κίνδυνο μεθο-

δολογικών και φαινομενολογικών προβλημάτων.  

                                                 
3 Θ. Νικολαΐδης, ‘Ιστορία και ανθρωπολογία: Η Δημιουργία της Ύστερης Αρχαιότητας ως μάθημα με-
θόδου’, εισαγωγικό σημείωμα στο P. Brown, Η Δημιουργία της Ύστερης Αρχαιότητας (μτφ. Θ. Νικο-
λαΐδης) (Αθήνα, 2001), σελ. 17 
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ:  
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

 
 

ι κατακτήσεις του Αλέξανδρου και η δημιουργία των ελληνιστικών κρατιδίων, 

που διαδέχτηκε το θάνατό του (323 π.Χ.), συνέβαλαν στη συνάντηση του ελ-

ληνισμού με τους πολιτισμούς της Ανατολής και στη δημιουργία ενός αμοιβαίου 

πλέγματος επιρροών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή πολιτισμικής διαπραγμά-

τευσης ανάμεσα στον κατακτητή και τους υποτελείς με σαφείς πολιτικές προεκτά-

σεις. Ο ελληνικός πολιτισμός συνέλαβε νέα στοιχεία, ανάμεσά τους και την αστρολο-

γία, και στη συνέχεια μέσα από μια διαδικασία αναλογίας, συγχρωτισμού, σύνθεσης 

και τελικά σταθεροποίησης δημιούργησε ένα σύστημα δυναμικής συνύπαρξης, που 

όμως απέχει από κάθε θεωρητική μορφή μιας ακαθόριστης και γενικευμένης συγχώ-

νευσης. Η ελληνική σκέψη υπήρξε η ισχυρότερη συνισταμένη στο ανωτέρω σύστημα, 

με αποτέλεσμα τη διύλιση των ξένων στοιχείων μέσα από αυτή και τη δημιουργία 

ενός μορφώματος, στο οποίο οι ξένες επιρροές διακρίνονται πλέον δύσκολα ως επι-

πρόσθετα στοιχεία, καθώς χαρακτηρίζονται από τον έντονο ελληνικό επιχρωματισμό 

τους (interpretatio Graeca).1   

Οι πολιτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές μεταλλαγές των ελληνιστικών 

χρόνων, αποτέλεσμα της αποδόμησης του μοντέλου της πόλης-κράτος, οδήγησαν σε 

έναν κοινωνικό επαναπροσδιορισμό και στην ισχυροποίηση της έννοιας της τυχαιό-

τητας, που αρχίζει τώρα να αποτελεί έναν ολοένα και πιο καθοριστικό παράγοντα για 

την ερμηνεία της πραγματικότητας.2 Η αμφίρροπη έννοια της τύχης αντιπαρατίθεται 

                                                 
1 Για το συγκρητισμό ως μέθοδο βλ. C. Colpe, ‘Syncretism’ στο M. Eliade (επιμ.), Encyclopedia of 
Religion 14 (1987), σελ. 218-27· J. Z. Smith, ‘Wisdom and apocalyptic’ στου ίδιου, Map is Not Terri-
tory: Studies in the History of Religions (Chicago- London, 1993), σελ. 67-87, ιδιαίτ. σελ. 86-7· P. Pak-
kanen, Interpreting Early Hellenistic Religion: A Study Based on the Mystery Cult of Demeter and the 
Cult of Isis (Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens III) (Helsinki, 1996), σελ. 85-
100· Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος I: Οικουμένη. Προλεγόμενα στον Συγκρητισμό των Ελληνιστικών Χρό-
νων (Θεσσαλονίκη, 2003), σελ. 361-81· L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής (μτφ. Δ. 
Ξυγαλατάς) (Θεσσαλονίκη, 2004), σελ. 97-100 
2 Για τα γενικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής εποχής βλ. A. D. Nock, Conversion: The Old and the 
New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo (London, 1933), σελ. 99-102· H. 
Jonas, The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity (Bos-
ton, 21963), σελ. 3-27· H.-J. Gehrke, Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου (μτφ. Α. Χανιώτης) (Αθήνα, 
22003), σελ. 110-33· Π. Παχής, ‘Η έννοια της περιπλάνησης κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρό-
νων’, ΕΕΘΣΤΘ (νέα σειρά) 12 (2002), 273-323· του ίδιου, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 27-68· του ίδι-
ου, ‘Προλεγόμενα στη μελέτη των θρησκειών της ελληνιστικής εποχής’, εισαγωγικό σημείωμα στο L. 

Ο 
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στην αρνητική της μοίρας και οι δύο όμως αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομί-

σματος για γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή και βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ε-

λέγχου, περιορίζοντας σταδιακά το τυχαίο μπροστά σε μια άκρατη μοιρολατρεία.3 Η 

ιατρική υπόκειται σε αυτή την τυχαιότητα, η οποία χαρακτηρίζει την έκβαση των θε-

ραπευτικών μεθόδων, και καθίσταται υπόλογη σε άγνωστες δυνάμεις, που βρίσκονται 

πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο.4  

Η στωική μορφή της ευσέβειας αντιπαρατίθεται στο τυχαίο και θέτει ως προϋπό-

θεση την ύπαρξη ενός δομημένου κόσμου, ο οποίος έρχεται σε αντιπαράθεση με το 

χάος της καθημερινότητας και είναι προσβάσιμος με τον ορθό λόγο. Η στωική φιλο-

σοφία με τον πανθεϊσμό της υιοθετεί μια αλυσίδα αιτιοτήτων, την ειμαρμένη, μια έν-

νοια που ταυτίζεται με το Δία και τη θεία πρόνοια. Ο θεός/πνεύμα ενυπάρχει και επε-

νεργεί στο φυσικό κόσμο, οπότε η αιτιώδης αυτή σχέση θεού/κόσμου είναι καθορι-

στική για την αλληλεξάρτησή τους, γεγονός που προσδίδει και τη δυνατότητα πρό-

γνωσης του μέλλοντος. Ο Ζήνωνας (334-262 π.Χ.) καθιέρωσε πρώτος αυτή την αρχή 

της στωικής κοσμολογίας, τόσο βασική για τη θεωρία των αιτιοτήτων και του ηθικού 

δόγματος, καθώς είναι εκείνη που μαζί με την έννοια της ανάγκης/ειμαρμένης (αλλά 

και της πυθαγόρειας φιλοσοφίας) έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της ελληνιστικής 

αστρολογίας ως μέσου λύτρωσης του ατόμου από την αγνωσία του μέλλοντος.5 Η 

ιδέα όμως της κοσμικής συμπάθειας δεν έχει ως εφαλτήριο τις μεταφυσικές υποθέ-

                                                                                                                                            
H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 11-73· P. Pachis, ‘Hominibus vagis vitam: 
The wandering of Homo Hellenisticus in an age of transformation’ στο W. Braun- R. McCutcheon (ε-
πιμ.), Introducing Religion: Essays in Honor of Jonathan Z. Smith (London- Oakville, 2008), σελ. 388-
405· L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 85-106, 137-8  
3 Βλ. R. Turcan, The Cults of the Roman Empire (μτφ. A. Nevill) (Malden MA- Oxford, 1996), σελ. 
295· G. Sfameni Gasparro, ‘Daimôn and tuchê in the Hellenistic religious experience’ στο P. Bilde- T. 
Engberg-Pedersen- L. Hannestad- J. Zahle (επιμ.), Conventional Values of the Hellenistic Greeks (SHC 
8) (Aarhus, 1997), σελ. 81-91· H.-J. Gehrke, Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου, ό.π., σελ. 117· Π. Πα-
χής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 317-24· L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., 
σελ. 118-23, 393-4 
4 Μανίλιος, Astronomicon 4.74-6 
5 Το γεγονός ότι οι στωικοί δεν αποδέχτηκαν την αστρολογία, δεν οφείλεται στην απιθανότητα της 
πρόγνωσης, αλλά στις διαφορετικές μεθόδους που ακολουθούσαν οι αστρολόγοι για να φτάσουν στα 
συμπεράσματά τους. Για τη στωική φιλοσοφία και τη σχέση με τις θεωρητικές αρχές της αστρολογίας 
βλ. A. A. Long, ‘Astrology: Arguments pro and contra’ στο J. Barnes- J. Brunschwig- M. Burnyeat- M. 
Schofield (επιμ.), Science and Speculation: Studies in Hellenistic Theory and Practice (Cambridge- 
New York, 1982), σελ. 167-72· R. J. Hankinson, ‘Stoicism, science and divination’ στου ίδιου (επιμ.), 
Method, Medicine and Metaphysics: Studies in the Philosophy of Ancient Science, Apeiron 21.2 (1988), 
σελ. 129-31· R. W. Sharples, Στωικοί, Επικούρειοι και Σκεπτικοί: Μια Εισαγωγή στην Ελληνιστική Φι-
λοσοφία (μτφ. Μ. Λυπουρλή- Γ. Αβραμίδης) (Θεσσαλονίκη, 2002), σελ. 94-101, 132-8· L. H. Martin, 
Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 152-4. Για την κοσμική συμπάθεια στους προκλασι-
κούς και κλασικούς χρόνους βλ. σελ. 18, υποσ. 38 
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σεις των φιλοσόφων, αλλά ιατρική χρήση και εντοπίζεται, όπως θα δούμε, για πρώτη 

φορά σε ιπποκρατικά κείμενα.6 

Ο στωικός Κλεάνθης (311-232 π.Χ.) υποστηρίζει τη θέση ότι τα ουράνια σώματα 

διατηρούνται από τις αναθυμιάσεις των ωκεανών και των άλλων υγρών που εξέρχο-

νται από το κοσμικό σώμα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο και η ανθρώπινη ψυχή δια-

τηρείται από τις αναθυμιάσεις του αίματος. Τόσο το κοσμικό, όσο και το ανθρώπινο 

σώμα προσλαμβάνουν το υγρό στοιχείο και αποβάλλουν θερμότητα, τη ζωτική αρχή 

για το σύμπαν και για τον άνθρωπο.7 Η στωική αναλογία του μακρόκοσμου με το μι-

κροκοσμικό ανθρώπινο σώμα στάθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της ωροσκοπικής 

αστρολογίας και για το συσχετισμό αστρολογίας και ιατρικής.  

Τον επαναπροσδιορισμό των ελληνιστικών χρόνων καθόρισε και το πτολεμαϊκό 

κοσμολογικό μοντέλο, το δημιούργημα της αριστοτελικής λογικής και των θεωριών 

του Εύδοξου του Κνίδιου (390-340 π.Χ.). Το μοντέλο αυτό συνιστά το αποτέλεσμα 

της γενικότερης τάσης της εποχής για συστηματοποίηση και ταξινόμηση και υποδη-

λώνει την παγκοσμιοποίηση που επέφερε η διεθνοποίηση της ελληνιστικής εξουσίας.8 

Στο κέντρο του κόσμου τοποθετείται η γη και γύρω της περιφέρονται, ομόκεντρα και 

διαδοχικά, οι επτά πλανητικές σφαίρες, με την όγδοη σφαίρα των απλανών αστερι-

σμών να ακολουθεί στο τέλος. Η δεξιόστροφη κίνηση της εξωτερικής σφαίρας ισορ-

ροπείται με την αριστερόστροφη της σφαίρας των πλανητών, ενώ η γη παραμένει α-

κίνητη στο κέντρο του κοσμικού συστήματος. Ο αριστοτελικός διαχωρισμός του σύ-

μπαντος σε δύο επίπεδα, τον υποσελήνιο χώρο της μεταβολής, της τύχης και του θα-

νάτου, με την κυριαρχία των τεσσάρων στοιχείων από τη μια μεριά και το θεϊκό χώρο 

των πλανητικών σφαιρών της αμεταβλητότητας και του αιθερικού στοιχείου από την 

άλλη, γίνεται ολοένα και βαθύτερος και απογυμνώνει σταδιακά το γήινο κόσμο από 

τη θεϊκή του φύση.9 Ο μέσος Πλατωνισμός, με κυρίαρχο εκπρόσωπό του τον Πλού-

ταρχο (46-120 μ.Χ.), εξώθησε στην υποσελήνια σφαίρα τους δαίμονες, τοποθετώντας 

τις θεϊκές οντότητες στις πλανητικές σφαίρες πάνω από τη σελήνη.10 Ο άνθρωπος, 

έχοντας εξοριστεί από την ασφάλεια της μικροκοσμικής πόλης-κράτος, ορίζει και συ-

                                                 
6 Βλ. R. J. Hankinson, ‘Stoicism, science and divination’, ό.π., σελ. 150. Για το στωϊκό πνεύμα στη 
φιλοσοφία και την ιατρική βλ. R. J. Hankinson, ‘Stoicism and medicine’ στο B. Inwood (επιμ.), The 
Cambridge Companion to the Stoics (Cambridge, 2003), σελ. 298-301  
7 Βλ. T. Barton, Ancient Astrology (London- New York, 1994), σελ. 106 
8 Βλ. L. H. Martin, ‘The anti-individualistic ideology of Hellenistic culture’, Numen 41.2 (1994), 121 
9 Βλ. κυρίως το έργο του Αριστοτέλη, Περˆ οÙρανοà 
10 Πλούταρχος, Περˆ τοà ™μφαινομένου προσώπου τù κύκλJ τÁς σελήνης 943C, 944C· του ίδιου, Περˆ 
τοà Σωκράτους δαιμονίου 591A-C 
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νειδητοποιεί τη μικρότητά του απέναντι στην αχανή οικουμένη μέσα από το πρίσμα 

της απεραντοσύνης του σύμπαντος.11  

Η θεοποίηση των πλανητικών σφαιρών, κάτω από την επίδραση της πλατωνικής 

σκέψης και των θρησκευτικών αντιλήψεων της Ανατολής, διαδόθηκε γρήγορα στην 

ελληνορωμαϊκή οικουμένη και οι θεοί της παραδοσιακής θρησκείας στέκονται πια 

αδύναμοι μπροστά στην πανίσχυρη εξουσία των νέων θεοτήτων. Η ανατολική διαρ-

χία με το αντικοσμικό της πνεύμα, κυρίαρχη στα θρησκευτικά συστήματα της ύστε-

ρης αρχαιότητας, όπως του Γνωστικισμού και του Μανιχαϊσμού, μεταμόρφωσε τα 

άστρα στις αρνητικές εκφάνσεις ενός κατώτερου κόσμου, όπου κάθε θετική επενέρ-

γεια έχει αποκλειστεί εκ των προτέρων και οι πλανήτες και τα ζώδια δαιμονοποιού-

νται, ως αποτέλεσμα της γενικότερης κοσμικής απαξίωσης της εποχής.12 Η απάντηση 

της ελληνιστικής ευσέβειας στις αντιλήψεις της Ανατολής δόθηκε από τους Νεοπλα-

τωνικούς, για τους οποίους οι πλανήτες είναι θεϊκές οντότητες, μέσα θεϊκής αποκά-

λυψης της κοσμικής τάξης και εκ φύσεως αδύνατα να επενεργούν αρνητικά.13  

Οι πλανητικές αυτές ιεραρχίες αντικατοπτρίζουν την ολοένα και μεγαλύτερη δι-

οικητική διάρθρωση της ελληνιστικής κοινωνίας και αποκαλύπτουν τη δυσκολία των 

θνητών να προσεγγίσουν τους φορείς που ορίζουν τη μοίρα τους. Το ανθρώπινο σώ-

μα σύντομα εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα κοσμικό σύστημα αστρικών επιταγών, καθώς 

οι στωικές ιδέες της ισονομίας και του κοσμοπολιτισμού οδήγησαν σε ένα μοιραίο 

αστρικό οικουμενισμό, διακηρύσσοντας την ισότητα όλων των ανθρώπων κάτω από 

τις επιδράσεις των άστρων.14 Η στωική θεωρία της ανόδου του νου γρήγορα μετα-

                                                 
11 Σενέκας, Naturales quaestiones 1 [προοίμ.] 8: Μάρκος Αυρήλιος, Τîν ε„ς ˜αυτÕν 6.36.1· Ωριγένης, 
Κατ¦ Κέλσου 4.85, PG 11.1160. Για την ελληνική αντίληψη περί κοσμολογίας της εποχής βλ. M. P. 
Nilsson, ‘The new conception of the universe in late Greek paganism’, Eranos 44 (1946), 20-4· S. 
Sambursky, The Physical World of Late Antiquity (London, 1962), σελ. 133-45· L. H. Martin, Οι Θρη-
σκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 90-4· E. R. Dodds, Εθνικοί και Χριστιανοί σε μια Εποχή Α-
γωνίας: Όψεις της Θρησκευτικής Εμπειρίας από τον Μάρκο Αυρήλιο έως τον Κωνσταντίνο (μτφ. Κ. 
Αντύπας) (Αθήνα, 1995), σελ. 25-35· M. R. Wright, Cosmology in Antiquity (London- New York, 
21996), σελ. 50-1 
12 Οι πλανητικοί δαίμονες αποτελούν υποβιβασμό των πλανητικών θεών της αρχαίας Βαβυλώνας, όχι 
εξαιτίας της περσικής κατάκτησης της Βαβυλώνας, αλλά της γενικότερης κοσμικής απαξίωσης της 
εποχής. Βλ. M. P. Nilsson, ‘The new conception of the universe in late Greek paganism’, ό.π., 24-7· H. 
Jonas, The Gnostic Religion, ό.π., σελ. 260-5· E. R. Dodds, Εθνικοί και Χριστιανοί σε μια Εποχή Αγω-
νίας, ό.π., σελ. 35-45· L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 347-51 
13 Πλωτίνος, 'Εννεάδαι 2.9.13, 16, 18. Για τον Πλωτίνο και τη στάση του απέναντι στην αστρολογία 
βλ. L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science (New York, 21929), τόμ. 1, σελ. 302-
7· H. Jonas, The Gnostic Religion, ό.π., σελ. 262-4· A. A. Long, ‘Astrology: Arguments pro and con-
tra’, ό.π., σελ. 187-8· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 55· E. R. Dodds, Εθνικοί και Χριστιανοί 
σε μια Εποχή Αγωνίας, ό.π., σελ. 37-9 
14 Κικέρωνας, De natura deorum 1.19.50· Λουκρήτιος, De rerum natura 2.532-80· Πλούταρχος, Περˆ 
τÁς 'Αλεξάνδρου τύχης À ¢ρετÁς 329 ΑΒ. Βλ. R. W. Sharples, Στωικοί, Επικούρειοι και Σκεπτικοί, ό.π., 
σελ. 114, 206-8. Για τον κοσμοπολιτισμό των στωικών βλ. επίσης A. D. Nock, Conversion, ό.π., σελ. 
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σχηματίστηκε σε ένα νέο σωτηριολογικό μοντέλο, που τώρα ισοδυναμεί με την άνοδο 

της ψυχής στις ουράνιες σφαίρες και πέρα από αυτές, προσφέροντας μια εναλλακτική 

πρόσβαση στο θείο, η οποία είναι περισσότερο προσωπική και τελικά πιο αποτελε-

σματική.15 Η αστρολογία μετατρέπεται σε μια μυητική γνώση με τον ίδιο τρόπο που 

και η ίδια η ιατρική θεωρείται, ήδη σε πολλά ιπποκρατικά έργα, ως η μυστική γνώση 

που θα πρέπει να αποκαλυφθεί όχι στον οποιονδήποτε, αλλά μόνο στους μυημέ-

νους.16 

Και ενώ στην κλασική εποχή οι δαιμονικές οντότητες ήταν υπαίτιες για τις διά-

φορες ασθένειες, στους ελληνιστικούς χρόνους η ευθύνη, αλλά και η θεραπεία μετα-

τίθεται στους δαιμονοποιημένους δεκανούς, τους ζωδιακούς αστερισμούς και τους 

πλανήτες. Τα ουράνια σώματα μετατρέπονται στις αιτίες, αλλά και στα μέσα θερα-

πείας των ασθενειών ανάλογα με τη θέση της ελεύθερης βούλησης μέσα στο κοσμικό 

σύστημα. Η στωική μοιρολατρεία υιοθετείται από την ωροσκοπική αστρολογία του 

χρόνου της γέννησης (γενεθλιαλογία) και αποτρέπει κάθε ανθρώπινη παρέμβαση σε 

ένα προκαθορισμένο μέλλον, καθιστώντας τα άστρα σε τυφλές αιτίες των ασθενειών 

και διαρρυθμιστές της μελλοντικής τους εξέλιξης. Για ποιό λόγο όμως να επιζητείται 

η μαντική πρόγνωση, όταν κάθε θεραπεία είναι αδύνατη; Την απάντηση δίνει ο Β. 

Βάλης (2ος αι. μ.Χ.), σύμφωνα με τον οποίο η γνώση του μέλλοντος κάνει τους αν-

θρώπους να περιφρονούν την τύχη και έτσι να ζουν πιο ελεύθεροι, μακριά από τις 

                                                                                                                                            
171-2· P. Pakkanen, Interpreting Early Hellenistic Religion, ό.π., σελ. 121-8· Π. Παχής, Ίσις Καρποτό-
κος, ό.π., σελ. 36-8, ιδιαίτ. υποσ. 30 
15 Η λύτρωση συνίσταται από την ουράνια άνοδο, την οποία ο Jonathan Z. Smith (‘The influence of 
symbols upon social change: A place on which to stand’ στου ίδιου, Map is Not Territory, ό.π., σελ. 
138-40· του ίδιου, ‘Birth upside down or right side up?’ στου ίδιου, Map is Not Territory, ό.π., σελ. 
161-4) ερμηνεύει ως νοητική προβολή της επιθυμίας του ατόμου για μια έξοδο από τη ‘φυλακή’ της 
ελληνιστικής οικουμένης. Για την άνοδο της ψυχής, την αστρολογία και τη σωτηρία βλ. F. Cumont, 
Astrology and Religion among the Greeks and Romans (New York, 1960), σελ. 92-110, ιδιαίτ. σελ. 
108· J. Flamant, ‘Sotériologie et systèmes planétaires’ στο U. Bianchi- M. J. Vermaseren (επιμ.), La 
Soteriologia dei Culti Orientali nell’ Impero Romano (Atti del Colloquio Internazionale su la Sote-
riologia dei Culti Orientali nell’ Impero Romano, Roma, 24-8 settembre 1979) (EPRO 92) (Leiden, 
1982), σελ. 223-38· I. P. Culianu, Phychanodia I: A Survey of the Evidence concerning the Ascension 
of the Soul and its Relevance (EPRO 99) (Leiden, 1983), ιδιαίτ. σελ. 11-2, 48-54· A. Le Boeuffle, Le 
Ciel des Romains (Paris, 1989), σελ. 122-5· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 110-1· B. Bak-
houche, L’ Astrologie à Rome (Louvain, 2002), σελ. 124-8 
16 Για την αστρολογία ως μυστική και μυητική γνώση βλ. F. Cumont, L’ Égypte des Astrologues 
(Bruxelles, 1937), σελ. 151-8· του ίδιου, Astrology and Religion among the Greeks and Romans, ό.π., 
σελ. 77-91· A. Le Boeuffle, Le Ciel des Romains, ό.π., σελ. 116-22· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., 
σελ. 136-7· της ίδιας, Power and Knowledge: Astrology, Physiognomics, and Medicine under the Ro-
man Empire (Ann Arbor, Michigan, 2002), σελ. 82-5· R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., 
σελ. 271-4· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 128-30. Βλ. και το πρώτο κεφάλαιο. Για 
την ιατρική ως μυητική γνώση βλ. Ιπποκράτης, Νόμος 5· του ίδιου, Περˆ εÙσχημοσύνης 16, 18. Βλ. G. 
E. R. Lloyd, Magic, Reason, and Experience: Studies in the Origin and Development of Greek Science 
(Cambridge- New York, 1979), σελ. 228-9· πρβ. T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 136· της ίδιας, 
Power and Knowledge, ό.π., σελ. 137  
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ταραχές και τις ελπίδες για ένα αβέβαιο μέλλον.17 Αντίθετα με τη γενεθλιαλογία, η 

καταρχική αστρολογία συνίσταται από την εξέταση του ουράνιου χάρτη μιας οποια-

δήποτε χρονικής στιγμής της ζωής ενός ανθρώπου σε σχέση με τη μελλοντική έκβαση 

κάποιου γεγονότος, όταν ακριβώς οι ανθρώπινες πράξεις είναι ικανές να διαμορφώ-

σουν τις μελλοντικές εξελίξεις. Η αστρική επίδραση διαθέτει το χώρο για τη δυνατό-

τητα παρεμβάσεων και η γνώση των ζωδιακών και πλανητικών διαθέσεων καθίσταται 

αρωγός για τη θεραπεία. Η αστρολογική μαγεία, που βρίσκει την εφαρμογή της στη 

θεραπευτική, είναι σε θέση τώρα να σταματήσει ή να εξουδετερώσει, μέσω της τελε-

τουργίας, τις επιβλαβείς ουράνιες επιρροές.18 

Ο φυσικός Διοκλής από την Κάρυστο (4ος αι. π.Χ.) κάνει λόγο για τους αρχαίους 

που προέβαιναν στην πρόγνωση των ασθενειών με βάση τις φάσεις και την τροχιά 

της σελήνης.19 Σε ποιούς αρχαίους όμως αναφέρεται; Η ιατρική αστρολογία συνιστά 

μια μορφή μόνο της ξένης σοφίας, όπως αυτή έγινε γνωστή στους Έλληνες μετά τη 

δημιουργία του πρώτου κράτους των Σελευκιδών και των Πτολεμαίων και τη γνωρι-

μία τους με τη βαβυλωνιακή και αιγυπτιακή αστρολογική παράδοση (311/310 π.Χ.). 

Σε βαβυλωνιακές σφηνοειδείς πινακίδες, που χρονολογούνται από την ύστερη βαβυ-

λωνιακή περίοδο, συναντούμε τα πρώτα δείγματα αστρολογικής φαρμακοποιείας.20 

Οι μαγικές τελετουργίες των κειμένων αυτών φέρουν μεγάλη ομοιότητα με τις αντί-

στοιχες της ερμητικής αστρολογικής βοτανολογίας, ενώ στη μοναδική βαβυλωνιακή 

επιγραφή για τη μελοθεσία η αντιστοιχία του πλανήτη Άρη με τους νεφρούς εντοπί-

ζεται και στο έργο του Κλ. Πτολεμαίου (2ος αι. μ.Χ.).21  

Σε αντίθεση όμως με τα θεωρητικά αστρολογικά κείμενα της ελληνορωμαϊκής 

αρχαιότητας, οι βαβυλωνιακές πινακίδες είναι περιγραφικές εφαρμογές μιας θεωρίας 

από την οποία απουσιάζει κάθε λογική αιτιοκρατία και η μελοθεσία δεν έχει αναπτυ-

χθεί ως σύστημα, αλλά περιορίζεται μόνο σε μια απλή αντιστοιχία του Δία με τη 

σπλήνα και του Άρη με τους νεφρούς. Το ελληνιστικό μοντέλο δεν επιτρέπει την πα-

                                                 
17 Β. Βάλης, 'Ανθολογίαι 5.9.9 [στο έργο του Β. Βάλη ακολουθείται η δομή από την έκδοση του D. 
Pingree (BT)] 
18 PGM 13.705-15· πρβ. Αρνόβιος, Adversus nationes 2.13 
19 Γαληνός, Περˆ κατακλίσεως προγνωστικ¦ ™κ τÁς μαθηματικÁς ™πιστήμης 1, έκδ. C. G. Kühn (Hilde-
sheim, 1964-5), τόμ. 19, σελ. 530 
20 Για την ιατρική αστρολογία στη Βαβυλώνα βλ. E. Reiner, Astral Magic in Babylonia (TAPhS 85/4) 
(Philadelphia, 1995), σελ. 34-60, 123-32 
21 M. Civil, ‘Medical commentaries from Nippur’, JNES 33.3 (1974), 336-8 (απόσπ. 3): Αν πονάει η 
σπλήνα ενός ανθρώπου, όπως λένε, στη σπλήνα = Δίας […], αν πονάει το νεφρό ενός ανθρώπου, [η 
ασθένεια προέρχεται από το θεό] Nergal, όπως λένε, ο πλανήτης του νεφρού είναι ο Άρης. Βλ. E. 
Reiner, Astral Magic in Babylonia, ό.π., σελ. 59-60· πρβ. Κλ. Πτολεμαίος, Τετράβιβλος 3.13.5 [για την 
αρίθμηση των χωρίων της Τετραβίβλου χρησιμοποιείται η νεότερη έκδοση του W. Hübner (BT)] 
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ρουσία οιωνών, αφού οι αλλαγές στη γη είναι το μηχανιστικό αποτέλεσμα των ουρά-

νιων κινήσεων, σε αντίθεση με τη βαβυλωνιακή αστρολογία όπου η επίδραση των 

άστρων δεν ερμηνεύεται ως η αιτιώδης σχέση ενός γεωμετρικού και μηχανιστικού 

συστήματος, αλλά ως μια μονοδιάστατη και ευθύγραμμη επιρροή του ουρανού στη 

γη με τη θεϊκή διαμεσολάβηση. Η ελληνιστική αστρολογία (γνωστή και ως ωροσκο-

πική αστρολογία) στηρίζεται στις βαβυλωνιακές θεωρητικές αρχές της οιωνοσκοπι-

κής αστρολογίας, η τεχνική της όμως αποτελεί το δημιούργημα του ελληνικού ορθο-

λογισμού και της σχέσης αιτίου και αποτελέσματος και βασίζεται σε γεωμετρικά πο-

ρίσματα και όχι σε μαθηματικούς πίνακες.22  

Ένα μεγάλο τμήμα της γνώσης αυτής έγινε προσιτή στους Έλληνες από τους Βα-

βυλώνιους ιερείς, τους Χαλδαίους, που μετέφρασαν ένα μεγάλο μέρος της αστρολο-

γικής τους γραμματείας στα ελληνικά. Ο Βηρωσός θεωρείται ο πρώτος Χαλδαίος που 

δίδαξε την αστρολογία στην Ελλάδα με μια πραγματεία για τη βαβυλωνιακή ιστορία, 

αφιερωμένη στον Αντίοχο Α΄.23 Η εγκατάστασή του στο νησί της Κω, περίπου το 280 

π.Χ., τον έφερε σε επαφή με τους μαθητές της ιπποκρατικής ιατρικής, στους οποίους 

πιθανόν να δίδαξε τις θεωρητικές αρχές της ιατρικής αστρολογίας.24 

Σε συνάφεια με τους Βαβυλώνιους οι Αιγύπτιοι δεν είχαν ανεπτυγμένο μαθημα-

τικό σύστημα και δεν εφάρμοσαν μια μαθηματική θεωρία για τις παρατηρήσεις στον 

ουρανό, από τη στιγμή που ενδιαφέρονταν για τα άστρα μόνο στο βαθμό που τους 

                                                 
22 Στη Μεσοποταμία των αρχών της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. εντοπίζονται οι απαρχές της οιωνοσκοπι-
κής αστρολογίας. Η πρωιμότερη αναφορά για την ανάγνωση οιωνών εντοπίζεται στο γράμμα του Mari 
και στα ύστερα παλαιο-βαβυλωνιακά κείμενα οιωνών (1800 π.Χ.). Στη μέση βαβυλωνιακή και ασσυ-
ριακή περίοδο (1200 π.Χ.) τοποθετείται το βαβυλωνιακό έπος Enūma Anu Enlil με αναφορές σε ουρά-
νιους οιωνούς. Τον 7ο αι. π.Χ., την περίοδο του Σαργονίδη, η οιωνοσκοπική αστρολογία γνωρίζει με-
γάλη ακμή, ενώ τους πρώτους γενεθλιαλογικούς οιωνούς και ωροσκόπια εντοπίζουμε την περίοδο των 
Αχαμενιδών, Σελευκιδών και Αρκασιδών (500-50 π.Χ.). Στην οιωνοσκοπική αστρολογία οι προγνώ-
σεις δεν αφορούν κυρίως μεμονωμένα άτομα, όπως συμβαίνει με την ωροσκοπική αστρολογία, αλλά 
το βασιλιά και τη χώρα. Το πρώτο βαβυλωνιακό ωροσκόπιο χρονολογείται στις 13 Ιανουαρίου του 410 
π.Χ. και το αρχαιότερο ελληνικό ωροσκόπιο χρονολογείται στις 7 Ιουλίου του 62 π.Χ., βρίσκεται λα-
ξευμένο σε πέτρα στο Nemroug Dagh της Μ. Ασίας και ανήκει στον Αντίοχο Α΄ της Κομμαγηνής. Για 
το ωροσκόπιο αυτό βλ. σελ. 91, υποσ. 72. Για τη βαβυλωνιακή αστρολογία, αλλά και τη σχέση της με 
την Ελλάδα βλ. F. Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and Romans, ό.π., σελ. 3-41· Ο. 
Neugebauer, ‘The history of ancient astronomy: Problems and methods’ στου ίδιου, Astronomy and 
History: Selected Essays (New York, 1983), σελ. 38-42, 111-4· του ίδιου, Οι Θετικές Επιστήμες στην 
Αρχαιότητα (μτφ. Χ. Ζερμπίνη- Ι. Αρζόγλου) (Αθήνα, 22003), σελ. 139-42, 214-5· F. Rochberg-Halton, 
‘New evidence for the history of astrology’, JNES 43.2 (1984), 115-40· της ίδιας, ‘Elements of the 
Babylonian contribution to Hellenistic astrology’, JAOS 108.1 (1988), 51-62· της ίδιας, ‘Babylonian 
horoscopy: The texts and their relations’ στο N. M. Swerdlow (επιμ.), Ancient Astronomy and Celestial 
Divination (Cambridge MA- London, 1999), σελ. 39-59· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 10-9 
23 Ευσέβιος, ΕÙαγγελικ¾  προπαρακευ¾ 10.11, PG 21.821 
24 Βλ. R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 270· πρβ. A. Kuhrt, ‘Berossus’ Babyloni-
aka and Seleucid rule in Babylonia’ στο A. Kuhrt- S. Sherwin-White (επιμ.), Hellenism in the East: 
The Interaction of Greek and Non-Greek Civilizations from Syria to Central Asia after Alexander 
(Berkeley, 1987), σελ. 43-4, υποσ. 31 
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εξυπηρετούσαν στην ημερολογιακή διάταξη και τις θρησκευτικές τελετουργίες. Ήταν 

επόμενο λοιπόν η συμβολή της Αιγύπτου στην τέχνη αυτή να είναι σχεδόν μηδαμινή, 

με το σημαντικότερο κληροδότημά της στην αστρολογία των επόμενων αιώνων να 

αποτελεί το αστρονομικό σύστημα των δεκανών.25 Με την περσική κυριαρχία του 6ου 

αι. π.Χ. η Αίγυπτος ήρθε σε επαφή με την ιατρική αστρολογία, παραλαμβάνοντας και 

στη συνέχεια προσαρμόζοντάς την στα δικά της δεδομένα. Η ιατρική μαγεία και οι 

μελοθετικές αντιστοιχίες με θεότητες του αιγυπτιακού πανθέου, αρκετά διαδεδομένες 

από τη φαραωνική περίοδο, οπωσδήποτε προετοίμασαν το έδαφος για την εισδοχή 

και εγκαθίδρυση των νέων θεωριών.26 Τρεις αιώνες αργότερα οι Έλληνες με τη μακε-

δονική κατάκτηση της Αιγύπτου ήρθαν σε επαφή με τις ιδέες αυτές, προσαρμόζοντάς 

τις με τη σειρά τους στη δική τους ωροσκοπική αστρολογία. 

                                                 
25 Πρόκειται για αστερισμούς/θεότητες που είναι γνωστοί ως bakiu, από τους οποίους σημαντικότερος 
θεωρείται ο Σώθις (Σείριος), και συναντώνται για πρώτη φορά σε κείμενα και σχέδια στο εσωτερικό 
τοίχωμα των τάφων της Δέκατης Δυναστείας (2100 π.Χ.). Η ανατολή κάθε αστερισμού πριν ακριβώς 
από την ανατολή του ήλιου εκλαμβάνεται ως η τελευταία ώρα της νύχτας για μια ομάδα των δέκα η-
μερών. Επειδή το αιγυπτιακό έτος αποτελείται από 360 μέρες, διαταγμένες σε δώδεκα μήνες των τριά-
ντα ημερών (με πέντε επιπλέον επαναγόμενες μέρες), υπήρχαν -με βάση αυτό το δεκαδικό διαχωρι-
σμό- συνολικά τριάντα έξι δεκανοί. Οι ανατολές των δεκανών τη νύχτα χρησιμοποιούνται για τη διαί-
ρεση του ημερονυχτίου σε είκοσι τέσσερις ώρες, αφού από την ανατολή του Σώθι, του επικεφαλής 
αστερισμού, μέχρι την αυγή ανέτειλαν συνολικά δώδεκα αστερισμοί. Ο συσχετισμός των δεκανών με 
το ζωδιακό επιτελείται την ελληνιστική εποχή, πιθανόν την ίδια εποχή που εισήχθησαν στο σύστημα 
τα δίσεκτα έτη. Το αρχαιότερο αιγυπτιακό ωροσκόπιο χρονολογείται το 37 π.Χ. και είναι γραμμένο 
στη δημοτική αιγυπτιακή γλώσσα, ενώ τα ελληνικά ωροσκόπια που έχουν βρεθεί στην Αίγυπτο χρονο-
λογούνται από το 9 π.Χ. Για την αιγυπτιακή αστρολογία βλ. A.-J. Festugière, La Révélation d’ Hermès 
Trismégiste (Paris, 1944), τόμ. 1, σελ. 115-7· L. Kákosy, ‘Decans in late Egyptian religion’, Oi-
coumene 3 (1982), 163-91· O. Neugebauer, ‘The Egyptian decans’ στου ίδιου, Astronomy and History, 
ό.π., σελ. 205-9· του ίδιου, Οι Θετικές Επιστήμες στην Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 119-28· T. Barton, An-
cient Astrology, ό.π., σελ. 19-21 
26 Η ύπαρξη της ιατρικής μαγείας στην Αίγυπτο δεν αποκλείει και την ύπαρξη της ορθολογικής ιατρι-
κής, που φαίνεται ότι δεν έφτασε μαζί με τους Πτολεμαίους αποικιστές, αλλά προϋπήρχε. Βλ. R. 
David, ‘Rationality versus irrationality in Egyptian medicine in the Pharaonic and Graeco-Roman peri-
ods’ στο H. F. J. Horstmanshoff – M. Stol (επιμ.), Magic and Rationality in Ancient Near Eastern and 
Graeco-Roman Medicine (Papers of a Conference Organized by the Netherlands Institute for Advanced 
Study in the Humanities and Social Sciences on 22-3 June 2001) (SAM 27) (Leiden- Boston, 2004), 
σελ. 142-5. Για την ιατρική μαγεία στην Αίγυπτο πρβ. PGM 7.193-214, 218-21, 260-71· PDM 14.961-
5, 970-84 κ.α. Για την τάση της φαραωνικής Αιγύπτου να συσχετίζει τα μέλη του ανθρώπινου σώμα-
τος με διάφορες θεότητες βλ. P. Chalioungui, ‘Early specialization in ancient Egyptian medicine and its 
possible relation to an archetypal image of the human organism’, MedHist 13.4 (1969), 383-6. Πρβ. το 
μαγικό πάπυρο PGM 4.304-21. Ο πάπυρος αυτός προβλέπει την κατασκευή μαγικού ειδωλίου με σκο-
πό την πρόκληση βλάβης. Η τελετουργία προϋποθέτει την καταγραφή μαγικών λέξεων θεών και δαι-
μόνων στα διάφορα μέλη του ειδωλίου. Βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα: Πλη-
σιάζοντας τους Θεούς και Βλάπτοντας τους Ανθρώπους (μτφ. Γ. Μυλωνόπουλος) (Ηράκλειο, 2004), 
σελ. 168-9. Ο Φιλόδημος (110-40 π.Χ.) στο έργο του Περˆ ποιημάτων (απόσπ. 2, στ. 2.11-4) αναφέρε-
ται στην αναλογική αντιστοιχία της Δήμητρας με το συκώτι, του Διονύσου με τη σπλήνα και του Α-
πόλλωνα με τη χολή. Ένα ενδιαφέρον παράλληλο παρουσιάζεται στο Απόκρυφο ευαγγέλιο του Ιωάννη 
(2.1.15-7, έκδ. Σ. Αγουρίδης [επιμ.], Χριστιανικός Γνωστικισμός: Τα Κοπτικά Κείμενα του Nag Ham-
madi στην Αίγυπτο [Αθήνα, 22004], σελ. 71-2), όπου καταγράφεται ότι για τη δημιουργία του ανθρώπι-
νου σώματος συνέβαλαν θεϊκές οντότητες, κάθε μία από τις οποίες σχετίζεται και με συγκεκριμένο 
μέλος του σώματος. 
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Στην Ελλάδα η πρώτη αναφορά για την επίδραση των άστρων στην ανθρώπινη 

υγεία εντοπίζεται στον Όμηρο (8ος αι. π.Χ.), ο οποίος καταγράφει ότι ο Σείριος επιφέ-

ρει πολύ πυρετό στους θνητούς,27 και ακολουθούν αναφορές σε διάφορα ιπποκρατικά 

κείμενα (6-5ος αι. π.Χ.). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Όμηρος διέμενε στη Μ. Α-

σία και ο Ιπποκράτης στην Κω, περιοχές με συχνές εμπορικές και πολιτισμικές επα-

φές με τη Βαβυλώνα και την Ανατολή. Στο Περˆ ¢έρων, Øδάτων, τόπων ο Ιπποκρά-

της φέρεται να υποστηρίζει:  

 
Η αστρονομία δεν συμβάλλει σε μικρό βαθμό στην ιατρική, αλλά σε πολύ μεγάλο.28  

 

Σε άλλο σημείο της ίδιας πραγματείας ο Ιπποκράτης σημειώνει ότι οι ασθένειες δια-

νύουν κρίσιμες περιόδους στις ισημερίες και τα ηλιοστάσια, κυρίως τη μέρα της φθι-

νοπωρινής ισημερίας και του θερινού ηλιοστασίου, κάτω από την ανατολή αστερι-

σμών, ιδιαίτερα του Σείριου και του Αρκτούρου, και στη δύση του αστερισμού της 

Πλειάδας, ενώ στο Περˆ ˜βδομάδων χαρακτηρίζει ως τους πιο επικίνδυνους πυρετούς, 

αυτούς που εκδηλώνονται ανάμεσα στην ανατολή του Σείριου και του Αρκτούρου.29  

Ο αστρολόγος Γέμινος (1ος αι. π.Χ.) στο χαμένο, στο μεγαλύτερο μέρος, έργο του 

Φιλοκαλία αναφέρει τη χρήση της αστρονομίας από τον Ιπποκράτη.30 Για τον ψευδο- 

Γαληνό ο Ιπποκράτης συνδύασε την ιατρική με την αστρολογία, αλλά και με τη φυσι-

ογνωμική, την αρχαία τέχνη που επιχειρούσε να ερμηνεύσει την προσωπικότητα και 

τη συμπεριφορά του ανθρώπου από τα σωματικά του χαρακτηριστικά. Η φυσιογνωμι-

κή ωστόσο αναπτύχθηκε αρχικά ως κλάδος της αρχαίας ιατρικής και αποτέλεσε με τον 

τρόπο αυτό τμήμα της τέχνης των ιατρομαθηματικών. Σύμφωνα με ένα ψευδεπίγραφο 

κείμενο του Γαληνού: 

 
Επειδή και αυτοί οι ιατροί κάνουν χρήση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό του προγνωστικού 

μέρους της τέχνης τους, για το λόγο αυτό αποδέχτηκαν την αστρολογία και αν όχι όλοι, 

τότε οι περισσότεροι. Ο Ιπποκράτης […] είπε ότι ο νους όσων δεν έχουν χρησιμοποιήσει 
                                                 
27 Όμηρος, 'Ιλι¦ς Χ 30-1. Ο αστερισμός του Σείριου θεωρείτο επιβλαβής για τους ανθρώπους, λόγω 
των ‘καυστικών’ του απορροών. Ο Ησίοδος (”Εργα καˆ ¹μέραι 587) αναφέρει ότι ο Σείριος καίει το 
κεφάλι και τα γόνατα των ανθρώπων και ο Κόιντος Σμυρναίος (Τ¦ μέθ’ “Ομηρον 8.31), τον 4ο αι. μ.Χ., 
αναφέρει ότι ο Σείριος είναι αίτιος θλιβερών νόσων. Βλ. σελ. 92, υποσ. 73, σελ. 115, υποσ. 139   
28 Ιπποκράτης, Περˆ ¢έρων, Øδάτων, τόπων 2: ΟÙκ ™λάχιστον μέρος συμβάλλεται ¢στρονομίη 
™ς „ητρικήν, ¢λλ¦ πάνυ πλε‹στον.  
29 Ό.π., 11.2· του ίδιου, Περˆ ˜βδομάδων 23 
30 Γέμινος, Φιλοκαλία απόσπ. 1, έκδ. J. Evans- J. L. Berggren, Geminos’s Introduction to the Phenom-
ena: A Translation and Study of a Hellenistic Survey of Astronomy (Princeton, New Jersey, 2006), σελ. 
246 
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τη φυσιογνωμική βρίσκεται στο σκοτάδι. Αλλά το φυσιογνωμικό τμήμα της αστρολογίας 

είναι το μεγαλύτερο μέρος της.31  

 

Τόσο τα ιατρομαθηματικά, όσο και η αστρολογική φυσιογνωμική καταφεύγουν στην 

ερμηνεία των σημείων του ουρανού και του ανθρώπινου σώματος, με τη βοήθεια των 

οποίων ο ιατρός μπορεί να προβεί στην πρόγνωση ή τη διάγνωση μιας ασθένειας.32  

Οπωσδήποτε οι ιπποκρατικές αναφορές στην αστρολογική ιατρική δεν ακολου-

θούν το δρόμο μιας κάθετης και άμεσης αστρικής παρέμβασης πάνω στο ανθρώπινο 

σώμα, ούτε εξαντλούνται στις πολύπλοκες και εξεζητημένες μεθόδους των αστρολό-

γων της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, αλλά προβλέπουν την υγεία και την ασθένεια 

μέσω της επίδρασης των άστρων στο περιβάλλον και κατά προέκταση στο ανθρώπινο 

σώμα.33 Στο έργο Περˆ φύσεως ¢νθρώπου ο κύκλος των εποχών επηρεάζει άμεσα τις 

μεταλλαγές των χυμών του σώματος, που διαμορφώνονται από τις τέσσερις ποιότητες 

του φυσικού κόσμου, με τις οποίες βρίσκονται σε συμπάθεια.34 Σύμφωνα με το Περˆ 

διαίτης, η ανατολή και η δύση των άστρων, οι αλλαγές και οι πλεονασμοί στο φαγητό 

και το ποτό, τους ανέμους και τον καιρό, αλλά και στον κόσμο γενικότερα ως σύνολο 

είναι οι παράγοντες που ευθύνονται για τις ανθρώπινες ασθένειες.35  

Ο Ιπποκράτης προχώρησε σε μια αναλογική σχέση των μελών του σώματος με 

τμήματα του φυσικού κόσμου, στην οποία στηρίχθηκε αργότερα η στωική θεωρία της 

κοσμικής συμπάθειας και το σύστημα της αστρολογικής μελοθεσίας. Το ανθρώπινο 

σώμα προβάλλεται πάνω σε πέντε ομόκεντρους κύκλους, που με επίκεντρο την περιο-

χή της κοιλιάς αντιστοιχούν με τη θάλασσα, τη γη (περιοχή γύρω από την κοιλιά), τη 

                                                 
31 Γαληνός, Περˆ κατακλίσεως 1, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 19, σελ. 529-30: Óτι καˆ αÙτοˆ οƒ „ατροˆ 
δι¦ τÕ περˆ πλείστου ποιε‹σθαι τÕ προορατικÕν μέρος τÁς αØτîν τέχνης, τοàτο τÍ μαθηματικÍ ™πιστήμV 
¢πένειμαν, καˆ ε„ μ¾ πάντες, κατά γε τÕ πλε‹στον. `Ιπποκράτης […] ¢ν¦ σκότος γ¦ρ œφη τ¾ν γνώμην 
πλαν©σθαι τîν τÍ φυσιογνωμίv μ¾ χρησαμένων. τÕ δ� φυσιογνωμονικÕν μέρος τÁς ¢στρολογίας ™στˆ 
μέγιστον μόριον. 
32 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γαληνός στο έργο του “Οτι τα‹ς τοà σώματος κράσεσι αƒ τÁς ψυχÁς δυ-
νάμεις ›πονται, στο οποίο φαίνεται να επηρεάζεται όχι μόνο από τον Ιπποκράτη, αλλά και από το έργο 
Περˆ ζóων του Αριστοτέλη, συσχετίζει με έμμεσο τρόπο την ιατρική και τη φυσιογνωμική, χρησιμο-
ποιώντας τη θεωρία των χυμών του σώματος. Για τη φυσιογνωμική και την ιατρική βλ. T. Barton, An-
cient Astrology, ό.π., σελ. 185· της ίδιας, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 97-9· M. Popović, Reading 
the Human Body: Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls and Hellenistic-Early Roman 
Period Judaism (PHD diss.) (Groningen, 2006), σελ. 90-1, 93-5· G. Boys-Stones, ‘Physiognomy and 
ancient psychological theory’ στο S. Swain κ. άλ. (επιμ.), Seeing the Face, Seeing the Soul: Polemon's 
Physiognomy from Classical Antiquity to Medieval Islam (Oxford- New York, 2007), σελ. 94-110 
33 Ιπποκράτης, Περˆ διαίτης 4.89, πρβ. 3.68. Για τη σχέση αυτή των άστρων με το περιβάλλον στον 
Ιπποκράτη βλ. J. Jouanna, Hippocrates (μτφ. M. B. DeBevoise) (Baltimore- London, 1999), σελ. 215-6  
34 Ιπποκράτης, Περˆ φύσεως ¢νθρώπου 7. Πρβ. G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy: Two Types of 
Argumentation in Early Greek Thought (Cambridge, 1966), σελ. 74-5 
35 Ιπποκράτης, Περˆ διαίτ. 1.2 
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σελήνη, τους πλανήτες (;) και τα άστρα.36 Επιπλέον, στο Περˆ ˜βδομάδων ο σκληρός 

πυρήνας της γης αναλογεί στα οστά, η επιφάνειά της στη σάρκα, οι ζεστές πηγές της 

αντιστοιχούν με το μυελό και το σπέρμα, που προέρχεται από τον εγκέφαλο, το νερό 

των ποταμών με το αίμα που ρέει στις φλέβες, ο αέρας με την αναπνοή, οι λίμνες και 

οι βάλτοι με τα έντερα, η θάλασσα με τα εσωτερικά υγρά, ενώ η σελήνη καταλαμβά-

νει τον εγκέφαλο.37 Οι αντιστοιχήσεις των μελών του μικροκοσμικού ανθρώπου με τα 

μέρη του φυσικού του περιβάλλοντος βασίζονται σε ιρανικές επιρροές, οι οποίες υιο-

θετήθηκαν από τα ιπποκρατικά κείμενα του 5ου αι. π.Χ., στη συνέχεια όμως γνώρισαν 

τη δική τους αυτόνομη πορεία μέσα στον ελληνικό χώρο.38  

Στους επόμενους αιώνες ο Ιπποκράτης θεωρήθηκε ο πρωτεργάτης της τέχνης της 

αστρολογικής ιατρικής και φέρεται ως συγγραφέας μιας ψευδεπίγραφης ιατρομαθη-

ματικής πραγματείας των ελληνορωμαϊκών χρόνων, που έφτασε σε εμάς μέσω μιας 

λατινικής μετάφρασης του Μεσαίωνα και είναι γνωστή ως Astronomia ή Astrologia 

Ypocratis,39 όπως επίσης και μιας ψευδεπίγραφης επιστολής με τίτλο `Ιπποκράτους 

™πιστολ¾ πρÕς Πτολεμαίον βασιλέα περˆ κατασκευÁς ¢νθρώπου, η οποία απευθύνεται  

προς το βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίο, περιλαμβάνοντας ανάμεσα στα άλλα και 

ιατρομαθηματικές συμβουλές. 

Τα ιατρομαθηματικά θεμελιώθηκαν στη βαβυλωνιακή και αιγυπτιακή αστρολο-

γία, ως πρακτική τέχνη όμως μετασχηματίστηκαν και αναπτύχθηκαν κάτω από τις 

επιδράσεις του ελληνικού ορθολογισμού και των επιτευγμάτων της ελληνιστικής ‘ε-

πιστήμης’, ενώ η μαγική αστρολογική θεραπευτική της φαρμακοποιείας και των φυ-

λακτών διατήρησε τις σχέσεις της με τους πολιτισμούς της Ανατολής και ιδιαίτερα με 

την Αίγυπτο. Η ανάπτυξη της αστρολογικής ιατρικής δεν επιτελέστηκε από την ιππο-

                                                 
36 Ό.π., 1.10 
37 Ιπποκράτης, Περˆ ˜βδομ. 6.1. Βλ. M. L. West, ‘The cosmology of ‘Hippocrates’, De Hebdomadi-
bus’, CQ (new series) 21.2 (1971), 369-70, 377-9· G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy, ό.π., σελ. 
252-3· M. R. Wright, Cosmology in Antiquity, ό.π., σελ. 65-6. Βλ. και A. Momigliano, Ξένη Σοφία: Τα 
Όρια του Εξελληνισμού στην Αρχαιότητα (μτφ. Α. Κατσιβελάκη) (Αθήνα, 1998), σελ. 200-1. Η πεποί-
θηση ότι οι θεοί αποτελούνται από τα στοιχεία του φυσικού κόσμου με τον ίδιο τρόπο που το σώμα 
αναλογεί σε αυτά εντοπίζεται σε διάφορα κείμενα της ελληνορωμαϊκής εποχής. Βλ. 'Ορφικοˆ Ûμνοι 
66.6-7 και το ορφικό απόσπ. 168.10-30 Kern· Μακρόβιος, Saturnalia 1.20.17· PGM 12.243, 13.771-3, 
21.6-7. Βλ. επίσης M. L. West, The Orphic Poems (Oxford, 1983), σελ. 239-41 
38 Οι κοσμογονικοί μύθοι της Βαβυλώνας αρχικά και οι μύθοι της Αιγύπτου και της Ελλάδας στη συ-
νέχεια έθεσαν τις βάσεις για τη θεωρία της κοσμικής συμπάθειας με την αναζήτηση μιας κοινής υλικής 
αρχής για ολόκληρο το σύμπαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δημόκριτος (απόσπ. 34 Diels- Kranz), ήδη 
από τον 5ο αι. π.Χ., είχε χαρακτηρίσει τον άνθρωπο ως μικρÕν κόσμον. Για τη σχέση μακρόκοσμου-
μικρόκοσμου στη Βαβυλώνα, Αίγυπτο και Ελλάδα βλ. G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy, ό.π., σελ. 
210-303· M. R. Wright, Cosmology in Antiquity, ό.π., σελ. 56-74  
39 Πρόκειται για μια λατινική αναθεωρημένη εκδοχή του Περˆ κατακλίσεως του ψευδο-Γαληνού. Βλ. 
L. Thorndike, ‘The three Latin translations of the pseudo-Hippocratic tract on astrological medicine’, 
Janus 49 (1960), 104-29 
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κρατική ιατρική στο νησί της Κω, αλλά στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο, όπου η κοσμοπο-

λίτικη πόλη της Αλεξάνδρειας μετατράπηκε στο ‘επιστημονικό’ κέντρο του αρχαίου 

κόσμου, αποκτώντας διεθνή φήμη για την εξέλιξη της επιστήμης των μαθηματικών, 

της γεωμετρίας, της ιατρικής, της αστρονομίας και της μουσικής.40 

                                                 
40 Αμμιανός Μαρκελλίνος, Res gestae 22.16.17-22 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
 

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
 

1. ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

 ψευδεπίγραφη παραγωγή κειμένων ιατρικής αστρολογίας αποβλέπει στην ά-

ντληση κύρους από μυθικά πρόσωπα/φορείς μιας αυθεντίας. Πρόκειται για μια 

προσπάθεια νομιμοποίησης καινοτόμων ιδεών και θεωριών, οι οποίες, παρά το ότι 

παρουσιάζονται ως το προϊόν μιας ξένης σοφίας, είναι τελικά τόσο ξένες, όσο είναι 

και ελληνικές, ενώ όσο η ποιότητα των έργων μειώνεται, τόσο ενισχύεται η αυθεντία 

της ψευδωνυμίας.1 Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι η δημιουργία ψευδεπίγραφων 

έργων δεν ερμηνεύεται μόνο ως προσπάθεια επικύρωσης μιας συγγραφικής πρωτοτυ-

πίας, καθώς σχετίζεται και με την επιθυμία του συγγραφέα να μη διεκδικήσει για τον 

εαυτό του τα συγγραφικά εύσημα, αλλά να συμπεριλάβει τη δημιουργία του σε ένα 

ευρύτερο σύνολο έργων με παρόμοιο περιεχόμενο. Το γεγονός αυτό είχε παρατηρή-

σει, ήδη από την αρχαιότητα, ο Ιάμβλιχος (245-325 μ.Χ.), αποδίδοντας την ψευδεπί-

γραφη γραμματεία του Ερμή Τρισμέγιστου στην εκτίμηση που είχαν για το πρόσωπό 

του οι αρχαίοι Αιγύπτιοι.2 Σύμφωνα με ένα νεότερο φιλόσοφο, τον M. Foucault: "Δεν 

υπήρχε ούτε Ερμής Τρισμέγιστος, ούτε Ιπποκράτης –με την έννοια που υπήρχε ο 

Μπαλζάκ-, αλλά το γεγονός ότι αρκετά κείμενα έχουν αποδοθεί κάτω από το ίδιο ό-

νομα, δείχνει ότι έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους μια σχέση ομοιογένειας, συγγένειας 

και αυθεντικότητας από τη χρήση άλλων, αντίστοιχων αναλύσεων ή υποδεέστερης 

εκμετάλλευσης. Το όνομα του συγγραφέα χρησιμεύει για να χαρακτηρίσει ένα συ-

γκεκριμένο τρόπο ύπαρξης λόγου: το γεγονός ότι ο λόγος έχει το όνομα ενός συγγρα-

φέα, έτσι ώστε να μπορεί να πει κάποιος ‘αυτό γράφτηκε από τον τάδε’ ή ‘ο συγγρα-

φέας του είναι ο δείνα’, δείχνει ότι αυτός ο λόγος δεν είναι συνηθισμένος στις καθη-

                                                 
1 Βλ. R. Gordon, ‘Quaedam veritatis umbrae: Hellenistic magic and astrology’ στο P. Bilde- T. Eng-
berg-Pedersen- L. Hannestad- J. Zahle (επιμ.), Conventional Values of the Hellenistic Greeks, ό.π., σελ. 
132-3, 135· P. F. Beatrice, ‘Forgery, propaganda and power in Christian antiquity: Some methodologi-
cal remarks’ στο L. H. Martin- P. Pachis (επιμ.), Theoretical Frameworks for the Study of Graeco-
Roman Religions (Adjunct Proceedings of the XVIIIth Congress of the International Association for the 
History of Religions, Durban, South Africa, 2000) (Thessaloniki, 2003), σελ. 23-31 
2 Ιάμβλιχος, Περˆ τîν Α„γυπτίων μυστηρίων 1.1.1-2. Βλ. G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής: Πράξη και 
Σκέψη στην Ύστερη Αρχαιότητα (μτφ. Γ. Κουσουνέλος) (Αθήνα, 2002), σελ. 332-4. Για την ψευδωνυ-
μία και την αποκάλυψη βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 104, 309-54· P. F. Bea-
trice, ‘Forgery, propaganda and power in Christian antiquity’, ό.π., σελ. 28-9 

Η 
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μερινές συζητήσεις που απλώς γίνονται, ούτε κάτι άμεσα καταναλώσιμο. Αντιθέτως, 

είναι ένας λόγος που πρέπει να γίνει δεκτός με συγκεκριμένο τρόπο και να λάβει συ-

γκεκριμένη θέση σε ένα δεδομένο πολιτισμό".3  

Η ελληνιστική εποχή με τον έντονο πνευματικό ανταγωνισμό των ηγεμόνων και 

την οικονομική εμποροκρατία ευνόησε ιδιαίτερα τη δημιουργία τέτοιου είδους ψευ-

δεπίγραφων κειμένων, ενώ ακόμα και ο ίδιος ο Γαληνός (129-200 μ.Χ.) είχε παρατη-

ρήσει ότι η παραγωγή ψευδεπίγραφων πραγματειών αποσκοπεί στην απόκτηση κέρ-

δους.4 Επιπλέον, η ύπαρξη μεγάλων βιβλιοθηκών στα ελληνιστικά βασίλεια, όπως 

αυτή της Περγάμου ή της Αλεξάνδρειας, συνοδεύεται από την ανάγκη της συνεχούς 

τροφοδότησής τους με νέο υλικό και της διάσωσης του παλαιότερου είτε με συνεχείς 

αντιγραφές, είτε με την παραγωγή συμπιληματικών έργων.5  

 

1.1. Ψευδεπίγραφη Γραμματεία I: Ο Ερμητισμός 

Για τον ελληνορωμαϊκό κόσμο η τέχνη της ιατρικής αστρολογίας, στο μεγαλύτερο 

μέρος της, περιβάλλεται αποκλειστικά με το ένδυμα της αιγυπτιακής μυστηριακής 

σοφίας, αν και αποτελεί, όπως είδαμε, το δημιούργημα της διαπολιτισμικής σύζευξης 

τριών διαφορετικών πολιτισμών. Σύμφωνα με τον Κλ. Πτολεμαίο:  

 
Αυτά λοιπόν, όπως φαίνεται, γνωρίζοντας ότι έτσι είναι, αυτοί που έχουν αναπτύξει περισ-

σότερο από τον καθένα την τέχνη αυτή, οι Αιγύπτιοι, συσχέτισαν πλήρως την αστρονομι-

κή πρόγνωση με την ιατρική. Γιατί ποτέ δεν θα εγκαθίδρυαν ορισμένους τρόπους προστα-

σίας και προφύλαξης και θεραπείας από γενικές ή ειδικές συνθήκες που πρόκειται να υπάρ-

ξουν ή υπάρχουν, εξαιτίας του περιβάλλοντος, αν δεν υπήρχε σε αυτούς η πίστη ότι τα 

μελλοντικά πράγματα δεν αλλάζουν και δεν μεταβάλλονται. Αλλά όπως συμβαίνει, βάζο-

ντας σε δεύτερη θέση τη δυνατότητα αντίπραξης από τη θεωρία της μοίρας, συνδύασαν τη 

δυνατότητα πρόγνωσης με το χρήσιμο και ωφέλιμο με την από αυτούς ονομαζόμενη ια-

τρική αστρολογία („ατρομαθηματικîν συντάξεων) με σκοπό να γνωρίζουν τί συμβαίνει, χάρη 

στην αστρονομία, στις ποιότητες των υποκείμενων μειγμάτων και αυτά που πρόκειται να 

συμβούν, εξαιτίας του περιβάλλοντος, και τις ίδιες τις αιτίες τους.6  

                                                 
3 M. Foucault, ‘What is an author?’ στο J. V. Harari (επιμ.), Textual Strategies: Perspectives in Post-
Structuralist Criticism (London, 1980), σελ. 147 [παρατίθεται στο G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., 
σελ. 189] 
4 Γαληνός, Ε„ς τÕ περˆ φύσεως ¢νθρώπου βιβλίον `Ιπποκράτους 2 [προοίμ.], έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 
15, σελ. 109  
5 Βλ. P. M. Fraser, Ptolemaic Alexandria (Oxford, 1972), τόμ. 1, σελ. 325-6 
6 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 1.3.18-9: Τούτοις δέ, æς œοικε, συνεγνωκότες οÛτως œχουσι, καˆ οƒ μάλιστα τ¾ν 
τοιαύτην δύναμιν τÁς τέχνης προαγαγόντες Α„γύπτιοι συνÁψαν πανταχÍ τù δι’ ¢στρονομίας 
προγνωστικù τ¾ν „ατρικήν. οÙ γ¦ρ ¥ν ποτ� ¢ποτροπιασμούς τινας καˆ φυλακτήρια καˆ θεραπείας συνί-
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Ο A. Momigliano στην κλασική μελέτη του για την ξένη σοφία έθεσε με σαφήνεια τη 

σχέση του ελληνικού πολιτισμού με την Ανατολή: "ο ελληνικός πολιτισμός […] διέ-

θετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να γνωρίσει τους άλλους πολιτισμούς, εκτός 

από τη γνώση των ξένων γλωσσών. Διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά μιας επεκτατικής, 

άρχουσας τάξης, εκτός από την πίστη στη δική του σοφία […] πολλοί από τους θρη-

σκευτικά ανήσυχους Έλληνες στράφηκαν προς μια φανταστική Περσία και μια φα-

νταστική Αίγυπτο".7 Σε αυτήν ακριβώς τη φανταστική Αίγυπτο εδράζεται ο θαυμα-

σμός του ελληνισμού για την αιγυπτιακή σοφία, που έχει αφετηρία του τους κλασι-

κούς χρόνους και κορυφώνεται στην ελληνορωμαϊκή περίοδο, μια εποχή όπου οι έν-

νοιες του αρχαίου και του ξένου ταυτίζονται και επικρατεί η πεποίθηση ότι οι πολιτι-

σμοί της Ανατολής είναι κατά πολύ παλαιότεροι του ελληνικού και του ελληνορωμα-

ϊκού. Πρόκειται λοιπόν για μια σοφία που ελκύει τους Έλληνες, λόγω του εξωτικού 

της στοιχείου, αλλά και της διαδεδομένης πεποίθησης της μεγάλης της αρχαιότητας, 

που περιβάλλει άλλωστε και την ίδια την αστρολογία.8 

Η τέχνη της αστρολογίας αποτελεί εφεύρημα του Αιγύπτιου θεού Ερμή Τρισμέ-

γιστου.9 Στις θεϊκές του γνώσεις συγκαταλέγεται η αστροβοτανική φαρμακοποιεία, η 

κατασκευή αστρολογικών φυλακτών, αλλά και η πολυπλοκότερη τέχνη των ιατρομα-

θηματικών: 

                                                                                                                                            
σταντο πρÕς τ¦ς ™κ τοà περιέχοντος ™πιούσας À παρούσας περιστάσεις καθολικάς τε καˆ μερικάς, ε‡ τις 
αÙτο‹ς ¢κινησίας καˆ ¢μετατρεψίας τîν ™σομένων ØπÁρχε δόξα. νàν δ� καˆ τÕ κατ¦ τ¦ς ™φεξÁς φύσεις 
¢ντιπρ©ξαι δυνάμενον ™ν δευτέρv χώρv τοà καθ’ εƒμαρμένην λόγου τιθέμενοι, συνέζευξαν τÍ τÁς προ-
γνώσεως δυνάμει τ¾ν κατ¦ τÕ χρήσιμον καˆ çφέλιμον δι¦ τîν καλουμένων παρ’ αÙτο‹ς 
„ατρομαθηματικîν συντάξεων, Óπως δι¦ μ�ν <τÁς> ¢στρονομίας τάς τε τîν Øποκειμένων συγκρίσεων 
ποιότητας ε„δέναι συμβαίνV, καˆ τ¦ δι¦ τÕ περιέχον ™σόμενα συμπτώματα, καˆ τ¦ς „δίας αÙτîν α„τίας. 
7 A. Momigliano, Ξένη Σοφία, ό.π., σελ. 230. Για την ξένη σοφία βλ. και A. D. Nock, Conversion, ό.π., 
σελ. 105-11· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 19-44· R. Gordon, ‘Hellenistic magic 
and astrology’, ό.π., σελ. 132-3· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt: Assimilation and Resistance 
(Princeton, New Jersey, 1998), σελ. 217-21· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 59-60· Π. Πα-
χής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 351-2. Εξάλλου, οι ίδιοι οι αρχαίοι δεν είχαν καταλήξει αν τελικά η 
αστρολογία προέρχεται από την Περσία ή την Αίγυπτο. Ο Διόδωρος Σικελιώτης υποστηρίζει τη χρο-
νολογική προτεραιότητα των Αιγύπτιων και ο ψευδο-Ευπόλεμος αυτή των Χαλδαίων. Ο Κλήμης Αλε-
ξανδρείας, ο Χαιρήμωνας και ο Φίλιππος Βαρδεσάνης μιλούν για τις βαβυλωνιακές και αιγυπτιακές 
παραδόσεις σαν αδιαχώριστα στοιχεία του χαλδαϊκού δόγματος (αστρολογίας). Βλ. G. Fowden, Ο Αι-
γύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 252, υποσ. 85 
8 Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ƒστορικ¾ 2.31.8-9· Πλίνιος, HN 7.193 
9 Μανίλιος, Astron. 1.30-9. Γενικά, για την αστρολογία στον Ερμητισμό βλ. A.-J. Festugière, La Révé-
lation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 102-23· H. Jonas, The Gnostic Religion, ό.π., σελ. 156-61, 165-9· J.-P. Mahé, 
‘Le rôle de l’élément astrologique dans les écrits philosophiques d’Hermès Trismégiste’ στο J.-H. Abry 
(επιμ.), Les Tablettes Astrologiques de Grand (Vosges) et l’Astrologie en Gaule Romaine (Actes de la 
Table Ronde du 18 Mars 1992, Organisée au Centre d’ Études Romaines et Gallo-Romaines de l’ Uni-
versité Lyon III) (Lyon-Paris, 1993), σελ. 161-7· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 180-6, 195-
6· J. Peste, The Poimandres Group in Corpus Hermeticum: Myth, Mysticism and Gnosis in Late Antiq-
uity (PHD diss.) (Göteborg, 2002), σελ. 190-2 
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Εγώ λοιπόν πρώτος βρήκα αυτή την επιστήμη [ιατρομαθηματικά] και διέταξα να ονομά-

ζεται υπηρέτης της φύσεως, διότι είναι ανάγκη να σχετίζεται με τη φύση, όπως ακριβώς τα 

βοηθήματά της συνδέονται με αυτή.10 

 

Τα ιατρομαθηματικά αποτελούν μια γνώση που δεν είναι προσβάσιμη στον ανθρώπι-

νο νου, αλλά γίνεται προσιτή μετά από μια υπερβατική αποκάλυψη, παίρνοντας συ-

νήθως τη μορφή μιας μυητικής διδασκαλίας του Ερμή προς τον υιό του, Ασκληπιό, ή 

τον Αιγύπτιο θεό Άμμωνα, και είναι καταγραμμένη σε ιερά βιβλία.11 Η διασύνδεση 

του Ερμή και του Ασκληπιού με την αστρολογική ιατρική εδράζεται στο μυθολογικό 

τους παρελθόν και στη σχέση τους με την ιατρική, τόσο με την αιγυπτιακή τους μορ-

φή, ως θεοί Θωθ και Ιχμοτέπ, όσο και με την ελληνική τους εκδοχή, ως Ερμής και 

Ασκληπιός, από τους οποίους και προήλθαν ως συγκρητιστικό αποτέλεσμα της inter-

pretatio Graeca.  

Ο επίσκοπος Κλήμης, περιγράφοντας μια πομπή του αιγυπτιακού ιερατείου της 

ρωμαϊκής Αλεξάνδρειας του 3ου αι. μ.Χ., αναφέρει:  

 
Μετά τον υμνωδό ακολουθεί ο ωροσκόπος,12 ο οποίος κρατάει στο χέρι του τα σύμβολά 

του, το ωρολόγιο και το φοίνικα της αστρολογίας. Αυτός πρέπει να έχει πάντα στο στόμα 

του τα αστρολογικά βιβλία του Ερμή, που είναι τέσσερα στον αριθμό, από τα οποία το 

πρώτο είναι σχετικό με τη διάταξη των απλανών αστερισμών, το δεύτερο σχετικό με τις 

κινήσεις του ήλιου, της σελήνης και των πέντε πλανητών, το τρίτο με τις συνόδους και τους 

                                                 
10 'Ιατρομαθηματικ¦ 1.10, έκδ. J. L. Ideler, Physici et Medici Graeci: Minores (Amsterdam, 21963), 
σελ. 387-8: 'Εγë οâν πρîτος ¢νεàρον ταύτην τ¾ν ™πιστήμην καˆ προσέταξα αÙτ¾ν καλε‹σθαι Øπηρέτιν 
τÁς φύσεως. ¢νάγκη γ¦ρ ταύτην συγκροτε‹ν τÍ φύσει, Ôθεν καˆ τ¦ βοηθήματα ταύτV προσγίνεται. 
11 Για τα ερμητικά βιβλία και το φιλολογικό μοτίβο των ιερών βιβλίων βλ. L. Thorndike, A History of 
Magic and Experimental Science, ό.π., τόμ. 1, σελ. 288-92· F. Cumont, L’ Égypte des Astrologues, ό.π., 
σελ. 152-4· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 74-88· 318-24· D. Frankfurter, Religion in 
Roman Egypt, ό.π., σελ. 238-41· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 126-44. Για το μοντέλο δα-
σκάλου-μαθητή στον Ερμητισμό βλ. ό.π., σελ. 284-91. Η μορφή αυτή μετάβασης της γνώσης διατηρή-
θηκε και για την αστρολογία σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Βλ. T. Barton, Ancient Astrology, 
ό.π., σελ. 134-6· R. Gordon, ‘Hellenistic magic and astrology’, ό.π., σελ. 144-5 
12 Η ιερατική λειτουργία του æροσκόπου δεν περιλαμβάνει τη σύνθεση αστρολογικών πινάκων με γνώ-
μονα τις κινήσεις και τις θέσεις των άστρων κατά τη χρονική στιγμή της γέννησης. Ο ωροσκόπος εδώ 
ταυτίζεται με τον æρολόγον, μια ιερατική λειτουργία που απαντάται ήδη από την περίοδο του Νέου 
Βασιλείου (1550-1070 π.Χ.) και χρεώνεται με το χωρισμό ημέρας και νύχτας σε δώδεκα ώρες για τον 
καθορισμό του θρησκευτικού ημερολογίου, όπως και με την ευοίωνη ή δυσοίωνη -για πρόσωπα και 
εργασίες- πρόγνωση κάθε μέρας του έτους, πρόγνωση όμως που βασίζεται όχι στην αστρολογία, αλλά 
στη μυθολογία. Βλ. J. Dieleman, ‘Stars and the Egyptian priesthood in the Graeco-Roman period’ στο 
S. Noegel- J. Walker- B. Wheeler (επιμ.), Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique 
World (Pennsylvania, 2003), σελ. 138-40. Βλ. και F. Cumont, L’ Égypte des Astrologues, ό.π., σελ. 
124· A. Jones, ‘The place of astronomy in Roman Egypt’ στο T. D. Barnes (επιμ.), The Sciences in 
Greco-Roman Society, Apeiron 27.4 (1994), σελ. 42-3  
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φωτισμούς του ήλιου και της σελήνης και το τελευταίο σχετικό με τις ανατολές […]. Σα-

ράντα δύο είναι λοιπόν όλα τα χρήσιμα βιβλία του Ερμή, από τα οποία τριάντα έξι περιέ-

χουν όλη τη φιλοσοφία των Αιγύπτιων και τα μαθαίνουν οι αναφερόμενοι. Τα υπόλοιπα έξι 

μαθαίνουν οι παστοφόροι και είναι ιατρικά σχετικά με την κατασκευή του σώματος, των 

ασθενειών, των οργάνων, των φαρμάκων, των οφθαλμών και το τελευταίο σχετικό με γυ-

ναικολογικά ζητήματα.13 

 

Ανάμεσα στα αστρολογικά βιβλία του Ερμητισμού, που βρίσκονταν στη διάθεση των 

Αιγύπτιων ιερέων, έξι ασχολούνται με την ιατρική. Ο Κλήμης δεν διευκρινίζει αν α-

ποτελούν κείμενα ιατρικής αστρολογίας, ωστόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε σχε-

δόν με βεβαιότητα ότι πρόκειται για ιατρομαθηματικές και αστροβοτανικές πραγμα-

τείες, καθώς η ερμητική ιατρική έχει συνδεθεί στο μεγαλύτερο μέρος της με την α-

στρολογική θεραπεία.  

Η αστροβοτανική φαρμακοποιεία βρισκόταν στη διάθεση του αιγυπτιακού ιερα-

τείου πριν ακόμα από τη μακεδονική κατάκτηση, οι νέες όμως αστρολογικές θεωρίες 

προσελήφθηκαν κατά την ελληνιστική περίοδο. Όπως κατέδειξε και ο J. Dieleman, το 

αιγυπτιακό ιερατείο δεν ήταν κλειστό σε νέες επιρροές από το ελληνιστικό του περι-

βάλλον, αλλά δεχόταν συνεχείς επιδράσεις, που αφομοίωνε σταδιακά. Η βιογραφία 

του Harkhebi (2ος αι. π.Χ.) αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός Αιγύπτιου ιερέα, ο οποίος 

κατείχε τη γνώση της αστρολογικής πρόγνωσης και της ιατρικής, ενώ ένας δημοτικός 

μαγικός πάπυρος περιλαμβάνει μια τελετουργία αστρολογικής μαντείας με σκοπό την 

εμφάνιση μιας θεότητας. Στον ίδιο πάπυρο και λίγο πιο κάτω εμπεριέχονται μαγικές 

θεραπείες για την προστασία από το δάγκωμα σκύλων, εντόμων ή από δηλητήρια. Τα 

παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν τη διαβλητότητα και την αλληλοπεριχώρηση των 

τριών σφαιρών γνώσης στον αιγυπτιακό πολιτισμό: της μαγείας, της αστρολογίας και 

της ιατρικής.14 

                                                 
13 Κλήμης, Στρωματε‹ς 6.4.35-7, PG 9.253, 256: Met¦ d� tÕn òdÕn Ð æroskÒpoς, ærolÒgiÒn te 
met¦ ce‹ra kaˆ fo…nika ¢strolog…aj œcwn sÚmbola, prÒσeisin. toàton t¦ ¢strologoÚmena 
tîn `Ermoà bibl…wn, tšssara Ônta tÕn ¢riqmÕn, ¢eˆ di¦ stÒmatoj œcein cr»: ïn tÕ mšn œsti 
perˆ toà diakÒsmou tîn ¢planîn fainomšnwn ¥strwn, <tÕ d� perˆ tÁj t£xewj toà ¹l…ou kaˆ 
tÁj sel»nhj kaˆ perˆ tîn pšnte planwmšnwn,> tÕ d� perˆ tîn sunÒdwn kaˆ fwtismîn ¹l…ou 
kaˆ sel»nhj: tÕ d� loipÕn perˆ tîn ¢natolîn. […] DÚo m�n oân kaˆ tessar£konta aƒ p£nu 
¢nagka‹ai tù `ErmÍ gegÒnasi b…bloi: ïn t¦j m�n λ&΄ <tri£konta ›x> t¾n p©san A„gupt…wn 
periecoÚsaj filosof…an oƒ proeirhmšnoi ™kmanq£nousi: t¦j d� loip¦j ›x, oƒ pastofÒroi, 
„atrik¦j oÜsaj, perˆ te tÁj toà sèmatoj kataskeuÁj, kaˆ perˆ nÒswn, kaˆ perˆ Ñrg£nwn, kaˆ 
farm£kwn, kaˆ perˆ Ñfqalm<i>în, kaˆ tÕ teleuta‹on perˆ tîn gunaik…wn. 
14 PDM 14.93-114 [PGM 14a 1-11], 14.554-74, 585-620. Βλ. J. Dieleman, ‘Stars and the Egyptian 
priesthood in the Greco-Roman period’, ό.π., σελ. 142-51. Εξάλλου, αρκετοί μαγικοί πάπυροι είναι 
γραμμένοι τόσο στη δημοτική αιγυπτιακή γλώσσα, όσο και στην ελληνική και αυτό δείχνει μια έντονη 



 25

 Η Αίγυπτος εκμεταλλεύτηκε το θαυμασμό του ελληνορωμαϊκού κόσμου για τον 

πολιτισμό της, προσέλαβε από το κοινό γνωσιακό πλέγμα της εποχής τις αστρολογι-

κές αυτές θεωρίες και τις παρουσίασε στην οικουμένη ως αιγυπτιακή γνώση, στοχεύ-

οντας στην πολιτισμική επιβολή. Το αιγυπτιακό ιερατείο διαχειρίστηκε αποκλειστικά 

σχεδόν την ερμητική γνώση, διαφυλάσσοντάς την στα άδυτα των ναών του μέχρι το 

2ο αι. μ.Χ. πριν την περίοδο παρακμής των αιγυπτιακών ναών του 3ου αι. μ.Χ. Τότε 

ακριβώς, όπως θα δούμε, ήταν οι κοσμικοί αστρολόγοι της ρωμαϊκής ηγεμονίας που 

πήραν στα χέρια τους την αστρολογική ιατρική και τη διαιώνισαν στην ύστερη αρ-

χαιότητα και το Μεσαίωνα.15  

Τα ιατρομαθηματικά κείμενα του Ερμή Τρισμέγιστου έχουν εκδοθεί από τον W. 

Gundel και τον J. L. Ideler.16 Στον Ερμή τον Τρισμέγιστο αποδίδεται και το Κανόνιον 

ή ”Οργανον, ένα αστρολογικό σύστημα μαντείας βασισμένο στην πυθαγόρεια αριθ-

μολογία για τον υπολογισμό της διάρκειας της ζωής κατά την κατάκλιση, όπως και 

ένα σύντομο απόσπασμα με τίτλο `Ερμοà περˆ κατακλίσεων, που το παραθέτει ο συ-

                                                                                                                                            
διαπολιτισμική συνέζευξη. Πρβ. R. Gordon, ‘Shaping the text: Innovation and authority in Graeco-
Egyptian malign magic’ στο H. F. Horstmanshoff- H. W. Singor- F. T. van Straten- J. H. Strubbe 
(επιμ.), Kykeon: Studies in Honour of H. S. Versnel (RGRW 142) (Leiden, 2002), σελ. 74-6 
15 Βλ. A. Jones, ‘The place of astronomy in Roman Egypt’, ό.π., σελ. 41-8, ιδιαίτ. σελ. 45-6. Για την 
παρακμή των ναών βλ. και D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 27-30, πρβ. σελ. 198-
203 
16 Ο W. Gundel (Neue Astrologische Texte des Hermes Trismegistos: Funde und Forschungen auf dem 
Gebiet der Antiken Astronomie und Astrologie [München, 1936]) εξέδωσε το λατινικό Liber Hermetis 
Trismegisti. Πρόκειται για μια λατινική μετάφραση ενός πρωτότυπου ελληνικού έργου. Το πρώτο κε-
φάλαιο είναι σχετικό με την ιατρική αστρολογία και φέρει τον τίτλο ‘De XXXVI decanis XII signorum 
et formis eorum et de climatibus et faciebus quas habent planetae in eisdem signis’. Για το βιβλίο αυτό 
ο A.-J. Festugière (La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 112-23) υποστηρίζει την ελληνιστική του καταγω-
γή. O P. M. Fraser (Ptolemaic Alexandria, ό.π., τόμ. 1, σελ. 438-9, τόμ. 2, σελ. 635, υποσ. 516) επιση-
μαίνει ότι το έργο βασίζεται σε πηγές της αυτοκρατορικής εποχής, όμως η πρωταρχική προέλευση του 
υλικού είναι από την ελληνιστική Αίγυπτο, από τη στιγμή που περιλαμβάνει το σύστημα των δεκανών 
και τη θεωρία των ‘προσώπων’ των δεκανών, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό σύνδεσμο ανάμεσα 
στη φαραωνική και την ελληνιστική αστρολογία. Σύμφωνα με τον W. Gundel (Neue Astrologische 
Texte des Hermes Trismegistos, ό.π., σελ. 10, 146, 180, 121), το πρωτότυπο έργο γράφηκε στην Αίγυ-
πτο το 2ο αι. π.Χ. και αναθεωρήθηκε τον 3ο μ.Χ. αι., ενώ η λατινική μετάφραση χρονολογείται τον 4ο ή 
5ο μ.Χ. αι. Ο D. Pingree (‘The Indian iconography of the decans and horas’, JWarb 26 [1963], 227, 
υποσ. 31) μετά από σύγκριση με άλλα αστρολογικά κείμενα θεωρεί ότι το ελληνικό κείμενο συμπιλή-
θηκε όχι πιο πριν από τον 6ο αι. μ.Χ., αν και είναι πιθανό να χρησιμοποιήθηκε υλικό του 2ου αι. π.Χ., 
ενώ η λατινική πραγματεία αποτελεί πολύ μεταγενέστερο δημιούργημα. Τέλος, ο B. Copenhaver 
(Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a new English Translation with 
Notes and Introduction [Cambridge- New York, 1992], σελ. xxxiii) θεωρεί ότι το Liber Hermetis Tris-
megisti περιλαμβάνει αποσπάσματα που χρονολογούνται από τον 3ο αι. π.Χ. Ο J. L. Ideler (Physici et 
Medici Graeci, ό.π., σελ. 387-96, 430-40) εξέδωσε δύο πραγματείες, τα 'Ιατρομαθηματικ¦ `Ερμοà τοà 
Τρισμεγίστου πρÕς ”Αμμωνα Α„γύπτιον και `Ερμοà τοà Τρισμεγίστου περˆ κατακλίσεως νοσούντων, περι-
γνωστικ¦ ™κ τÁς μαθηματικÁς ™πιστήμης πρÕς ”Αμμωνα Α„γύπτιον, που είναι σχεδόν όμοιες. Ο ανώνυ-
μος αστρολόγος του 379 μ.Χ. (CCAG 5.1.209.9) έκανε χρήση από ένα ιατρομαθηματικό βιβλίο του 
Ερμή, πιθανώς αυτό της έκδοσης του J. L. Ideler. Στην ανώνυμη ενότητα Περˆ νοσούντων (CCAG 
1.126.5-7) (βλ. σελ. 55) υπάρχουν αναφορές για ένα έργο με τίτλο 'Εκ τîν „ατρομαθηματικîν `Ερμοà 
καˆ Πετοσίρεως καˆ τîν συναγωγîν Πρωταγόρου, προφανώς και αυτό της έκδοσης του J. L. Ideler. 



 26

μπιλητής Πάλχος (5ος αι. μ.Χ.).17 Στην αστρολογική συλλογή των F. Cumont και F. 

Boll, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, απαντάται ένας μεγάλος αριθμός 

ερμητικών πραγματειών αστροβοτανικής θεραπευτικής, ενώ μια ερμητική πραγμα-

τεία για την κατασκευή αστρολογικών θεραπευτικών περιάπτων έχει εκδοθεί και με-

ταφραστεί στη γαλλική γλώσσα από τον C.-E. Ruelle.18 Το σύνολο των αστροβοτανι-

κών κειμένων διαθέτει αποκλειστικά σχεδόν ερμητικό χαρακτήρα και αυτό οφείλεται 

                                                 
17 M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs (Paris, 1887), τόμ. 1 (μέρ. 1), σελ. 23, 24· 
CCAG 1.128· CCAG 5.1.186-7. Επιπλέον, υπάρχει ένα αριθμητικό σύστημα παρόμοιο με αυτό του 
Ερμή με τον τίτλο ΨÁφος δόκιμος περˆ ¢ρρώστων καˆ ¨λλων τινîν και βρίσκεται στον κώδικα Parisi-
nus gr. 2419 [φύλ. 33] (CCAG 8.1.26-7). Βλ. M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs, 
ό.π., τόμ. 1 (εισαγ.), σελ. 91-2. Υποστηρίζεται η άποψη ότι πρόκειται για απόσπασμα από έργο του 
αστρολόγου Θρασύλλου (1ος αι. μ.Χ.). Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque (Paris, 1899), 
σελ. 541, υποσ. 2· F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics (MAPS 37) (Philadelphia, 
1954), σελ. 21. Όμοιο σύστημα έχει τον τίτλο ΨÁφος διαγνωστικ¾ περˆ ζωÁς καˆ θανάτου. Βλ. A. De-
latte, Anecdota Atheniensia I: Textes Grecs Inédits Relatifs à l’ Histoire des Religions (Liége- Paris, 
1927), σελ. 572-3, 151· CCAG 7.191 
18 Στον CCAG έχουν εκδοθεί (τα ψευδεπίγραφα και ανώνυμα κείμενα του CCAG είναι χ.χ.): `Ερμοà 
τοà Τρισμεγίστου περˆ βοτανîν τîν ιβ΄ ζJδίων (CCAG 7.232-3), το Αƒ βοτάναι τîν ιβ΄ ζJδίων 
™κδοθε‹σαι παρ¦ `Ερμοà (CCAG 7.29, 8.3.139-51, 8.4.258-9 [οι δύο τελευταίες πραγματείες αποτε-
λούν τμήματα του έργου του Θεσσαλού. Για τις εκδόσεις του έργου αυτού βλ. σελ. 40-1]), η πραγμα-
τεία `Ερμοà τοà Τρισμεγίστου πρÕς 'ΑσκληπιÕν περˆ βοτανîν τîν ζ΄ ¢στέρων (CCAG 8.3.153-9, 
8.4.259-60), τμήμα και αυτή του έργου του Θεσσαλού, και το •Ετεραι ζ΄ βοτάναι ¢νακείμεναι το‹ς 
αÙτο‹ς πλανωμένοις (CCAG 8.3.159-63· πρβ. και CCAG 4.134-6, 6.83-4, 7.233-6, 9.2.129-35). Ο κώ-
δικας Parisinus gr. 2256 [φύλ. 582-4ν] (CCAG 8.3.22) στον τελευταίο τίτλο συμπληρώνει τις λέξεις 
τοà αÙτοà και ›τεραι τοà αÙτοà, εννοώντας τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, ενώ αλλού το κείμενο αποδί-
δεται και στον Αλέξανδρο της Μακεδονίας. Βλ. σελ. 44, υποσ. 89. Ομοιότητες με το•Ετεραι ζ΄ βοτάναι 
¢νακείμεναι το‹ς αÙτο‹ς πλανωμένοις φέρει και το Περˆ βοτανîν τîν ˜πτ¦ πλανητîν (CCAG 7.233-6), 
το οποίο ο εκδότης του, P. Boudreaux, αποδίδει στον Ερμή (CCAG 8.3.152). Στον CCAG υπάρχει και 
μια ανώνυμη πραγματεία αστροβοτανικής φαρμακοποιείας με ερμητικές επιδράσεις που αναφέρεται 
στο φυτό παιωνία με τίτλο Περˆ τÁς βοτάνης τÁς καλουμένης παιωνίας (CCAG 8.1.187-93). Το ίδιο 
κείμενο υπάρχει και σε άλλο σημείο της έκδοσης των F. Cumont- F. Boll (CCAG 8.2.167-71 [οι ενότη-
τες στα CCAG 11.2.164-6, 12.117-8, 118-9 γράφουν για το φυτό αυτό, όμως δεν έχουν ερμητικές ανα-
φορές και τα δύο τελευταία κείμενα φαίνονται να είναι μεταγενέστερα χρονολογικά από την περίοδο 
της αρχαιότητας]). Οι ερμητικές επιδράσεις στις παραπάνω ενότητες προσδιορίζονται από παραπομπές 
σε δύο βιβλία του Ερμητισμού, την 'Αρχαϊκ¾ν βίβλον (CCAG 8.1.188.1, 8.2.167.3), βιβλίο που εντοπί-
ζεται και στις λατινικές Κυρανίδες, και την `Ιερ¦ν βίβλον περˆ ¢νατομîν (CCAG 8.1.188.18-9, 
8.2.167.21), αλλά και από τη φράση: ο Ερμής Τρισμέγιστος έδωσε ως φάρμακο στους θνητούς το βό-
τανο της παιωνίας, όπως έχει καταγραφεί και στα ιερά βιβλία των Αιγύπτιων (CCAG 8.1.190.31-191.2, 
8.2.169.14-7). O C.-E. Ruelle (RPh 32 [1908], 250-77) εξέδωσε την ενότητα Τοà `Ερμοà πρÕς 
'ΑσκληπιÕν ¹ λεγομένη ƒερ¦ βίβλος, που είναι γνωστή και ως `Ετέρα βίβλος `Ερμοà τοà Τρισμεγίστου 
πρÕς τÕν αÙτοà μαθητ¾ν 'ΑσκληπιÕν (βλ. και CCAG 12.75· πρβ. CCAG 1.39: `Ερμοà τοà Τρισμεγίστου 
œκθεσις περˆ προφυλακÁς βίου καˆ κράσεως σώματος). Το έργο αυτό για τη δεκανική θεραπευτική με 
τη χρήση φυλακτών διαφέρει σε πολλά σημεία από την αντίστοιχη ανώνυμη ενότητα του CCAG 6.73-
8. Η M. H. Thomson (Textes Grecs Inédits Relatifs aux Plantes [Paris, 1955], σελ. 66-73) εξέδωσε ένα 
ανέκδοτο ανώνυμο χειρόγραφο (χ.χ.) το οποίο εκθέτει τις ιδιότητες των βοτάνων του ήλιου, της σελή-
νης και του Κρόνου, αλλά και τον τρόπο παρασκευής φαρμάκων από αυτά, κείμενο που φέρει ομοιό-
τητες με την ερμητική πραγματεία του `Ερμοà τοà Τρισμεγίστου πρÕς 'ΑσκληπιÕν περˆ βοτανîν τîν ζ΄ 
¢στέρων. Το χειρόγραφο φαίνεται να αποτελεί τμήμα ενός χαμένου έργου, καθώς ο συγγραφέας στο 
σύντομο πρόλογό του καταγράφει ότι προτίθεται να εξετάσει τις συμπαθητικές σχέσεις των βοτάνων 
με τους επτά πλανήτες, αφού μέχρι τότε είχε παραθέσει τις σχέσεις των βοτάνων με τα δώδεκα ζώδια. 
Τα παραπάνω μας ωθούν να συμπεράνουμε ότι το χειρόγραφο της M. H. Thomson αποτελεί τμήμα της 
πραγματείας του Θεσσαλού, που ακολουθεί την ίδια ακριβώς δομή. Βλ. D. Pingree, ‘Thessalus as-
trologus’, CTC 3 (1976), σελ. 83-4  
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στην πρώιμη υιοθέτηση και προσαρμογή της αστρολογίας στη βοτανική φαρμακευτι-

κή θεραπεία της Αιγύπτου κατά την περσική κατάκτηση του 6ου αι. π.Χ. 

Τα ψευδεπίγραφα αυτά κείμενα της ιατρικής αστρολογίας εντάσσονται στο λεγό-

μενο τεχνικό ρεύμα του Ερμητισμού και χρονολογούνται στους αυτοκρατορικούς 

χρόνους. Ανάλογες πραγματείες κυκλοφορούσαν ευρύτατα τον 1ο αι. μ.Χ. και θα 

πρέπει να βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο ήδη από τον 1ο αι. 

π.Χ. και ίσως ακόμη νωρίτερα.19 Ο τεχνικός Ερμητισμός ασχολείται με πρακτικά ζη-

τήματα, όπως την απαλλαγή από τη φτώχια, την κοινωνική αδικία και την αρρώστια 

μέσω της χρήσης της μαγείας, της αστρολογίας και της αλχημείας, φέροντας έτσι αρ-

κετές ομοιότητες με τους μαγικούς παπύρους. Η γραμματεία αυτή διαφοροποιείται 

θεματικά από μια άλλη ομάδα ερμητικών κειμένων που είναι γνωστή ως φιλοσοφικός 

Ερμητισμός, παρά την ύπαρξη ανάλογων πρακτικών και στο φιλοσοφικό Ερμητισμό, 

σε περιορισμένη όμως έκταση. Ο φιλοσοφικός Ερμητισμός χαρακτηρίζεται για το 

φιλοσοφικό του χαρακτήρα: αποκαλύπτει στον άνθρωπο την προέλευση, τη φύση και 

την ηθική του θείου, ανθρώπινου και υλικού στοιχείου και σκοπό έχει την απολύτρω-

ση του ανθρώπου με την απελευθέρωση της ψυχής από τα δεσμά του σώματος.20 Η 

διάκριση αυτή ανάμεσα σε φιλοσοφικό και τεχνικό Ερμητισμό θα πρέπει να προτιμη-

θεί έναντι της παλαιότερης σε φιλοσοφικό και δημώδη των W. Scott και A.-J. Fes-

tugière, αφού η ταξινόμηση αυτή επιβάλλει έναν ταξικό περιορισμό και υποδεικνύει 

                                                 
19 Για τη χρονολόγηση του τεχνικού Ερμητισμού βλ. G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 40-1, 
ιδιαίτ. υποσ. 11. Ο A.-J. Festugière (La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 77-8) τοποθετεί τις απαρχές των 
ερμητικών κειμένων στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. ή ακόμα στον 3ο αι. π.Χ., μια θέση όμως που είναι έ-
ντονα αμφισβητούμενη, λόγω της έλλειψης στοιχείων.  
20 Ο φιλοσοφικός Ερμητισμός περιλαμβάνει το CH, στο οποίο περιλαμβάνεται και η λατινική έκδοση 
του Asclepius και αποσπάσματα από το Στοβαίο (SH) (40 στον αριθμό), τα ερμητικά κείμενα της γνω-
στικής βιβλιοθήκης του Nag Hammadi (NHC), τους αρμενικούς Ορισμούς, όπως και αποσπάσματα του 
παπύρου της Βιέννης. Εν τούτοις, οι ιδέες των διάφορων αυτών πραγματειών του Ερμητισμού μπορεί 
να φέρουν σημαντικές φιλοσοφικές διαφορές μεταξύ τους. Βλ. D. N. Wigtil, ‘Incorrect apocalyptic: 
The hermetic Asclepius as an improvement on the Greek original’, ANRW II 17.4 (1984), σελ. 2282-97. 
Η κλασική έκδοση του CH είναι των A. D. Nock- A.-J. Festugière, 4 τόμ. (BL). Για νεότερη έκδοση με 
εισαγωγή και σχόλια, όπου όμως δεν περιλαμβάνεται ο Στοβαίος, βλ. B. Copenhaver (Cambridge- 
New York, 1992). Τα ερμητικά κείμενα του Nag Hammadi εκδόθηκαν από τον J.-P. Mahé στο Hermès 
en Haute-Égypte I: Les Textes Hermétiques de Nag Hammadi et leurs Parallèles Grecs et Latins (Qué-
bec, 1978) και από τους P. A. Dirkse- J. Brashler- D. M. Parrott στο ‘The Discourse on the Eighth and 
Ninth: VI, 6:52, 1-63, 32’ στο D. M. Parrott (επιμ.), Nag Hammadi Codices V. 2-5 and VI with Papyrus 
Berolinensis 8502, 1 and 4 (NHS 11) (Leiden, 1979), σελ. 341-73. Τα αρμενικά κείμενα εκδόθηκαν 
από τον J.-P. Mahé στο Hermès en Haute-Égypte II: Le Fragment du Discours Parfait en les Défini-
tions Hermétiques Arménnienes (NH VI, 8.8a) (Québec, 1982), σελ. 273-481 και από τους J. Para-
melle- J.-P. Mahé στο άρθρο τους ‘Nouveaux parallèles grecs aux Définitions hermétiques armé-
niennes’, REA 22 (1990-1), 115-34 
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μια δημοτικότητα υπέρ της δεύτερης κατηγορίας, χωρίς όμως να βασίζεται στην ι-

στορική πραγματικότητα.21  

Η παραπάνω διάκριση επιπλέον θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη επι-

φύλαξη, διότι δεν αποτελεί προσδιοριστική κατηγορία των ίδιων των ερμητιστών. 

Ένας ιατρομαθηματικός ή αστροριζοτόμος μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με την ερ-

μητική φιλοσοφία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που θα συναντούμε ένα 

ερμητικό κείμενο ιατρικής αστρολογίας θα πρέπει να υποθέτουμε ότι ο συγγραφέας 

του είναι απαραίτητα και γνώστης της φιλοσοφίας αυτής ή ότι ανήκει στον κύκλο των 

ερμητιστών. Ο τεχνικός Ερμητισμός προηγείται χρονολογικά από το φιλοσοφικό, ο 

οποίος τοποθετείται μεταξύ του τέλους του 1ου και του τέλους του 3ου αι. μ.Χ.,22 κα-

ταδεικνύοντας έτσι ότι η πράξη δεν χρειάζεται απαραίτητα και τη θεωρία, αφού πιθα-

νή θεωρητική στήριξη των ερμητικών αστρολογικών θέσεων θα μπορούσε να αντλεί-

ται και από το ευρύτερο φιλοσοφικό και θρησκευτικό περιβάλλον της εποχής.  

Στην ύστερη αρχαιότητα ο τεχνικός Ερμητισμός στο σύνολό του και ορισμένα 

κείμενα του φιλοσοφικού Ερμητισμού αποτέλεσαν τα διαδοχικά στάδια μιας ερμητι-

κής μυητικής διαδικασίας. Έτσι, η διάκριση του φιλοσοφικού Ερμητισμού σε μονι-

στικό και διαρχικό ή αισιόδοξο και απαισιόδοξο δεν θα πρέπει να υιοθετείται απρο-

κάλυπτα ως μια διασπαστική τάση μέσα στον Ερμητισμό, αλλά θα πρέπει να ερμη-

νευθεί με γνώμονα αυτή την ταξινομική διάκριση.23 Ο Ιάμβλιχος θεώρησε την ερμη-

                                                 
21 W. Scott, Hermetica: The Ancient Greek and Latin Writings which Contain Religious or Philosophic 
Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus (Oxford, 1924-36), τόμ. 1, σελ. 1· A.-J. Festugière, Her-
métisme et Mystique Païenne (Paris, 1967), σελ. 30. Βλ. J.-P. Mahé, Hermès en Haute-Égypte, ό.π., 
τόμ. 2, σελ. 21-2· B. Copenhaver, Hermetica, ό.π., σελ. xxxvi. H διάκριση ανάμεσα σε φιλοσοφικό και 
τεχνικό Ερμητισμό δεν ισχύει για την ελληνορωμαϊκή εποχή του Ερμητισμού, αλλά υπήρξε δημιούρ-
γημα του συμπιληματικού έργου των βυζαντινών λογίων. Βλ. J.-P. Mahé, Hermès en Haute-Égypte, 
ό.π., τόμ. 2, σελ. 449-50· B. Copenhaver, Hermetica, ό.π., σελ. xxxii· P. Kingsley, ‘Poimandres: The 
etymology of the name and the origins of the Hermetica’, JWarb 56 (1993), 18· G. Fowden, Ο Αιγύπτι-
ος Ερμής, ό.π., σελ. 223. Για τον τεχνικό Ερμητισμό και τη σχέση του με το φιλοσοφικό βλ. B. Copen-
haver, Hermetica, ό.π., σελ. xxxii-xl· P. Kingsley, ‘Poimandres’, ό.π., 18-20· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος 
Ερμής, ό.π., σελ. 155-86, 222-7 
22 Βλ. G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 53-4 
23 Βλ. ό.π., σελ. 190-202. Ο B. Copenhaver (Hermetica, ό.π., σελ. xxxvi-xl) απορρίπτει τη θέση αυτή 
του G. Fowden, ισχυριζόμενος ότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, θα περίμενε κανείς να βρει στο φιλοσοφικό 
Ερμητισμό τη θεωρία πίσω από την πράξη των τεχνικών ερμητικών κειμένων, κάτι όμως που δεν ισχύ-
ει. Αντί για μια θεωρία της μαγείας, έχουμε μια θεωρία σωτηρίας μέσω της γνώσης, που είναι το προ-
ϊόν ενός πολιτισμού που δεν διακρίνει ανάμεσα στη θρησκεία και τη μαγεία ως διαφορετικές ιεραρχικά 
κατηγορίες. Τα ίδια τα κείμενα του φιλοσοφικού Ερμητισμού περιέχουν στοιχεία του τεχνικού και 
φέρουν ομοιότητες στο σκοπό τους. Αντίθετα όμως με τον B. Copenhaver, δεν αποκλείεται μια υστε-
ρόχρονη υιοθέτηση των παλαιότερων κειμένων του τεχνικού Ερμητισμού από το κίνημα του φιλοσο-
φικού Ερμητισμού, υιοθέτηση που ικανοποιεί την ιεραρχική διάταξη του G. Fowden. Ο φιλοσοφικός 
Ερμητισμός δεν είναι απαραίτητο να έχει υποστεί μια επεξεργασία, ώστε να αποβλέπει σε μια θεωρη-
τική στήριξη των τεχνικών κειμένων, αφού η πρόσληψή τους βασίζεται απλά στην πεποίθηση της κοι-
νής τους προέλευσης από τον Ερμή, ενώ μια στοιχειώδης διάκριση της μαγείας και της φιλοσοφίας 
φαίνεται από τις διαφορετικές κατευθύνσεις των ερμητικών κειμένων. 
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τική αστρολογία υποδεέστερη από το σύνολο του ερμητικού φιλοσοφικού συστήμα-

τος, ενώ τη θεώρηση της αστρολογίας ως προπαρασκευαστική γνώση διαβλέπουμε 

και στα ίδια τα κείμενα του φιλοσοφικού Ερμητισμού.24 Ο πρακτικός Ερμητισμός 

μπορούσε να αποκτήσει και πνευματικό περιεχόμενο και να μοιάσει με το φιλοσοφι-

κό, όπως συνέβη με τις αλχημικές θεωρίες του Ζώσιμου του Πανoπολίτη (3-4ος αι. 

μ.Χ.).25 Αυτή η αλληλεπίδραση των μαγικών, αλχημικών και αστρολογικών πρακτι-

κών με μια πνευματικότερη θεωρία της γνώσης αποδεικνύει για άλλη μια φορά την 

αυθαίρετη διάκριση που ισχύει για την αρχαιότητα ανάμεσα στις δύο κατηγορίες της 

θρησκείας και της μαγείας.26  

Τα πρώτα στάδια λοιπόν του συστήματος περιλαμβάνουν τον τεχνικό Ερμητισμό 

και ορισμένα τμήματα του φιλοσοφικού και διακρίνονται από μια θετική στάση απέ-

ναντι στον κόσμο, την ύλη και το ανθρώπινο σώμα, που προκύπτει από τη σχέση του 

μακρόκοσμου με το μικρόκοσμο.27 Από την άλλη μεριά, ορισμένα τμήματα του φι-

λοσοφικού Ερμητισμού απευθύνονται σε όσους έχουν προχωρήσει μέσα στην ερμη-

τική ιεραρχία και χαρακτηρίζονται από μια αρνητική αντιμετώπιση του υλικού σώμα-

τος και του κόσμου, φέροντας ομοιότητες με το Γνωστικισμό.28 Ωστόσο, σε διάφορα 

σημεία τα δύο αυτά στάδια φαίνονται να αλληλοπεριχωρούνται. Η γνώση του θεού σε 

αρκετά χωρία εμφανίζεται ως το αποτέλεσμα της θέασης και γνώσης του κόσμου και 

η ψυχή θα πρέπει να γνωρίσει απαραίτητα την ουράνια τάξη, ώστε να οδηγηθεί στη 

σωτηρία.29 Η σωτηριολογία συνίσταται από την απόδραση της θεϊκής ψυχής από το 

                                                 
24 Ιάμβλιχος, Περˆ μυστ. 8.4.266, πρβ. 8.6.268· Ascl. 12-3· SH 6.18, 23.44-6 
25 Για το Ζώσιμο βλ. G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 227-37· J. Peste, The Poimandres 
Group in Corpus Hermeticum, ό.π., σελ. 145-52· του ίδιου, ‘The teachings of Zosimos: A micro-level 
study of syncretism’ στο L. H. Martin- P. Pachis (επιμ.), Theoretical Frameworks for the Study of 
Graeco-Roman Religions, ό.π., σελ. 143-57  
26 Βλ. B. Copenhaver, Hermetica, ό.π., σελ. xxxvi-vii. Για τη διάκριση αυτή βλ. C. R. Phillips, ‘The 
sociology of religious knowledge in the Roman empire to A.D. 284’, ANRW II 16.3 (1986), σελ. 2711-
32· του ίδιου, ‘Nullum crimen sine lege: Socioreligious sanctions on magic’ στο C. A. Faraone- D. 
Obbink (επιμ.), Magika Hiera: Ancient Greek Magic and Religion (Oxford- New York, 1991), σελ. 
266-7· H. S. Versnel, ‘Some reflections on the relationship magic-religion’, Numen 38.2 (1991), 177-
97· J. Z. Smith, ‘Trading places’ στο M. Meyer- P. Mirecki (επιμ.), Ancient Magic and Ritual Power 
(RGRW 129) (Leiden- New York, 1995), σελ. 13-27· M. Beard- J. North- S. Price, Religions of Rome 
(Cambridge, 1998), τόμ. 1, σελ. 153-6, 218-21 
27 CH 16.17-8· Ascl. 3 
28CH 9.3, 13.11-2, 16.13-5· SH 6.8-10, 7.3. Για τη σχέση Ερμητισμού και Γνωστικισμού βλ. H. Jonas, 
The Gnostic Religion, ό.π., σελ. 147-73· P. Kingsley, ‘Poimandres’, ό.π., 5, υποσ. 20· R. van den 
Broek, ‘Gnosticism and Hermetism in antiquity: Two roads to salvation’ στου ίδιου (επιμ.), Studies in 
Gnosticism and Alexandrian Christianity (NHMS 39) (Leiden- New York, 1996), σελ. 3-21· G. Fow-
den, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 216-9, 339-40· J. Peste, The Poimandres Group in Corpus Hermeti-
cum, ό.π., ιδιαίτ. σελ. 11-42. Για βιβλιογραφία του θέματος βλ. A. González Blanco, ‘Hermetism: A 
bibliographical approach’, ANRW II 17.4 (1984), σελ. 2247-53, 2278, υποσ. 101-2 
29 Βλ. J.-P. Mahé, ‘Le role de l’élément astrologique dans les écrits philosophiques d’Hermès Trismé-
giste’, ό.π., σελ. 161-7 
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φυσικό κόσμο με τη διέλευσή της μέσα από τις επτά πλανητικές σφαίρες, στις οποίες 

και αποβάλλει διαδοχικά τα πάθη της, με αποκορύφωμα το πέρασμα στην υπερκο-

σμική θεϊκή ογδοάδα.30  

Αναφορές σχετικές με την επίδραση των άστρων πάνω στο ανθρώπινο σώμα ε-

ντοπίζονται σε έναν πάπυρο των αρχών του 2ου αι. μ.Χ. από την αιγυπτιακή Οξύρυγ-

χο (P.Oxy 465).31 Ο πάπυρος περιλαμβάνει ένα αιγυπτιακό αστρολογικό ημερολόγιο 

που διαιρεί το έτος σε εβδομάδες των πέντε ημερών, κάθε μία από τις οποίες αντι-

στοιχεί με το 1/6 των ζωδίων ή των ζωδιακών αστερισμών. Στη συνέχεια δίνεται το 

όνομα της αιγυπτιακής θεότητας που εξουσιάζει το τμήμα κάθε ζωδίου, τα περιγρα-

φικά της χαρακτηριστικά και τέλος, παρατίθενται τα σημεία, οι οιωνοί ή οι επενέργει-

ες, θετικές ή αρνητικές, πάνω στις πέντε μέρες. Οι θεότητες μετατρέπονται σε αιτίες 

πρόκλησης ασθενειών και στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και μια φαρμακευτική συντα-

γή, χωρίς να είμαστε όμως βέβαιοι αν πρόκειται για αστρολογική θεραπεία, διότι το 

κείμενο στο σημείο αυτό είναι αρκετά αποσπασματικό.32 

Ο P.Oxy 465 αποτελεί τμήμα, ίσως και το σύνολο του έργου, μιας χαμένης πραγ-

ματείας αστρολογικής ιατρικής του 2ου αι. π.Χ., των Σαλμεσχοινιακîν, ή τουλάχιστον 

προήλθε από την ίδια πηγή.33 Τα Σαλμεσχοινικ¦ είναι ένα έργο που εντάσσεται στην 

οικογένεια του Ερμητισμού και θεωρήθηκε από τον Ιάμβλιχο σύντομο τμήμα των ερ-

μαϊκών διατάξεων.34 Ο Πορφύριος (3ος αι. μ.Χ.) στην ΠρÕς 'Ανεβë ™πιστολ¾ αναφέ-

ρει:  

 
Ο Χαιρήμωνας λοιπόν και οι άλλοι θεωρούν ότι τίποτα άλλο δεν υπήρχε πριν από τους 

ορατούς κόσμους, θέτοντας ως αρχή τους Αιγύπτιους θεούς και όχι άλλους, εκτός από 

                                                 
30 CH 1.24-6· SH 2B.8, 6.18· NHC 6.6. Για την πορεία της λύτρωσης στον Ερμητισμό βλ. H. Jonas, 
The Gnostic Religion, ό.π., σελ. 165-9· J.-P. Mahé, ‘La voie d’immortalité à la lumière des "Hermetica" 
de Nag Hammadi et de découvertes plus récentes’, VChr 45.4 (1991), 347-75· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος 
Ερμής, ό.π., σελ. 202-19· J. Peste, The Poimandres Group in Corpus Hermeticum, ό.π., σελ. 85-118, 
163-96 
31 Πρόκειται για τον P.Oxy 465. Mε τον πάπυρο αυτό φέρνει αρκετές ομοιότητες ένα αστρολογικό α-
πόσπασμα του P.Munch (έκδ. F. Boll, ‘Astrologisches aus den Münchener papyri’ στο APVG I, σελ. 
492-501). Σε αυτό παρατίθεται λίστα με θεότητες και μεταξύ άλλων και οι ασθένειες που σχετίζονται 
με αυτές, με τη διαφορά όμως ότι οι θεότητες δεν κυριαρχούν σε συγκεκριμένες μέρες, αλλά σε άστρα 
και αστερισμούς. 
32 P.Oxy 465, 7.190-6 
33 Για τα Σαλμεσχοινιακ¦ βλ. Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 2.18.74· F. H. Cramer, Astrology in Roman Law 
and Politics, ό.π., σελ. 16-7· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 258-9 
34 Ιάμβλιχος, Περˆ μυστ. 8.4.266. Στα Σαλμεσχοινιακ¦ βασίστηκε και το έργο των Νεχεψώ/Πετόσιρι, 
που έχει αρκετές ερμητικές αναφορές και αναπτύσσεται πιο κάτω. Η διασύνδεση των κειμένων αυτών 
με τον Ερμητισμό διαφαίνεται και από τις ομοιότητες του παπύρου με το ερμητικό κείμενο της `Ιερ¦ς 
βίβλου του Ερμή. Βλ. B. P. Grenfell- A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri III (Egypt Exploration 
Fund/ Graeco-Roman Branch) (London, 1912), σελ. 127-8, 137, υποσ. 200 
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τους ονομαζόμενους πλανήτες και τα άστρα που αποτελούν το ζωδιακό και όσα ανατέλ-

λουν τον ίδιο χρόνο με αυτά και επίσης τις υποδιαιρέσεις των δεκανών και τους ωροσκό-

πους και τους ονομαζόμενους ισχυρούς ηγεμόνες, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται 

στα Σαλμεσχοινιακά με τις θεραπείες των ασθενειών, τις ανατολές και τις δύσεις τους, κα-

θώς και τα μελλοντικά γεγονότα που σημαίνουν.35 

 

Ο τίτλος του έργου απαντάται σε διάφορες παραλλαγές (¢λμενιχιακ¦, σαλαμινιακ¦, 

σαλμενιακ¦, σαλμεσχοινιακ¦) και η ερμηνεία του είναι αβέβαιη. Πιθανόν να έχει ως 

ρίζα τη βαβυλωνιακή λέξη για την εικόνα (salmi) και ολόκληρη η λέξη σαλμεσχοινι-

ακ¦ ερμηνεύεται ως το βιβλίο των εικόνων των αστρικών θεών.36 Εν τούτοις, ανε-

ξάρτητα από τη βαβυλωνιακή του ονομασία, έχουμε να κάνουμε με ένα αιγυπτιακό 

αστρολογικό ημερολόγιο που συντίθεται από αστρολογικούς πίνακες, βασισμένους 

στη θεωρία της χρονοκρατορίας, ένα σύστημα που αποδέχεται την επιρροή των τριά-

ντα έξι ωροσκόπων ή δεκανών στις τριάντα έξι δεκαδικές ημέρες του αιγυπτιακού 

έτους. 

Επιδράσεις από την ιατρική αστρολογία του τεχνικού Ερμητισμού έχει δεχθεί και 

η αστρολογική βίβλος των Νεχεψώ/Πετόσιρι, οι οποίοι παρουσιάζονται ως μαθητές 

του Ερμή ή ερμηνευτές του Ερμητισμού. Ο P.Salt (= P.Louvre 2342) αναφέρει:  

 
Αφού εξέτασα πολλά βιβλία, όπως έχουν παραδοθεί σε μας από αρχαίους σοφούς, που εί-

ναι οι Χαλδαίοι και ο Πετόσιρις και κυρίως ο βασιλιάς Νεχεψώ, όπως ακριβώς αυτοί συ-

σκέφτηκαν με τον κύριό μας, Ερμή, και τον Ασκληπιό, που είναι ο Ιμούθης, ο υιός του 

Ηφαίστου.37 

 

                                                 
35 Ευσέβιος, ΕÙαγγ. προπαρ. 3.4.1-2, PG 21.169 = απόσπ. 5 Horst: Χαιρήμων μ�ν γ¦ρ καˆ οƒ ¥λλοι 
οÙδ’ ¥λλο τι πρÕ τîν Ðρωμένων κόσμων ¹γοàνται, ™ν ¢ρχÁς λόγJ τιθέμενοι τοÝς Α„γυπτίων, οÙδ’ 
¥λλους θεοÝς πλ¾ν τîν πλανητîν λεγομένων καˆ τîν συμπληρούντων τÕν ζJδιακÕν καˆ Óσοι τούτοις 
παρανατέλλουσιν, τάς τε ε„ς τοÝς δεκανοÝς τομ¦ς καˆ τοÝς æροσκόπους καˆ τοÝς λεγομένους κραταιοÝς 
¹γεμόνας, ïν καˆ τ¦ Ñνόματα ™ν το‹ς Σαλμενιχιακο‹ς <'Αλμενιχιακο‹ς> φέρεται καˆ θεραπε‹αι παθîν 
καˆ ¢νατολαˆ καˆ δύσεις καˆ μελλόντων σημειώσεις. 
36 Βλ. P. W. van der Horst, Chaeremon, Egyptian Priest and Stoic Philosopher: The Fragments Col-
lected and Translated with Explanatory Notes (EPRO 101) (Leiden, 1984), σελ. 55, υποσ. 8  
37 Πρόκειται για τμήμα ενός ωροσκοπίου που χρονολογείται το 137 μ.Χ., απόσπ. 137c = O. Neuge-
bauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes (MAPS 48) (Philadelphia, 1959), σελ. 42: σκεψάμενος 
¢πÕ πολλîν βίβλων, æς παρεδόθη ¹με‹ν ¢πÕ σοφîν ¢ρχαίων, τουτέστιν Χαλδαϊκîν καˆ Πετόσιρις, μά-
λιστα δ� καˆ Ð βασιλεÝς ΝεχεÝς, éσπερ καˆ αÙτοˆ συνήδρευσαν ¢πÕ τοà κυρίου ¹μîν `Ερμοà καˆ 
'Ασκληπιοà, Ð ™στˆν 'Ιμούθου ØιÕς 'Ηφήστου. Πρβ. Φ. Ματερνός, Mathesis 4 [προοίμ.] 5: Omnia enim 
quae Aesculapio Mercurius et Hanubius tradiderunt, quae Petosiris explicavit et Nechepso, et quae 
Abram, Orfeus et Critodemus ediderunt. 
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Το ψευδεπίγραφο έργο των Νεχεψώ/Πετόσιρι απαρτίζει μια συμπιληματική σύνθεση 

των αστρολογικών γνώσεων της ελληνιστικής οικουμένης, γραμμένο πιθανώς στην 

πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια.38 Το γεγονός ότι όλες οι αναφορές για το έργο αυτό χρονο-

λογούνται στην αυτοκρατορική εποχή, ενώ απουσιάζουν τα αυθεντικά ελληνιστικά 

κείμενα, δεν μας επιτρέπει να είμαστε βέβαιοι για την ακεραιότητα των παραπομπών, 

καθώς συνεχείς αναπροσαρμογές ανά τους αιώνες είναι σίγουρο ότι έχουν γίνει για να 

αντιμετωπιστούν επίκαιρες ανάγκες. Έτσι, λίγες αξιόπιστες πληροφορίες παρέχονται 

για τον τόπο και για το χρόνο δημιουργίας τους, έτσι ώστε ακόμα και στους ίδιους 

τους αστρολόγους της αρχαιότητας τα πρόσωπα των Νεχεψώ και Πετόσιρι φαίνεται 

πως είχαν προκαλέσει αρκετή σύγχυση.39  

Ο W. Kroll τοποθέτησε χρονικά τη συγγραφή του έργου γύρω στο 150 π.Χ., ο A.-

J. Festugière γενικότερα στο 2ο αι. π.Χ. και ο P. M. Fraser στα τέλη του 2ου αι. π.Χ.40 

Το πιθανότερο όμως είναι ότι γράφτηκε τον 1ο αι. π.Χ., την ίδια εποχή δηλαδή που 

άρχισαν να κυκλοφορούν στην Αίγυπτο τα πρώτα κείμενα αστρολογικής ιατρικής του 

τεχνικού Ερμητισμού. Πάντως, η πρώτη σίγουρα χρονολογούμενη αναφορά στις δύο 

αυτές αυθεντίες, όπως και στον Ερμή τον Τρισμέγιστο εντοπίζεται στην επιτομή μιας 

πραγματείας του αστρολόγου Θρασύλλου (Πίναξ), που χρονολογείται στις αρχές του 

1ου αι. μ.Χ.41 Ο αστρολόγος Τίμαιος (1ος αι. π.Χ.) θεώρησε τον Ερμή και το Νεχεψώ 

                                                 
38 Τα αποσπάσματα αυτά συνέλεξε και εξέδωσε ο E. Riess, ‘Nechepsonidis et Petosiridis fragmenta 
magica’, Philologus (Supplementbant 6) (1892), 325-94, ένα έργο που όμως έχει πολλές ελλείψεις [στο 
εξής οι αριθμοί στο έργο του Riess παραπέμπουν σε αποσπάσματα]. 
39 Ο Β. Βάλης ('Ανθολ. 2.3.3, 9.1.7, πρβ. 8.5.20, 9 [προοίμ.] 1-2) αποδίδει στον Πετόσιρι ένα ξεχωρι-
στό έργο από αυτό του Νεχεψώ με τον τίτλο “Οροι, αντιμετωπίζοντάς τον ως αυτόνομο πρόσωπο σε 
σχέση με το Νεχεψώ. Σε άλλα όμως σημεία του έργου του (3.10.1, 7.5.1) αναφέρεται αδιακρίτως στο 
βασιλέα (Νεχεψώ) και τον Πετόσιρι. Βλ. D. Pingree, ‘Pseudo-Petosiris’, DSB 10 (1974), σελ. 548 
40 Η οιωνοσκοπική βαβυλωνιακή αστρολογία της αστρολογικής βίβλου (απόσπ. 6 Riess) ώθησε τον W. 
Kroll (λήμ. ‘Nechepso’, RE 16.2 [1935], στ. 2164) να χρονολογήσει τη βίβλο γύρω στο 150 π.Χ. Για 
τη χρονολόγηση του A.-J. Festugière βλ. La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 77. Τα επιχειρήματα του P. 
M. Fraser (Ptolemaic Alexandria, ό.π., τόμ. 1, σελ. 436-7) για τη χρονολόγηση αυτή βασίζονται σε 
ιστορικές αναφορές της αστρολογικής βίβλου, όπως αυτές παρατίθενται στον Ηφαιστίωνα Θηβαίο 
('Αποτελ. 1.23) και έλαβαν χώρα το 2ο αι. π.Χ. (280-145 π.Χ.) στην περιοχή της Αιγύπτου. Όμως ο J. 
Schwartz (‘Héphestion de Thèbes’ στο J. Vercoutter [επιμ.], Institut Français d’ Archéologie Orientale 
du Caire: Livre du Centenaire 1880-1980 [Le Caire, 1980], σελ. 311-21, ιδιαίτ. σελ. 318, υποσ. 5, σελ. 
320) έδειξε ότι πρόκειται για μεταγραφές του Ηφαιστίωνα όχι από το πρωτότυπο έργο των Νεχε-
ψώ/Πετόσιρι, αλλά από τους ιστορικούς Πολύβιο (203-120 π.Χ.) και Διόδωρο Σικελιώτη (80-20 π.Χ.). 
Υποστηρίζεται η άποψη ότι ο Νεχεψώ ή ο Πετόσιρις ήταν γνωστός στο Νιγίδιο Φίγουλο (98-45 π.Χ.) 
και άγνωστος στον Ποσειδώνιο (135-51 π.Χ.) και από το γεγονός αυτό η εμφάνιση της πραγματείας 
χρονολογείται γύρω στο 80 π.Χ. Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 564, υποσ. 
1 
41 CCAG 8.3.100.19-20 
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ως τους παλαιότερους αστρολόγους· άλλες πρώιμες αναφορές στα πρόσωπα αυτά έ-

χουμε έναν αιώνα αργότερα από τον αστρολόγο Μανίλιο και τον Πλίνιο.42  

Ο Νεχεψώ εκπροσωπεί την αιγυπτιακή μοναρχία και ο Πετόσιρις το αιγυπτιακό 

ιερατείο και σε αυτήν ακριβώς τη δυναμική στηρίζεται η αυθεντία τους.43 Το όνομα 

Νεχεψώ εντοπίζεται για πρώτη φορά στον κατάλογο των Φαραώ της Εικοστής Έκτης 

Δυναστείας (από το 663 έως το 522 π.Χ.), όπως αυτός παρατίθεται από τον ιστορικό 

Μανέθωνα στα Α„γυπτιακ¦ του (3ος αι. π.Χ.).44 Ο I. Moyer αποκαλύπτει την πολιτική 

που κρύβεται πίσω από την ψευδωνυμία αυτή. Το όνομα Νεχεψώ είναι μια εκδοχή 

του ονόματος του Σαΐτη βασιλιά Νεχώ Β΄ με την προσθήκη του επιθέτου ‘ο βασιλιάς’ 

(þз [n]swt). Η περίοδος του Φαραώ Νεχώ υπήρξε μια περίοδος ακμής για την Αίγυ-

πτο πριν ακριβώς από την υποδούλωσή της στον Πέρση Καμβύση (525 π.Χ.). Ανα-

φέραμε νωρίτερα ότι η αστρολογία έγινε γνωστή στην Αίγυπτο από τους Πέρσες κα-

τά την περίοδο της περσικής κυριαρχίας τον 6ο αι. π.Χ. Η απόδοση λοιπόν σε έναν 

Αιγύπτιο βασιλιά μιας πραγματείας που περιέχει ουσιαστικά αστρολογικές γνώσεις 

των Περσών εξυπηρετεί μεθόδους προπαγάνδας και διεκδίκησης των πρωτείων από 

την Αίγυπτο.45 

Ο Πετόσιρις (= δώρο του Όσιρι)46 υπήρξε αρχιερέας του θεού Θωθ και εκτός από 

την αστρολογική βίβλο, το λεξικό Σούδα στο αντίστοιχο λήμμα του αποδίδει και μια 

πραγματεία για τα αιγυπτιακά μυστήρια.47 Μια από τις πρωιμότερες αναφορές στο 

όνομά του γίνεται τον 4ο αι. π.Χ. από τον Αριστοφάνη.48 Η ανακάλυψη το 1919 στο 

Eshumen της άνω Αιγύπτου από τον G. Lefebvre ενός τάφου που φέρει το όνομα του 

ιερέα Πετόσιρι επιβεβαιώνει την ιστορικότητα του προσώπου αυτού και κάνει φανε-

ρό από τα ευρήματα ότι ο Πετόσιρις δεχόταν κάποιου είδους λατρεία και λατρευόταν 

                                                 
42 CCAG 8.3.116.10-1· Μανίλιος, Astron. 1.47· Πλίνιος, HN 2.88, 7.160. Για τη χρονολόγηση του κει-
μένου βλ. G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 40-1, υποσ. 11 
43 Βλ. T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 26 
44 Μανέθωνας, Α„γυπτιακ¦ αποσπ. 68 και 69 [από το Σύγκελλο] 
45 Βλ. I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’ στο S. Noegel- J. Walker- B. Wheeler 
(επιμ.), Prayer, Magic, and the Stars, ό.π., σελ. 44-5. Ο πληθυσμός της Αιγύπτου αντέδρασε στην πο-
λιτισμική και πολιτική επιβολή των Ελλήνων με έντονο τρόπο. Η χρήση της δημώδους και όχι της κοι-
νής ελληνιστικής γλώσσας, η ανάπτυξη της μαγείας, όπως και η ανάπτυξη της αποκαλυπτικής γραμμα-
τείας (πρβ. Χρησμός κεραμέως) ερμηνεύονται ως μια προσπάθεια πολιτισμικής αντίδρασης των Αιγύ-
πτιων. Βλ. Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 40-2· J. Z. Smith, ‘Wisdom and apocalyptic’, ό.π., 
σελ. 67-87, ιδιαίτ. σελ. 81-5· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 241-8· G. Fowden, Ο 
Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 95-101· H.-J. Gehrke, Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου, ό.π., σελ. 18 
46 Βλ. D. Pingree, ‘Pseudo-Petosiris’, ό.π., σελ. 547 
47 Σούδα, ΛεξικÕν, λήμ. ‘Πετόσιρις’ 
48 Αθήναιος, Δειπνοσοφιστα‹ 3.114 c 
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και ως θαυματοποιός.49 Αποδεικνύεται παράλληλα όμως και η πλαστογράφηση της 

αστρολογικής βίβλου, αφού ο τάφος δεν μπορεί να χρονολογηθεί μετά το 341 π.Χ.50 

Η αστρολογική βίβλος των Νεχεψώ/Πετόσιρι είναι το αρχαιότερο ελληνικό σύγ-

γραμμα αστρολογίας που γνωρίζουμε και αποσκοπεί στη σύνοψη σε μια πραγματεία 

του συνόλου της ελληνιστικής αστρολογικής γνώσης. Δεν αποτελεί πάντως ένα έργο 

που έθεσε τα θεμέλια της ελληνιστικής αστρολογίας. Αποσπάσματα μπορούμε να α-

νασυνθέσουμε από τους αστρολόγους της ρωμαϊκής περιόδου Φ. Ματερνό (4ος αι. 

μ.Χ.) και κυρίως από το Β. Βάλη. Η οποιαδήποτε προσπάθεια συνένωσης των σωζό-

μενων αποσπασμάτων δεν θα οδηγήσει στη σύνθεση μιας ολοκληρωμένης πραγμα-

τείας με νοηματική συνάφεια. Πρόκειται μάλλον για ανεξάρτητα χωρία που αποδίδο-

νται πότε στον ένα και πότε στον άλλο συγγραφέα, αλλά ποτέ και στους δύο μαζί. 

Μερικά ύστερα χειρόγραφα υποδηλώνουν μια σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά πρόσω-

πα, το πιθανότερο όμως είναι ότι τα χωρία αυτά δεν ήταν τμήματα του πρωτότυπου 

βιβλίου.51 Αρκετές φορές, το όνομα του Νεχεψώ παραλείπεται και αντικαθίσταται 

από τη λέξη βασιλεÝς,52 ενώ σε άλλα αποσπάσματα ο Νεχεψώ και ο Πετόσιρις ανα-

φέρονται ως Α„γύπτιοι53 ή ως οƒ παλαιοˆ.54  

Το αστρολογικό αυτό σώμα κειμένων αποτελείται τουλάχιστον από δέκα τέσσε-

ρις τόμους και μπορεί να δομηθεί σε τέσσερις βασικές θεματικές ομάδες. Η πρώτη 

περιλαμβάνει τη βαβυλωνιακή οιωνοσκοπική αστρολογία με εμφανείς τις αιγυπτιακές 

επιρροές, η δεύτερη την ωροσκοπική αστρολογία, η τρίτη ενότητα περιέχει δύο 

πραγματείες ιατρικής αστρολογίας και η τελευταία αποτελείται από μια ομάδα κειμέ-

νων που ασχολούνται με την αριθμολογία.55 Η ενότητα της αστρολογικής ιατρικής 

                                                 
49 G. Lefebvre, Le Tombeau de Petosiris, 3 τόμ. (Le Caire, 1923-4) 
50 Για το συσχετισμό του ιερέα με τον αστρολόγο βλ. F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Poli-
tics, ό.π., σελ. 17· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 26. Ο P. M. Fraser (Ptolemaic Alexandria, 
ό.π., τόμ. 2, σελ. 631, υποσ. 492) δεν ταυτίζει το πρόσωπο του τάφου με τον αστρολόγο Πετόσιρι, α-
φού κανένα από τα σχέδια του τάφου που χρονολογούνται από την πτολεμαϊκή περίοδο δεν αναφέρε-
ται στον Πετόσιρι ως αστρολόγο. Όμως αυτό δεν αποκλείει την υστερόχρονη μετατροπή του Πετόσιρι 
σε αστρολογική αυθεντία. 
51 Στην κατηγορία αυτή ανήκει η επιστολή του Πετόσιρι προς το Νεχεψώ (CCAG 4.120-1). Βλ. P. M. 
Fraser, Ptolemaic Alexandria, ό.π., τόμ. 1, σελ. 436, τόμ. 2, σελ. 631, υποσ. 491 
52 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 2.28.1, 3.16.6, 7.5.1, 9.10.2· πρβ. Φ. Ματερνός, Math. 4.22.2 
53 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 1.3.18· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 1.21.1, 23.1, 2.1.2 
54 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 1.11.13, 2.36.1, 3.12.1· Φ. Ματερνός, Math. 3 [προοίμ.] 1, 4.19.2, 4.22.1, 20, 
5.7.1, 8.33.3· CCAG 5.1.208.16, 8.4.186.2 
55 Για το περιεχόμενο και τη δομή της αστρολογικής βίβλου βλ. D. Pingree, ‘Pseudo-Petosiris’, ό.π., 
σελ. 547-8· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 26-8. Ο Β. Βάλης ('Ανθολ. 2.3.1, 3.14.2, 9 
[προοίμ.] 1-2, 9.1.8) κάνει λόγο για μια δέκατη τρίτη βίβλο του Νεχεψώ. Ο Γαληνός (Περˆ κράσεως 
καˆ δυνάμεως τîν ¡πλîν φαρμάκων 9.2.19, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 12, σελ. 207) όμως αναφέρει τη 
φράση: όπως ακριβώς έγραψε και ο βασιλιάς Νεχεψώ στο δέκατο τέταρτο βιβλίο του [kaq£per kaˆ Ð 
basileÝj Neceyëj œgrayen ™n tÍ tessarakaidek£tV b…blJ]. Στο χωρίο αυτό δεν διευκρινίζεται 
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περιλαμβάνει μια πραγματεία φαρμακοποιείας και μια ακόμα σχετική με την κατα-

σκευή περιαμμάτων και θεωρείται έργο του βασιλιά Νεχεψώ.56 Η αριθμολογία του 

Πετόσιρι χρησιμοποιείται ευρέως από τους ιατρομαθηματικούς για τον υπολογισμό 

της ζωής και διακρίνεται σε δύο μορφές, όπως αυτές περιέχονται σε μια επιστολή του 

Πετόσιρι προς το Νεχεψώ με τον τίτλο 'Επιστολ¾ Πετοσίρεως φιλοσόφου πρÕς 

Νεκεψë βασιλέα,57 γνωστό και ως ”Οργανον ¢στρονομικÕν Πετοσίρεως πρÕς Νεχεψî 

βασιλέα 'Ασυρίων.58 Η επιστολή αυτή εφαρμόζει το λεξαριθμικό σύστημα στο όνομα 

του ενδιαφερόμενου, προαρμόζοντάς το σε ένα σύστημα υπολογισμού που συνδυάζει 

την ημέρα του σεληνιακού μήνα και τον Κύκλον ή Κανόνιον Πετοσίρεως.59  

Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι οι θεωρίες των ιατρομαθηματικών και της 

αστροβοτανικής θεραπευτικής υπογράφονται με το όνομα του Νεχεψώ, ενώ ο Πετό-

σιρις αναλαμβάνει αποκλειστικά την αστρολογική αριθμολογική πρόγνωση για τον 

υπολογισμό της διάρκειας της ζωής, ιδιαίτερα κατά την πορεία μιας ασθένειας. Ο Φ. 

Ματερνός γράφει: 

 
Ο Νεχεψώ […], μέσω των δεκανών, προέβλεψε όλες τις ασθένειες και τα πάθη, γνώριζε 

ποιός δεκανός προκαλούσε ποιά ασθένεια και ποιοί δεκανοί ήταν ισχυρότεροι από άλλους. 

Από τη διαφορετική τους φύση και ισχύ ανακάλυψε […] τη θεραπεία για όλες τις ασθένει-

ες, διότι η μία φύση συχνά νικάται από άλλη και ο ένας θεός από τον άλλο.60 

 

Η φράση αυτή του Νεχεψώ ‘η μία φύση συχνά νικάται από άλλη’ συμπυκνώνει τη 

θεωρία της κοσμικής συμπάθειας, στην οποία βασίζεται η θεραπευτική αλληλοπαθη-

                                                                                                                                            
αν ο Νεχεψώ έγραψε τη συνταγή για τη δημιουργία του φυλακτού στο δέκατο τέταρτο βιβλίο της 
πραγματείας των Νεχεψώ/Πετόσιρι ή στο δέκατο τέταρτο βιβλίο της σειράς των ιατρομαθηματικών. Ο 
A. Bouché-Leclercq (L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 520, υποσ. 1) υποστηρίζει την πρώτη θέση, η 
οποία φαίνεται και πιο πιθανή. Ο P.IFAO 313 (= P.Bingen 13) αναφέρει την ύπαρξη και δέκατου πέ-
μπτου βιβλίου [παρατίθεται στο I. Andorlini, ‘Un anonimo del genere degli iatromathematikà’ στο A. 
Garzya- J. Jouanna (επιμ.), Trasmissione e Ecdotica dei Testi Medici Greci (Atti del IV Convegno In-
ternazionale, Parigi, 17-9 maggio 2001) (Napoli, 2003), σελ. 18]  
56 Νεχεψώ, αποσπ. 35-6, 27-32 Riess. Το διήγημα του Θεσσαλού από τις Τράλλεις, Περˆ ƒερîν 
βοτανîν καˆ χυλώσεως (CCAG 8.3.135.13-6, 137.14-8 = H.-V. Friedrich [Meisenheim am Glan, 1968], 
σελ. 47.5-8, 55.8-58.3, 56.10-59.3), όπως θα δούμε, αναφέρεται συχνά στην αστροβοτανική αυτή βί-
βλο του Νεχεψώ. 
57 CCAG 4.120-1 = απόσπ. 37 Riess [για τη λατινική εκδοχή του κειμένου]  
58 CCAG 11.2.163-4· πρβ. CCAG 11.2.152-4 
59 Για τις δύο εκδοχές του κύκλου του Πετόσιρι βλ. M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes 
Grecs, ό.π., τόμ. 1 (εισαγ.), σελ. 87-91. Βλ. και υποσ. 57-8 
60 Φ. Ματερνός, Math. 4.22.2: Sic et Nechepso […] [et] per ipsos decanos omnia vitia valitudinesque 
collegit, ostendens quam valitudinem qui decanus efficeret· et, quia natura alia natura vincitur et quia 
deum frequenter alius deus vincit, ex contrariis naturis et ex contrariis potestatibus omnium aegritudi-
nem medelas […] invenit. 
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τική αστρολογία, και αποδίδεται όχι μόνο στο Νεχεψώ, αλλά και στο μάγο Οστάνη.61 

Η θεωρία της πλανητικής κοσμικής συμπάθειας περιέχεται πιθανώς στην αστρολογι-

κή βίβλο σύμφωνα με τον Ηφαιστίωνα και εδράζεται στην αριστοτελική φυσική φι-

λοσοφία και σε ένα πλανητικό σύστημα βασισμένο στις θεωρίες των επικύκλων και 

των έκκεντρων.62 Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η αστρολογική βίβλος χρονολογείται 

τον 1ο αι. π.Χ., η θεωρία των πλανητικών επιρροών συνιστά την αρχαιότερη γνωστή 

αναφορά για το θέμα αυτό. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν για την περίπτωση που τα πα-

ραπάνω δεν αποτελούν υστερόχρονη προσθήκη από τον ίδιο τον Ηφαιστίωνα ή αν το 

κείμενο αποτελεί πράγματι τμήμα της αστρολογικής βίβλου.63  

Όπως άλλωστε και τα τεχνικά ερμητικά κείμενα, έτσι και το σύνολο της αστρο-

λογικής γνώσης των Νεχεψώ/Πετόσιρι αποτελεί το προϊόν μιας θεϊκής αποκάλυψης, 

αυτή τη φορά του Νεχεψώ κάτω από την καθοδήγηση του ιερέα Πετόσιρι: 

 
φάνηκε σε μένα, δεδομένου ότι προσευχήθηκα ολόκληρη τη νύχτα και ενατένιζα τους ου-

ρανούς, ότι από τον ουρανό ήχησε μια φωνή. Κατόπιν, μια σκούρα μπλε τήβεννος τυλί-

χτηκε γύρω από το σώμα μου.64 

 

Η υπερβατική αυτή εμπειρία του Νεχεψώ σηματοδοτεί μια έκσταση και τη μύησή του 

στα μυστήρια της αστρολογίας.65 Με όμοιο τρόπο και ο ιερέας Πετόσιρις εμφανίζεται 

να συνδιαλέγεται με ουράνιες οντότητες και να ασκεί κάποιον έλεγχο επί των έργων 

της μοίρας, η οποία λαμβάνει στο έργο του Πρόκλου (412-85 μ.Χ.) τη μορφή της Α-

                                                 
61 Συνέσιος, ΠρÕς Διόσκορον ε„ς τ¾ν βίβλον Δημοκρίτου, æς ™ν σχολίοις, έκδ. J. Bidez- F. Cumont, Les 
Mages Hellénizés: Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la Tradition Grecque (Paris, 21973), τόμ. 2, 
σελ. 313 (απόσπ. A4a) = M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs, ό.π., τόμ. 1 (μέρ. 2), 
σελ. 57. Για άλλα αποσπ. βλ. J. Bidez- F. Cumont, Les Mages Hellénizés, ό.π., τόμ. 2, σελ. 318, 321 = 
M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs, ό.π., τόμ. 1 (μέρ. 2), σελ. 43, τόμ. 3 (μέρ. 6), 
σελ. 395-6. Για τη θεραπεία του Νεχεψώ βλ. σελ. 164, υποσ. 41 και σελ. 185 
62 Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 1.23 
63 Βλ. D. Pingree, ‘Pseudo-Petosiris’, ό.π., σελ. 548. Ο D. Pingree (ό.π.) υποστηρίζει ως χρονολογία το 
2ο αι. π.Χ., αλλά η αξία της συλλογιστικής δεν αλλάζει.  
64 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 6 [προοίμ.] 9: œdoxe d¾ moi p£nnucon prÕj ¢šra kaˆ mo… tij ™x»chsen 
oÙranoà bo», tÍ s£rkaj [m�n] ¢mfškeito pšploj kuάνεος knšfaj.  
65 Πρβ. Οβίδιος, Fasti 1.297-310. Βλ. F. Cumont, ‘Le culte égyptien et le mysticisme de Plotin’, Monu-
ments Piot 25 (1921-2), 83-7· του ίδιου, L’ Égypte des Astrologues, ό.π., σελ. 205-6. Για παράλληλα 
της εμπειρίας αυτής του Νεχεψώ με άλλα κείμενα βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 
313-7· J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’ στου ίδιου, Map is Not Territory, ό.π., σελ. 184, 
υποσ. 53. Ο W. Burkert (Lore and Science in Ancient Pythagoreanism [Cambridge MA, 1972], σελ. 
357, υποσ. 6) [παρατίθεται στο J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 184, υποσ. 53] 
επιχείρησε να συσχετίσει την ουράνια αυτή φωνή του Νεχεψώ με τη μουσική αρμονία των ουράνιων 
σφαιρών. 
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νάγκης, εκφράζοντας έτσι την επιθυμία των αστρολόγων να ξεφύγουν από την αδί-

στακτη κυριαρχία της μέσω της θεϊκής γνώσης της αστρολογίας.66 

Μια πραγματεία με σαφείς ερμητικές επιδράσεις προσπαθεί να διεκδικήσει την 

πρωτοτυπία και να αποσυνδεθεί από τα ψευδεπίγραφα κείμενα του παρελθόντος. 

Στον ιατρό Θεσσαλό από τις Τράλλεις αποδίδεται μια ψευδεπίγραφη αυτοβιογραφική 

επιστολή, που επέχει θέση εισαγωγής σε ένα έργο αστρολογικής βοτανικής, γνωστό 

με τον τίτλο Περˆ ƒερîν βοτανîν καˆ χυλώσεως (1ος αι. μ.Χ.).67 Ο συγγραφέας απευ-

θύνεται στον αυτοκράτορα Κλαύδιο ή Νέρωνα και εξιστορεί τις προσωπικές του πε-

ριπέτειες μέσα στην αιγυπτιακή ενδοχώρα.68  

                                                 
66 Πρόκλος, Σχόλια στην Πολιτεία του Πλάτωνα, έκδ. W. Kroll (BT), τόμ. 2, σελ. 345 
67 Για το κείμενο της επιστολής βλ. CCAG 8.3.134-9, 8.4.254-8 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 45-67. Η 
πραγματεία του Θεσσαλού απαντάται σε δύο εκδόσεις, μια πρωτότυπη ελληνική και μια λατινική με-
τάφραση. Βλ. CCAG 8.3.134-65, 8.4.254-62 = H.-V. Friedrich, ό.π. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποι-
είται κυρίως το ελληνικό κείμενο, που αποτελεί και το πρωτότυπο. Γαλλική μετάφραση της επιστολής 
με σχόλια έκανε ο A.-J. Festugière (‘L’ expérience religieuge du médecin Thessalos’, RevBibl 48 
[1939], 57-64). Το ελληνικό κείμενο της επιστολής αποδίδεται στον Αρποκρατίωνα (2ος αι. μ.Χ.) και 
το όνομα του Θεσσαλού ως συγγραφέα εμφανίζεται μόνο στη λατινική μετάφραση. Ο Αρποκρατίωνας 
φέρεται και ως ο συγγραφέας των Κυρανίδων, μιας ερμητικής πραγματείας με παρεμφερές περιεχόμε-
νο. Ωστόσο, ο F. Cumont (‘Écrits hermétiques [II]: Le médecin Thessalus et les plantes astrales 
d’Hermès Trismégiste’, RPh 42 [1918], 86-90) έδειξε ότι το αρχικό όνομα της ελληνικής επιστολής 
υπήρξε αυτό του Θεσσαλού, για άγνωστους όμως σε εμάς λόγους παραλήφθηκε από τον αντιγραφέα. 
Στο ελληνικό κείμενο ο Ασκληπιός προσφωνεί το συγγραφέα της επιστολής με το όνομα του Θεσσα-
λού και όχι αυτό του Αρποκρατίωνα (CCAG 8.3.137.9 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 55.1). Ο F. Cumont 
(‘Écrits hermétiques’, ό.π., 99-102), ο A.-J. Festugière (‘L’ expérience religieuge du médecin 
Thessalos’, ό.π., 57, υποσ. 1), αλλά νεότερα και ο S. Sconocchia (‘Il de plantis duodecim signis et sep-
tem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle: Il testo greco e le traduzioni latine tardo-antica e 
medioevale’ στο A. Garzya [επιμ.], Storia e Ecdotica dei Testi Medici Greci [Atti del II Convegno In-
ternazionale, Parigi, 24-6 maggio 1994] [Napoli, 1996], σελ. 389-406) υποστήριξαν τη γνησιότητα της 
επιστολής. Για μια επιστολή του Θεσσαλού προς το Νέρωνα κάνει λόγο και ο Γαληνός (Περˆ 
θεραπευτικÁς μεθόδου 1.2, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 10, σελ. 7-8· πρβ. Πλίνιος, HN 29.8-9). Είναι 
όμως μια αναφορά που πιθανότατα βασίστηκε στο ψευδεπίγραφο αυτό έργο, το οποίο έγινε ιδιαίτερα 
δημοφιλές στην αρχαιότητα. Εξάλλου, η επιστολή ενός σοφού προς ένα βασιλιά αποτελεί ένα συνηθι-
σμένο τύπο της ψευδεπίγραφης αποκαλυπτικής γραμματείας, φέροντας ομοιότητες με τον Ερμητισμό. 
Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 324-7 
68 Στο ελληνικό κείμενο της επιστολής ο Αρποκρατίωνας προσφωνεί τον αυτοκράτορα με τη φράση 
Καίσαρι ΑÙγούστJ (CCAG 8.3.134.1 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 45.1), χωρίς να διευκρινίζει σε ποιόν 
ακριβώς αυτοκράτορα απευθύνεται, καθώς η φράση αυτή είναι απλά τιμητική και όχι δηλωτική προ-
σώπου. Στο λατινικό όμως κείμενο, που είναι υστερότερο χρονολογικά του ελληνικού (4-5ος αι. μ.Χ.), 
ο συγγραφέας απευθύνεται στον αυτοκράτορα Κλαύδιο Γερμανικό, αποκαλώντας τον Germano Clau-
dio regi et deo eterno (CCAG 8.4.254 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 46.4). Με τον τίτλο Κλαύδιος Γερ-
μανικός ήταν γνωστοί δύο αυτοκράτορες, ο Κλαύδιος και ο Νέρωνας, ενώ επιπλέον η προσφώνηση 
προς τον αυτοκράτορα ως ‘Καίσαρα’ του ελληνικού κειμένου απαντάται ως εθιμοτυπία μέχρι και την 
εποχή του Νέρωνα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Κλαύδιος πήρε τον τίτλο του Καίσαρα το 43 μ.Χ. και 
ο Νέρωνας πέθανε το 68 μ.Χ., οδηγούμαστε σε κάποια από τις ενδιάμεσες χρονολογίες ως το έτος συγ-
γραφής του κειμένου. Βλ. F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 91-9, ιδιαίτ. 98-9· A.-J. Festugière, 
‘L’ expérience religieuge du médecin Thessalos’, ό.π., 57, υποσ. 1· S. Sconocchia, ‘Il de plantis duo-
decim signis et septem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 406. Το γεγονός όμως 
ότι πρόκειται για ψευδεπίγραφο κείμενο δυσκολεύει τη χρονολόγηση, που όμως δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα τέλη του 1ου αι. μ.Χ. Ο J. Scarborough (‘The pharmacology of sacred plants, herbs, and roots’ στο 
C. A. Faraone- D. Obbink [επιμ.], Magika Hiera, ό.π., σελ. 156) χρονολογεί το έργο του Θεσσαλού με 
βάση το είδος των περιγραφόμενων βοτάνων από το πρώτο μισό του 1ου αι. μ.Χ. Το πιπέρι και η πιπε-
ρόριζα, όπως και άλλα βότανα που απαντώνται πολύ συχνά στην πραγματεία προέρχονταν από την 
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Ο Θεσσαλός ανακαλύπτει σε μια βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας την αστροβοτα-

νική βίβλο του Νεχεψώ. Η αποτυχία όμως των συνταγών της βίβλου αλλάζει τα σχέ-

διά του, καθώς εξαιτίας της φήμης του δεν θέλει να παραμείνει στην Αλεξάνδρεια για 

να μην αντιμετωπίσει τα ειρωνικά σχόλια των συναδέλφων του, ούτε όμως επιθυμεί 

να επιστρέψει στην πατρίδα του για να μην προκαλέσει την απογοήτευση των δικών 

του.69 Η περιπλάνησή του στην Αίγυπτο και η επιλογή της αρχαίας πόλης της Διό-

σπολης για την απόκτηση της αληθινής γνώσης προσαρμόζεται στο μοντέλο της πε-

ριπλάνησης των ελληνορωμαϊκών χρόνων, μέσα από το πρίσμα του ατομικισμού και 

των μεταλλαγών της κοινωνικής ζωής.70 Η γνωριμία με τα μυστικά της αστρολογικής 

βοτανολογίας επιτελείται τελικά μετά από την αποκαλυπτική εμπειρία του με το θεό 

Ασκληπιό μέσα στα άδυτα ενός ναού της Διόσπολης, εμπειρία που εναρμονίζεται 

πλήρως με την αποκαλυπτική μυθολογία της εποχής, την οποία όμως οι A. D. Nock 

και A.-J. Festugière είδαν λανθασμένα ως μια μορφή πνευματικότητας στον παρακ-

μάζοντα παγανισμό.71 

Η επιθυμία του Θεσσαλού για σύντομη κοινωνική άνοδο στάθηκε η αφορμή για 

την απαξίωση της αστροβοτανικής βίβλου του Νεχεψώ.72 Το ανταγωνιστικό πλαίσιο 

                                                                                                                                            
Άπω Ανατολή, είχαν μεγάλη εμπορική ζήτηση στην αγορά της Μεσογείου και το εμπόριό τους βρι-
σκόταν σε μεγάλη ακμή την εποχή αυτή. Αντίθετα, ο D. Pingree (‘Thessalus astrologus’, ό.π., σελ. 83) 
το τοποθετεί στον 3ο ή 4ο αι. μ.Χ. 
69 Θεσσαλός, Περˆ  βοτανîν, CCAG 8.3.135 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 47, 49  
70 Η αποκάλυψη του Θεσσαλού εντάσσεται στην τρίτη κατηγορία των ‘αποκαλύψεων αναζήτησης’ του 
μοντέλου του I. P. Culianu (Phychanodia, ό.π., σελ. 7), οι οποίες επιτυγχάνονται με σωματική και ψυ-
χική προετοιμασία. Για την αναζήτηση και τις εκφάνσεις της υπερβατικής ‘αλήθειας’ βλ. A. D. Nock, 
Conversion, ό.π., σελ. 107-10· A.-J. Festugière, ‘L’ expérience religieuge du médecin Thessalos’, ό.π., 
45-54· του ίδιου, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 46-66. Γενικά, για την αποκάλυψη βλ. D. Hellholm 
(επιμ.), Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East (Proceedings of the Interna-
tional Colloquium on Apocalypticism, Uppsala, August 12-7 1979) (Tübingen, 1983)· M. V. Cerutti 
(επιμ.), Apocaliptica e Gnosticismo (Atti del Colloquio Internazionale, Roma, 18-9 giugno 1993) 
(Roma, 1995). Βλ. και σελ. 33, υποσ. 45. Για τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στο μο-
ντέλο αυτό βλ. H.-J. Gehrke, Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου, ό.π., σελ. 113· L. H. Martin, ‘The anti-
individualistic ideology of Hellenistic culture’, ό.π., 127· του ίδιου, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής 
Εποχής, ό.π., σελ. 124-5· Π. Παχής, ‘Η έννοια της περιπλάνησης κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών 
χρόνων’, ό.π., 273-323· του ίδιου, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 30-1· του ίδιου, ‘Προλεγόμενα στη με-
λέτη των θρησκειών της ελληνιστικής εποχής’, ό.π., σελ. 17-20· P. Pachis, ‘The wandering of Homo 
Hellenisticus in an age of transformation’, ό.π., σελ. 388-405. Την εποχή αυτή ο κεντρομόλος χαρα-
κτήρας της παραδοσιακής κοινωνίας των πόλεων-κρατών αντικαθίσταται από μια φυγόκεντρο τάση 
από κάθε πόλη. Βλ. J. Z. Smith, ‘The wobbling pivot’ στου ίδιου, Map is Not Territory, ό.π., σελ. 101-
3· του ίδιου, ‘The influence of symbols upon social change’, ό.π., σελ. 131-2 
71 A. D. Nock, Conversion, ό.π., σελ. 108-9· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 56-9, 1-
18. Για μια κριτική ματιά βλ. A. González Blanco, ‘Hermetism: A bibliographical approach’, ό.π., σελ. 
2277   
72 Βλ. G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 298. Στόχος της βιογραφικής επιστολής στο σημείο 
της ανασκόπησης των σπουδών του Θεσσαλού (CCAG 8.3.135 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 45, 47) δεν 
είναι η έκθεση των αρετών και της σοφίας, όπως έχει υποστηρίξει ο A.-J. Festugière (‘L’ expérience 
religieuge du médecin Thessalos’, ό.π., 58, υποσ. 4). Δεν υπάρχει αναφορά για τη σύντομη και επιτυχή 
μόρφωση του Θεσσαλού στην πατρίδα του, ούτε υπάρχει διαλογική δοκιμασία των σοφών της Αλε-
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υπαγορεύει την κυκλοφορία του έργου όχι μόνο με την ψευδεπίγραφη απόδοσή του σε 

ένα επώνυμο πρόσωπο και το επισφράγισμα της θεϊκής αποκάλυψης για την ενίσχυση 

της εγκυρότητάς του, αλλά επίσης και με την απαξίωση προηγούμενων αυθεντιών. Το 

κύρος του Νεχεψώ υποβαθμίζεται, όταν αυτός παρουσιάζεται απλά ως ένας σοφός 

άνθρωπος, του οποίου η γνώση για την τέχνη της αστροβοτανικής είναι το αποτέλε-

σμα προσωπικής προσπάθειας και σοφίας και όχι μιας θεϊκής υπερβατικής έκφανσης. 

Για το λόγο αυτό η γνώση του είναι ημιτελής και οι συνταγές του αναποτελεσματι-

κές.73 Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Ασκληπιός:  

 
Ο βασιλιάς Νεχεψώ υπήρξε ένας πολύ σοφός άνδρας και κάτοχος όλων των αρετών, όμως 

δεν ευτύχησε να μάθει τίποτε από αυτά που εσύ αναζητάς από θεϊκή φωνή. Με την αγαθή 

του φύση κατανόησε το συσχετισμό των λίθων και των βοτάνων με τα άστρα, δεν γνώριζε 

όμως το χρόνο και τον τόπο στον οποίο έπρεπε να συλλέξει τα βότανα.74  

 

Κάθε συγγραφέας θα πρέπει να ξεπεράσει σε κύρος τους προκατόχους του και να δι-

εκδικήσει για τον εαυτό του την αληθινή υπερβατική εμπειρία. Ο Θεσσαλός, πριν ει-

σέλθει στο άδυτο του ναού, έφερε μαζί του χαρτί και μελάνι για να καταγράψει απευ-
                                                                                                                                            
ξάνδρειας από το Θεσσαλό και τα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία των αρεταλογιών. Η επιστολή φέρει 
όλα τα στοιχεία των βιογραφιών που μπορούν να εντοπιστούν στην εποχή της ύστερης αρχαιότητας. 
Βλ. J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 175, υποσ. 15 
73 Σύμφωνα με τον J. Z. Smith (‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 176-85), η αντιστροφή της 
θεώρησης του Νεχεψώ ως αυθεντία εντάσσεται σε ένα σύνολο καινοτομιών που φέρει την πραγματεία 
του Θεσσαλού σε αντίθεση με άλλα ανάλογα κείμενα. Η απαξίωση του βασιλιά Νεχεψώ αποτελεί μια 
επαναξιολόγηση της αρχαϊκής φαραωνικής ιδεολογίας, σύμφωνα με την οποία ο Φαραώ θεωρείτο θεϊ-
κός. Εκτός από την περίπτωση του βιβλίου του Νεχεψώ, που δεν περιέχει την πραγματική αποκάλυψη 
της μυστικής αλήθειας, αλλά μια συλλογή λανθασμένης και ημιτελούς γνώσης, προκαλώντας έτσι α-
πογοήτευση στο Θεσσαλό, στο μοντέλο της αντιστροφής εντάσσεται η ανακάλυψη του βιβλίου του 
Νεχεψώ όχι μέσα σε ένα ναό, όπως είναι σύνηθες, αλλά σε μια βιβλιοθήκη. Επιπλέον, η οδοιπορία του 
Θεσσαλού για τη φώτιση δεν γίνεται σε μια ακμάζουσα πόλη, αλλά σε μια πόλη και με ένα ιερατείο 
που βρίσκεται φανερά σε παρακμή. Η αποκάλυψη ακολουθεί το μοντέλο των αποκαλύψεων της επο-
χής των αρχαίων φαραωνικών ναών με την κάθοδο του θεού και την επιφάνειά του πάνω σε ένα θρόνο. 
Ο χώρος όμως της αποκάλυψης του Θεσσαλού δεν είναι ένας ναός ή ένα ιερό τέμενος, αλλά ένας οί-
κος, κατασκευασμένος πιθανώς για το λόγο αυτό. Έτσι, ο Θεσσαλός και ο οίκος του έχουν αντιστρέψει 
το αρχαϊκό αυτό σύστημα των αποκαλύψεων με τα τρία δομικά του στοιχεία: το βασιλιά, τον ιερέα και 
το ναό. Η πραγματεία, ακολουθώντας τον J. Z. Smith (ό.π., σελ. 187), φανερώνει όλες τις αλλαγές που 
επέφερε η ύστερη αρχαιότητα στη θρησκεία. Η φυγόκεντρος τάση της απομάκρυνσης από κάθε αστικό 
κέντρο, το ουτοπικό πνεύμα και η ανατροπή των δεδομένων, χαρακτηριστικά της εποχής, βρίσκουν 
την εφαρμογή τους και στη θρησκεία. Η αναζήτηση προστασίας μέσα σε οργανώσεις, θρησκευτικούς 
θιάσους και μυστικές κοινότητες, η πρόσβαση στο θείο μέσω ενός θείου άνδρα ή μάγου, ανεξάρτητου 
από κάποιο θρησκευτικό κέντρο και συνδεδεμένου ως οντότητα με θεότητες που παρουσιάζονται ως 
ξαφνικές αυτοφάνιες, αλλά και οι νέες ‘τελετουργίες’ της θρησκευτικής μεταστροφής, της μύησης σε 
μια κοινότητα ή της ταύτισης με ένα θείο άνδρα/μάγο αποτελούν τα νέα θρησκευτικά δεδομένα της 
ύστερης αρχαιότητας. 
74 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.137.14-8 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 55.8-58.3, πρβ. σελ. 
56.10-59.3: Ð βασιλεÝς Νεχεψë ¢ν¾ρ φρενηρέστατος καˆ πάσαις κεκοσμημένος ¢ρετα‹ς παρ¦ μ�ν 
θείας φωνÁς οÙδ�ν ïν σÝ μαθε‹ν ™πιζητε‹ς εÙτύχησε: φύσει δ� χρησάμενος ¢γαθÍ συμπαθείας λίθων 
καˆ βοτανîν ™πενόησε, τοÝς δ� καιροÝς καˆ τοÝς τόπους ™ν οŒς δε‹ τ¦ς βοτάνας λαμβάνειν οÙκ œγνω. 
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θείας τη συνομιλία του με το θεό και να τη δημοσιεύσει, κάνοντας αμεσότερη την ε-

γκυρότητα της καταγραφής.75  

Η τάση για νέες καινοτόμες θεωρίες, που θα προκαλούσαν περιέργεια και εντυ-

πώσεις, με το κάλυμμα όμως της πλαστογράφησης, φανερώνεται και από τη φράση 

του Θεσσαλού: 

 
Αφού επιχείρησα πολλά πράγματα στη ζωή μου, Σεβαστέ Καίσαρα, και έχοντας δει πολ-

λά παράδοξα, δεν μπόρεσα να φέρω σε κάποιο πέρας τις υποσχέσεις, εξαιτίας του σκότους 

της μοίρας που βρίσκεται στη διάνοιά τους· μόνο εγώ θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι θαυμαστό 

από τους ανθρώπους του παρελθόντος.76    

 

Μέχρι το σημείο αυτό η ιστορία παρατίθεται χωρίς να ξεφεύγει από τα πλαίσια των 

αποκαλυπτικών βιογραφιών της περιόδου. Η ανακάλυψη ιερών βιβλίων που επικυ-

ρώνουν καινοτόμες θεωρίες εντοπίζονται και σε άλλες φανταστικές ιστορίες της επο-

χής.77 Η απογοήτευση όμως του Θεσσαλού μετά από την αποτυχία των συνταγών του 

Νεχεψώ ανατρέπει τα καθιερωμένα και αποτελεί μια ρηξικέλευθη πρόταση με νέα 

δεδομένα. 

Το τμήμα της αποκάλυψης του Ασκληπιού και το κύριο μέρος της πραγματείας 

του Θεσσαλού είναι ένα συμπιληματικό μόρφωμα ερμητικών κειμένων, που δομείται 

σε δύο επιμέρους πραγματείες. Η ζωδιακή θεραπευτική βοτανική συνιστά το περιε-

χόμενο της πρώτης πραγματείας, η οποία, ενώ στους περισσότερους κώδικες αποδί-

δεται στον ίδιο τον ιατρό Θεσσαλό, σε ελληνικό κώδικα αλλάζει πατρότητα, αναγνω-

ρίζοντας τον Ερμή τον Τρισμέγιστο ως συγγραφέα και φέροντας το διακριτό τίτλο Αƒ 

βοτάναι τîν ιβ΄ ζJδίων ™κδοθε‹σαι παρ¦ `Ερμοà.78 Η δεύτερη πραγματεία περιλαμ-

βάνει την πλανητική βοτανική φαρμακοποιεία, η λατινική εκδοχή της οποίας αφο-

μοιώνεται δομικά με το υπόλοιπο έργο του Θεσσαλού, στο ελληνικό όμως κείμενο 

διαχωρίζεται από την υπόλοιπη δομή του έργου και φέρει τον τίτλο `Ερμοà τοà Τρι-

                                                 
75 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.136.28-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 53.4-5 
76 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.134.3-135.2 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 45.2-6: Πολλîν 
™πιχειρησάντων ™ν τù βίJ, Σεβαστ� Κα‹σαρ, παραδοàναι πολλ¦ παράδοξα, μηδενÕς πρÕς τέλος 
¢γαγε‹ν τ¦ς ™παγγελίας δυνηθέντος δι¦ τÕν τÁς εƒμαρμένης τα‹ς διανοίαις αÙτîν ™πικείμενον ζόφον, 
μόνος δοκî τîν ¢π’ α„îνος ¢νθρώπων πεποιηκέναι τι παράδοξον. 
77 Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 319-24  
78 Πρόκειται για τον κώδικα Monacensis 542 [φύλ. 67-70ν] (CCAG 7.29) και τον κώδικα Erlangensis 
89 [φύλ. 175v] (CCAG 7.232-3). Για το ελληνικό και λατινικό κείμενο της πρώτης αστροβοτανικής 
πραγματείας βλ. CCAG 8.3.139-51, 8.4.258-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 68-190 
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σμεγίστου πρÕς 'ΑσκληπιÕν περˆ βοτανîν τîν ζ΄ ¢στέρων.79 Η κατακλείδα του βιβλί-

ου απαρτίζει ανεξάρτητη ενότητα που προστέθηκε υστερόχρονα από το αρχικό ελλη-

νικό κείμενο και αποτελεί σύγκραση της δεύτερης πραγματείας και της πραγματείας 

του Αλέξανδρου, που ακολουθεί ακριβώς μετά τη δεύτερη ενότητα του έργου, συν-

δυάζοντας τα βότανα και των δύο αυτών ομάδων με τις πλανητικές τους αντιστοιχί-

ες.80  

Εμφανές είναι από τα παραπάνω ότι μια ομάδα ερμητικών χειρογράφων της μα-

γικής αστρολογικής φαρμακοποιείας εισέρχεται αυτούσια στην πραγματεία του Θεσ-

σαλού, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό την άμεση εξάρτηση της αστροβοτανικής φαρ-

μακοποιείας από το κίνημα του Ερμητισμού. Η θέση αυτή δεν είναι μονόδρομος, από 

τη στιγμή που υπάρχει η πιθανότητα να επικράτησε και η αντίστροφη κατεύθυνση: οι 

επιμέρους αυτές πραγματείες από το πρωτότυπο έργο του Θεσσαλού είναι πιθανό να 

υιοθετήθηκαν από ερμητικούς κύκλους, εξαιτίας της επιρροής που δέχτηκαν από ερ-

μητικά κείμενα. Η επικεφαλίδα της λατινικής έκδοσης των Κυρανίδων συσχετίζει τον 

Ερμή με το Θεσσαλό, αναφέροντας:  

 
και ένα άλλο βιβλίο, που θεωρείται του Θεσσαλού, σχετικό με το ερμητικό μυστήριο, αυ-

τό είναι του Ερμή για δώδεκα βότανα, στα οποία έχουν αποδοθεί δώδεκα γνωρίσματα, 

και για επτά άλλα βότανα μέσω επτά άλλων αστέρων.81  

 

Άλλωστε, και ο ίδιος ο Ασκληπιός, που αποκαλύπτει στο Θεσσαλό τα μυστικά των 

βοτάνων, είχε με τη σειρά του μυηθεί στη γνώση αυτή από τον Ερμή Τρισμέγιστο. 
 

 

 

                                                 
79 Για την ελληνική και λατινική εκδοχή του δεύτερου κειμένου βλ. CCAG 8.3.153-9, 8.4.259-60 = H.-
V. Friedrich, ό.π., σελ. 195-262. 
80 Για την κατακλείδα του ελληνικού κειμένου βλ. CCAG 8.3.163-5 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 195. 
Το λατινικό κείμενο είναι συντομότερο από το ελληνικό και σε αυτό απουσιάζει η πραγματεία του 
Αλέξανδρου. Διαφορές ανάμεσα στην ελληνική και λατινική πραγματεία απαντώνται και στον επίλογο 
(CCAG 8.3.163-5, 8.4.261-2 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 263-73). Τα χωρία CCAG 8.3.164.2-21 = H.-
V. Friedrich, ό.π., σελ. 195 του ελληνικού κειμένου απουσιάζουν από το λατινικό. Επίσης, από το λα-
τινικό κείμενο απουσιάζει και η ευχή με την οποία τελειώνει η ελληνική έκδοση (CCAG 8.3.164-5 = 
H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 196). Το λατινικό όμως κείμενο διέσωσε τμήμα από το σύντομο επίλογο του 
Θεσσαλού που ακολουθεί την αποκάλυψη (CCAG 8.4.262 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 269-73). Για τη 
δομή βλ. F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 89· A.-J. Festugière, ‘L’ expérience religieuge du 
médecin Thessalos’, ό.π., 55-6, 64-5   
81 Cyranides 1 [προοίμ.], έκδ. L. Delatte, Textes Latins et Vieux Français Relatifs aux Cyranides 
(Liège- Paris, 1942), σελ. 12: et alter qui dicitur Thessali mysterium ad Hermetem, id est Mercurium, 
de XII herbis XII signis attributis et de VII aliis herbis per VII alias stellas.  
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1.2. Ψευδεπίγραφη Γραμματεία II: Ο Αντίλογος 

Το αγωνιστικό πνεύμα των ελληνορωμαϊκών χρόνων βρίσκει στην ψευδεπίγραφη 

γραμματεία αστρολογικής ιατρικής το εκφραστικό μέσο της διαπολιτισμικής σύ-

γκρουσης. Η ελληνιστική γνώση, αποτέλεσμα του κοινού πολιτισμικού πλέγματος 

της νέας εποχής, ενδύεται μια τεχνητή αρχαιότητα και μετατρέπεται στη διελκυστίνδα 

κάθε πολιτισμού. Έλληνες, Ιουδαίοι και Αιγύπτιοι διεκδικούν μέρος ή και ολόκληρη 

τη γνώση αυτή με την παραγωγή ψευδεπίγραφων πραγματειών και την απόδοσή τους 

σε πρόσωπα του μυθικού και ιστορικού τους παρελθόντος. Στο γραμματειακό πλαίσιο 

των τελευταίων ανήκουν όχι μόνο τα ερμητικά κείμενα, αλλά και τα ψευδεπίγραφα 

'Αποτελεσματικ¦ (2ος αι. μ.Χ.), που φέρουν ως συγγραφέα τους τον Αιγύπτιο ιερέα της 

αυλής των Πτολεμαίων, Μανέθωνα (3ος αι. π.Χ.), και περιέχουν και ιατρομαθηματι-

κές αναφορές.82  

Η μεγάλη παραγωγή κειμένων ιατρικής αστρολογίας που θέτουν την Αίγυπτο ως 

την πατρίδα του συστήματος δεν έμεινε χωρίς απάντηση και η Ελλάδα και ο Ιουδαϊ-

σμός δεν θα μπορούσαν να βρίσκονται έξω από τον ανταγωνισμό αυτό. Ο μυθικός 

Ορφέας μεταμορφώνεται από το θρησκευτικό αναμορφωτή των κλασικών χρόνων 

στον αστρολόγο της ελληνορωμαϊκής εποχής, ο οποίος πρώτος δίδαξε στους Έλληνες 

τις θεωρητικές αρχές της αστρολογίας, και ο Φ. Ματερνός δεν παραλείπει να αναφέ-

ρει το όνομά του μαζί με μυθικούς αστρολόγους, όπως τον Ερμή, τον Ασκληπιό, το 

Νεχεψώ και τον Πετόσιρι.83 Ήδη από τους κλασικούς χρόνους κυκλοφορούσαν μυ-

θολογικές ιστορίες που θεωρούσαν τον Ορφέα ως θεραπευτή, συμβάλλοντας με τον 

τρόπο αυτό στο συσχετισμό του με την αστρολογική ιατρική.84 Ιατρομαθηματικές 

αναφορές του Ορφέα εντοπίζονται στην ενότητα Περˆ ™πεμβάσεων και στο έργο για 

τις καταρχές του αστρολόγου του 8ου αι. μ.Χ. Θεόφιλου, ενώ η πραγματεία Περˆ 

πυρετîν του ιατρού του 6ου αι. μ.Χ. Αλέξανδρου Τραλλιανού περιλαμβάνει μια α-

                                                 
82 Μανέθωνας, 'Αποτελεσματικ¦ 6.548-629. Το έργο επιχειρεί να αντλήσει κύρος όχι μόνο με την ψευ-
δεπίγραφη απόδοσή του στο Μανέθωνα, αλλά και με τις αναφορές στον Ερμή, τον Ασκληπιό και τον 
Πετόσιρι (5.2-4, 10). Γραμμένα σε αρχαΐζουσα έμμετρη γλώσσα και χρησιμοποιώντας τις παλιές ονο-
μασίες των πλανητών, τα 'Αποτελεσματικ¦ επιδιώκουν τη σύνδεση με το παρελθόν. Πρόκειται όμως 
για έργο των αυτοκρατορικών χρόνων, αφού ένα από τα ωροσκόπιά του χρονολογείται στις 27/8 Μαΐ-
ου 80 μ.Χ. Ο Δωρόθεος και ίσως ο Ανούβιος υπήρξαν οι πηγές από τις οποίες ο ψευδο-Μανέθωνας 
άντλησε το υλικό του και η πραγματεία αποτελεί ένα από τα ελάχιστα αστρολογικά έργα που δεν α-
σχολήθηκε με βασιλικά ή αυτοκρατορικά ωροσκόπια (6.732), προφανώς κάτω από το φόβο των αυτο-
κρατορικών διώξεων. Βλ. T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 58. Για το Μανέθωνα βλ. και F. H. 
Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 186-7 
83 Λουκιανός, Περˆ τÁς ¢στρολογίης 10· Φ. Ματερνός, Math. 4 [προοίμ.] 5 
84 Ευριπίδης, ”Αλκηστις 966-9· Πλίνιος, HN 30.7 
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στρολογική συνταγή του Ορφέα.85 Οπωσδήποτε τα δύο τελευταία έργα ξεπερνούν τα 

χρονικά πλαίσια της παρούσας μελέτης, αποτελούν όμως συμπιληματικές πραγματεί-

ες και τα σχετικά αποσπάσματα κυκλοφορούσαν, το πιθανότερο, ήδη από τις αρχές 

της αυτοκρατορικής εποχής. Ο Ορφισμός δανείζεται πεποιθήσεις και πρακτικές από 

το κοινό πολιτισμικό πλέγμα της εποχής και μετασχηματίζεται, γεγονός που διαφαί-

νεται εμφανέστερα στους ορφικούς ύμνους, οι οποίοι επηρεάζονται μεταξύ άλλων και 

από την αστρολογία, την αλχημεία και τη μαγεία.86  

Η εφαρμογή της πυθαγόρειας αριθμολογίας στην πρόγνωση υπήρξε η αιτία για 

την απόδοση κειμένων αστρολογικής αριθμολογίας, σχετικών με τη μαντική πρόγνω-

ση ζωής ή θανάτου κατά την κατάκλιση από μια ασθένεια, στον ίδιο τον Πυθαγόρα. 

Παρόμοια τεχνική παίρνει το όνομά της και από τον Έλληνα φυσικό του 5ου αι. π.Χ. 

Δημόκριτο (Σφα‹ρα Δημοκρίτου).87 Ο Πυθαγόρας εμφανίζεται να αναλογεί τα μέλη 

του σώματος με σημεία του ουρανού και μαζί με το Δημόκριτο θεωρείται κάτοχος 

ενός μεγάλου μέρους της αστρολογικής, μαγικής και αλχημικής γνώσης της εποχής: 

πλασματικές ιστορίες κυκλοφορούν ευρέως για τη ζωή τους και τους παρουσιάζουν 

να έχουν ταξιδεύσει στη μυστηριακή Ανατολή, στην οποία και οφείλουν όλη τη σο-

φία τους.88 Ο θαυμασμός του ελληνισμού για τον αιγυπτιακό πολιτισμό είναι πολύ 

ισχυρός για να αποστασιοποιηθεί πλήρως από αυτόν, ακόμα όμως και στην περίπτω-

ση αυτή έχουμε να κάνουμε με ένα πρώτο βήμα μιας εθνικής προπαγάνδας. Μια τέ-

τοια προπαγάνδα επιτελείται εναργέστερα με τη συγγραφική διεκδίκηση μιας πραγ-

ματείας πλανητικής βοτανολογίας από το βασιλιά Αλέξανδρο της Μακεδονίας, καθώς 

                                                 
85 Ορφ. αποσπ. 286, 288, 324 Kern. Δύο ορφικά αποσπάσματα (325-6 Kern) αναφέρονται στη βοτανι-
κή και παρά την απουσία αστρολογικών αναφορών, ωστόσο έχουν ομοιότητες με το έργο του Θεσσα-
λού.  
86 Τέτοια ζητήματα πραγματεύονται οι ορφικοί ύμνοι. Βλ. M. L. West, The Orphic Poems, ό.π., σελ. 
29-33, 36-8· W. K. C. Guthrie, Orpheus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement (Prince-
ton, New Jersey, 1993), σελ. 256-9. Για την ομοιότητα του Ερμητισμού με τον ελληνιστικό Ορφισμό 
βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 345-7· πρβ. L. Thorndike, A History of Magic and 
Experimental Science, ό.π., τόμ. 1, σελ. 293-6  
87 Για τα ιατρομαθηματικά κείμενα του Πυθαγόρα βλ. CCAG 1.128· Πυθαγόρας ΤηλαύγV χαίρειν, 
CCAG 11.2.144· πρβ. A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 142, 573· πρβ. CCAG 11.2.148-9. 
Γενικά, για το πρώτο κείμενο βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 336-9. Για τη σφαί-
ρα του Δημόκριτου βλ. M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs, ό.π., τόμ. 1 (εισαγ.), 
σελ. 86-7· PGM 12.351-64. Παρόμοιο σύστημα με την τεχνική της σφαίρας του Δημόκριτου φέρει τον 
τίτλο ΨÁφος ˜βδοματικ¾ ¹μερîν διαγνωστικ¾ ζωÁς καˆ θανάτου και υπάρχει στον κώδικα Parisinus gr. 
2419 [φύλ. 33] (CCAG 8.1.27). Βλ. M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs, ό.π., τόμ. 
1 (εισαγ.), σελ. 92 
88 Δημόκριτος, αποσπ. 68A1, 68A16, 68A40, 68A2 Diels- Kranz· Πλίνιος, HN 25.13, 30.9. Για μια 
πλούσια παράθεση πηγών βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 519, υποσ. 1· R. 
Gordon, ‘Hellenistic magic and astrology’, ό.π., σελ. 152, υποσ. 18 
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το πρόσωπό του μυθοποιείται και περιβάλλεται από μια ιδιαίτερη αυθεντία την εποχή 

που μελετούμε.89  

Η ιουδαϊκή παράδοση γνώρισε μεγάλη διάδοση στην ελληνορωμαϊκή οικουμένη, 

από τη στιγμή που οι εξωτικές της συνήθειες, η αρχαιότητά της, οι ιερές της γραφές, 

γραμμένες σε άγνωστη γλώσσα, λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε 

και η αιγυπτιακή γραμματεία. Για το Φ. Ματερνό ο Αβραάμ ανήκει στη σειρά εκείνη 

των καινοτόμων αστρολόγων του παρελθόντος, ο Αρτάπανος (150-100 π.Χ.) και ο 

ανώνυμος Σαμαρείτης τον εμφανίζουν να διδάσκει την αστρολογία στους Αιγύπτιους, 

ενώ ο τελευταίος θεωρεί την τέχνη ως το εφεύρημα του Εβραίου προφήτη Ενώχ.90 Η 

απόρριψη των αστρολογικών θεωριών από τον ιουδαϊκό κανόνα και ορισμένα ψευδε-

πίγραφα ιουδαϊκά κείμενα δεν συνεπάγεται και την απόρριψη της αστρολογίας από το 

σύνολο του Ιουδαϊσμού.91  

Η αναφορά του Ωραπόλλωνα (6ος αι. μ.Χ.) σε βιβλίο με τον τίτλο 'Αμβρής, που 

είχαν στη διάθεσή τους οι ιερογραμματείς και το οποίο έκρινε αν ο κατακλιθείς άρ-

ρωστος θα ζούσε ή όχι, συνδέει τον Ιαμβρή, το μυθικό Ιουδαίο μάγο, με τα ιατρομα-

θηματικά.92 Άλλωστε, το όνομα του Ιαμβρή είχε συσχετιστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό 

με τη θεραπεία, ώστε ο Ησύχιος στο λεξικό του ερμηνεύει το ρήμα ¢μβρίζειν με τη 

φράση θεραπεύειν ™ν το‹ς ƒερο‹ς.93 Παρά το γεγονός ότι ο Ωραπόλλωνας δεν κάνει 

καθόλου λόγο για τα άστρα παρά μόνο για αριθμολογικές προγνώσεις, μπορούμε να 

                                                 
89 Το έργο μνημονεύεται από τη λατινική εκδοχή των ερμητικών Κυρανίδων και σε ένα άλλο χειρό-
γραφο αποδίδεται στον Ερμή Τρισμέγιστο. Βλ. σελ. 26, υποσ. 18, σελ. 41. Την ύπαρξη της πραγματεί-
ας αυτής αποκαλύπτει ο CCAG 9.2.129-35, η οποία ταυτίζεται εν πολλοίς με τρεις ανώνυμες πραγμα-
τείες που έχουν εκδοθεί σε άλλα σημεία του CCAG (4.134-6, 6.83-4, 7.233-6). Με αυτές μοιάζει και το 
CCAG 8.3.159-63 και έχει ερμητικές αναφορές. Η πραγματεία του CCAG 4.134-6 θεωρήθηκε λανθα-
σμένα ότι αποτελεί έργο του Κλ. Πτολεμαίου. Ο κώδικας Neapolitanus II C 33 [φύλ. 386v-7] (CCAG 
4.57-8), που περιέχει αυτή την πραγματεία, πράγματι αναφέρει το όνομα του Κλ. Πτολεμαίου, όμως η 
συγκεκριμένη πραγματεία έπεται των αναφορών του ονόματός του και φέρεται να έχει άλλο τίτλο 
[φύλ. 387ν], οπότε ο συσχετισμός αυτός είναι άτοπος. Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, 
σελ. 147, υποσ. 1. Στην ύστερη αρχαιότητα κυκλοφορούσε και μια περσική ιστορία, που καταγράφεται 
στα περσικά βιβλία Dīn Vigirgard, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξανδρος, όταν έφτασε στην Περσία, 
έκλεψε από τα είκοσι ένα περσικά ιερά βιβλία των Nasks μερικά βιβλία σχετικά με τα άστρα και την 
ιατρική. Βλ. J. Bidez- F. Cumont, Les Mages Hellénizés, ό.π., τόμ. 2, σελ. 137-8 
90 Φ. Ματερνός, Math. 4 [προοίμ.] 5. Για τις αναφορές του Αρτάπανου και του ανώνυμου βλ. T. Bar-
ton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 69 
91 Η Πραγματεία του Shem, ο P.Qumran 4Q186 και 4Q561, τα έργα του Φίλωνα και του Φλάβιου Ιώ-
σηπου (παρά τη γενικότερη τάση τους να απορρίπτουν την αστρολογία), το βαβυλωνιακό Ταλμούδ, 
αλλά και τα αρχαιολογικά δεδομένα ορισμένων συναγωγών της Παλαιστίνης φανερώνουν την εισδοχή 
της αστρολογίας στον Ιουδαϊσμό. Για την αστρολογία στον Ιουδαϊσμό βλ. J. H. Charlesworth, ‘Jewish 
astrology in the Talmud, pseudepigrapha, the Dead Sea scrolls, and early Palestinian synagogues’, 
HThR 70.3/4 (1977), 183-200· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 68-70· K. von Stuckrad, ‘Jewish 
and Christian astrology in late antiquity: A new approach’, Numen 47.1 (2000), 1-40  
92 Ωραπόλλωνας, `Ιερογλυφικ¦ 1.38  
93 Ησύχιος, ΛεξικÕν, λήμ. ‘¢μβρίζειν’ 
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υποστηρίξουμε σχεδόν με βεβαιότητα ότι πρόκειται για ιατρομαθηματικό κείμενο.94 

Ο κώδικας cromwellianus 12 [φύλ. 450] περιλαμβάνει ένα κείμενο με αστρολογικές 

κατακλίσεις που φέρει τον τίτλο 'Ιμβρασίου 'Εφεσίου περˆ ¢ρρώστων και ταυτίζεται 

με το πρώτο μέρος του Περˆ κατακλίσεως του ψευδο-Γαληνού, έχοντας παράλληλα 

ομοιότητες και με τα 'Ιατρομαθηματικ¦ του Ερμή και, όπως θα δούμε, με το κείμενο 

του Πανχάριου. Η απόδοση αυτή του κειμένου του Ιαμβρή στο Γαληνό φαίνεται πως 

οφείλεται σε σφάλμα των χειρογράφων. Το Περˆ κατακλίσεως στον ελληνικό κώδικα 

Laurentianus 28, 34 [φύλ. 6-15] δεν φέρει κάποιον τίτλο και τοποθετείται ακριβώς 

μετά από ένα σύντομο απόσπασμα του Γαληνού με θέμα τη χειρουργία [φύλ. 5].95 Οι 

μεταγενέστεροι αντιγραφείς του κώδικα παρέλειψαν το γνήσιο κείμενο του Γαληνού, 

αντιγράφοντας μόνο το Περˆ κατακλίσεως, αλλά διατηρώντας το όνομα του συγγρα-

φέα του πρώτου κειμένου.96  

Δύο ψευδεπίγραφες πραγματείες του Σολομώντα, η `Υγρομαντεία και η Διαθήκη, 

συνδέουν την ιατρική και την αστρολογία και τις διαμορφώνουν κάτω από έναν ευ-

κρινή μαγικό και δαιμονολογικό επιχρωματισμό, όπως εξάλλου συμβαίνει και με όλα 

σχεδόν τα απόκρυφα ιουδαϊκά κείμενα της εποχής. Η `Υγρομαντεία αποτελεί τμήμα 

της Αποτελεσματικής ή Μαγικής πραγματείας του Σολομώντα και σε ορισμένους κώ-

δικες, όπως του Μονάχου, περιέχει και δύο επιπρόσθετες ενότητες ζωδιακής και πλα-

νητικής βοτανολογίας.97 Η ομοιότητα των ενοτήτων αυτών με την ερμητική αστροβο-

τανική οδήγησε τον εκδότη του κειμένου του, Iosepho Heeg, να εντάξει την `Υγρομα-

ντεία στη γενικότερη ομάδα χειρογράφων με τον τίτλο Hermetica. Η πραγματεία στο 

σύνολό της είναι μια αποκάλυψη της μυστικής αστρολογικής γνώσης που έγινε γνω-

στή στο Σολομώντα από τον ίδιο το θεό και έχει τη μορφή επιστολής προς τον υιό 

του, Ιεροβοάμ ή Ροβοάμ, διαγράφοντας παράλληλη πορεία με τα αποκαλυπτικά κεί-

μενα του τεχνικού Ερμητισμού.98 Το περιεχόμενο της `Υγρομαντείας διακρίνεται σε 

τέσσερις ενότητες που συνθέτουν τα προπαρασκευαστικά, αλλά απαραίτητα γνωστι-
                                                 
94 Ο Α. Bouché-Leclercq (L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 517, υποσ. 1) αποφεύγει αυτόν το συσχετι-
σμό, λόγω της έλλειψης στοιχείων. 
95 CCAG 1.61 
96 Βλ. F. Cumont, ‘Les "Prognostica du Decubitu" attribués à Galien’, BIBR 15 (1935), 119-31· S. 
Weinstock, ‘The author of ps.-Galen’s Prognostica de Decubitu’, CQ 42.1/2 (1948), 41-3, ιδιαίτ. 41 
97 Βλ. A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 7-8, ιδιαίτ. σελ. 7. Για το κείμενο βλ. CCAG 
8.2.143-65. Λατινική μετάφραση της `Υγρομαντείας με τον τίτλο Clavicula, που έφερε διαφορές με το 
πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, κυκλοφορούσε το Μεσαίωνα, οι αρχικές της όμως εκδόσεις χρονολο-
γούνται στους ελληνορωμαϊκούς χρόνους. Βλ. C. C. McCown, The Testament of Solomon (Leipzig, 
1922), σελ. 14, υποσ. 1. Ομοιότητες με τη Μαγική πραγματεία του Σολομώντα φέρει και το ανώνυμο 
κείμενο πλανητικής βοτανολογίας του CCAG 12.126-35 (χ.χ.). 
98 Η επιστολή αυτή εντάσσεται μαζί με την `Ιερ¦ν βίβλον τοà `Ερμοà πρÕς 'ΑσκληπιÕν στην αποκαλυ-
πτική παράδοση του πατέρα προς τον υιό. Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 332-6 
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κά στάδια της μαγικής φαρμακοποιείας και περιλαμβάνουν τις πλανητικές αντιστοιχί-

ες των είκοσι τεσσάρων ωρών κάθε ημέρας της πλανητικής εβδομάδας με τις πράξεις 

με τις οποίες βρίσκονται σε συμπάθεια, τα μυστικά ονόματα των αγγέλων και των 

δαιμόνων που κυριαρχούν σε κάθε ώρα, τις προσευχές που αντιστοιχούν με κάθε 

πλανήτη, τον όρκο προς τον άγγελο και τέλος, τους μαγικούς χαρακτήρες των πλανη-

τών (με εξαίρεση τη σελήνη).99 Η σχέση του συγγραφέα της `Υγρομαντείας με την α-

στρολογική βοτανική φαίνεται από τους αρχικούς κιόλας στίχους πριν την ανάπτυξη 

των αστροβοτανικών θεωριών αρκετές σελίδες πιο κάτω:  

 
Δώσε προσοχή, ακριβέ υιέ μου, Ροβοάμ, στη λεπτομερή εκτέλεση της τέχνης αυτής από 

μένα τον πατέρα σου, Σολομώντα, στα πράγματα στα οποία βρίσκεται όλη η αξία της υ-

δρομαντείας, ότι δηλαδή πρέπει πρώτα από όλα […] να υπερέχει η παρατήρηση των πλα-

νητών και των ζωδίων και μετά από αυτό πρέπει κανείς να ενεργεί σύμφωνα με τη βούλησή 

του. Ο Ροβοάμ είπε προς τον πατέρα του, Σολομώντα: πατέρα, σε ποιά πράγματα βρί-

σκεται η ενέργεια των πραγμάτων; Ο Σολομώντας απάντησε: στα βότανα και στα λόγια 

και στους λίθους βρίσκεται όλη η τέχνη και η χάρη και η ενέργεια αυτών που αναζητάς.100  

 

Η αναφορά του Φλάβιου Ιώσηπου (37-100 μ.Χ.) σε πλήθος ανάλογων βιβλίων του 

Σολομώντα που κυκλοφορούσαν τον 1ο αι. μ.Χ.101 μας προτρέπει να υποθέσουμε ότι 

μια αρχική έκδοση της `Υγρομαντείας κυκλοφορούσε στην Αίγυπτο ήδη την εποχή 

αυτή, φέροντας αρκετά κοινά στοιχεία με την ερμητική Κόρη κόσμου, αλλά και το 

φιλοσοφικό Ερμητισμό.102  

Κανένα όμως κείμενο της αρχαιότητας δεν συνδέει την αστρολογία, τη μαγεία 

και τη δαιμονολογία τόσο στενά με το ανθρώπινο σώμα, όσο η Διαθήκη τοà σοφωτά-

                                                 
99 Για τις ενότητες αυτές βλ. CCAG 8.2.144.5-149.27, 149.28-154.16, 154.17-157.30, 157.31-159.6 
αντίστοιχα. 
100 CCAG 8.2.143.6-144.5: Πρόσεχε, ð ¢κριβέστατε υƒ� `Ροβοάμ, ε„ς τ¾ν ¢κρίβειαν τÁς τέχνης ταύτης 
™μοà τοà πατρός σου Σολομîντος ™ν το‹ς πράγμασιν, ™ν οŒς κε‹ται ¹ ¤πασα προσοχ¾ τÁς Øγρομαντείας, 
Óτι χρ¾ πρÕ πάντων […] ™πικρατε‹ν τ¦ς ™πιτηρήσεις τîν πλανήτων καˆ τîν ζJδίων καˆ μετ’ αÙτ¦ με-
τέρχεσθαι καˆ ποιε‹ν κατ¦ τÕ βουλητόν. `Ροβο¦μ δ� φησι πρÕς τÕν πατέρα αÙτοà Σολομîντα: ð πάτερ, 
™ν ποίοις πράγμασιν κε‹ται ¹ ™νέργεια τîν πραγμάτων; Σολομëν δ� φησιν: ™ν βοτάνοις καˆ ™ν λόγοις καˆ 
™ν λίθοις κε‹ται ¹ ¤πασα τέχνη καˆ χάρις καˆ ™νέγεια τîν ζητουμένων. 
101 Φλ. Ιώσηπος, 'Ιουδαικ¾  ¢ρχαιολογία 8.44 
102 Η `Υγρομαντεία, όπως και οι ερμητικές πραγματείες αποτελούν καταγραφή διαλόγων με τη μορφή 
διδασκαλίας. Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 339-40. Ο C. C. McCown (The Tes-
tament of Solomon, ό.π., σελ. 106-7) ισχυρίζεται ότι ο μάγος Ελεάζαρ στη διήγηση του Φλ. Ιώσηπου 
('Ιουδ. ¢ρχαιολ. 8.46-7) έκανε χρήση της `Υγρομαντείας ή της Clavicula και όχι της Διαθήκης, καθώς 
αυτή είναι απίθανο να γράφτηκε τόσο νωρίς (1ος αι. μ.Χ.), αλλά και γιατί είναι αδύνατη η χρήση της 
από έναν Ιουδαίο, από τη στιγμή που φέρει έντονο χριστιανικό χρωματισμό. 
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του βασιλέως Σολομîνος υƒοà Δαβίδ.103 Πρόκειται για ένα χριστιανικό έργο των αρ-

χών του 3ου αι. μ.Χ., βασισμένο σε μια ιουδαϊκή ιστορία, η οποία ήταν γνωστή στην 

Αίγυπτο ήδη από τον 1ο αι. μ.Χ. Ο Ιουδαϊσμός συνέβαλε ιδιαίτερα στη δαιμονολογία 

των ελληνιστικών χρόνων, καθώς προσέφερε μαζί με την Αίγυπτο και την Περσία το 

πρωταρχικό υλικό για τη μεταμόρφωση των αστρικών θεοτήτων της πλατωνικής φι-

λοσοφίας και των ασθενειών σε δαιμονικές οντότητες.104 Ακόμα και σε παραδοσιακά 

ιουδαϊκά κείμενα ο ρόλος των δαιμόνων ως αιτίες πρόκλησης ασθενειών είναι καθο-

ριστικός, όπως φανερώνουν τα βιβλία του Τωβία και του Ιώβ.105 Η Διαθήκη ενδιαφέ-

ρεται για τους δαίμονες μόνο όσο αυτοί καθίστανται οι αιτίες των ασθενειών και δεν 

είναι λίγες οι φορές που βυζαντινοί συγγραφείς χαρακτηρίζουν την πραγματεία ως το 

βιβλίο της θεραπείας.  

Στη Διαθήκη ένας μεγάλος αριθμός δαιμόνων συσχετίζεται με τους αστερισμούς 

και πολλοί από αυτούς κατοικούν στα άστρα, στα ζωδιακά σύμβολα ή σε κάποια φά-

ση της σελήνης, επενεργώντας αρνητικά στο σώμα και προκαλώντας τραυματισμούς, 

κυρίως σε όσους βρίσκονται σε συναστρία μαζί τους.106 Η δέκατη όγδοη ενότητα του 

βιβλίου συνιστά έναν ταξινομικό πίνακα των μυστικών ονομάτων των τριάντα έξι 

αστρικών δαιμόνων, των ασθενειών που προκαλούν στα διάφορα μέλη του σώματος 

και του τελετουργικού εξορκισμού τους. Οι δαίμονες παρουσιάζονται ως τ¦ τριάκο-

ντα ›ξ στοιχε‹α, οƒ κοσμοκράτορες τοà σκότους τοà α„îνος τούτου και ταυτίζονται με 

τους δεκανούς.107 Στο κείμενο τα άστρα των δεκανών δεν ανήκουν στο δαίμονα, αλλά 

                                                 
103 Στη Διαθήκη ο Σολομώντας σε απάντηση στις προσευχές του λαμβάνει από το θεό μια μαγική 
σφραγίδα με σκοπό να προστατεύσει έναν εργάτη του Ναού, ο οποίος βασανιζόταν από ένα δαίμονα. 
Με τη βοήθεια του δακτυλιδιού ο Σολομώντας καλεί το δαίμονα και μαθαίνει τις δυνάμεις του, τις 
δραστηριότητες όλων των δαιμόνων, τη φόρμουλα ή το αγγελικό όνομα που αντιστοιχεί με τον καθένα 
και τα μυστικά της φύσης και του μέλλοντος. Με βάση τις γνώσεις αυτές ο Σολομώντας εξαναγκάζει 
τους δαίμονες να εκτελέσουν εργασίες για το κτίσιμο του Ναού, καταγράφοντας την ιστορία του και 
τις γνώσεις που απέκτησε με σκοπό να αποκαλύψει στην ανθρωπότητα τις ασθένειες που προκαλούν οι 
δαίμονες και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποφευχθούν οι αρνητικές τους επιδράσεις. Για εισα-
γωγικά βλ C. C. McCown, The Testament of Solomon, ό.π., σελ. 1-111, ιδιαίτ. σελ. 46· K. von Stuck-
rad, ‘Jewish and Christian astrology in late antiquity’, ό.π., 17-9 
104 Για τη δαιμονολογία και τις ασθένειες πρβ. Φιλόστρατος, Τ¦ ε„ς τÕν Τυανέα 'Απολλώνιον 4.10·  
Ξενοφώντας, 'Εφεσιακ¦ 1.5. Βλ. και F. Cumont, L’ Égypte des Astrologues, ό.π., σελ. 167-71· R. 
Kotansky, ‘Greek exorcistic amulets’ στο M. Meyer- P. Mirecki (επιμ.), Ancient Magic and Ritual 
Power, ό.π., σελ. 246-51, 275-7. Η απόδοση των ασθενειών σε δαίμονες επεξηγεί την ύπαρξη ανίατων 
ασθενειών, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα της ιατρικής τέχνης. Βλ. F. Graf, Η 
Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 197-9 
105 Τωβίας 6.8· Ιώβ 2.7 
106 Διαθήκη Σολομîνος 5.4, 6.7, 7.6, 2.2, 4.9, 4.6 
107 Ό.π., 18.2· πρβ. ΠρÕς Γαλάτας 4.3, 9· ΠρÕς Κολοσσαεˆς 2.8, 20· ΠρÕς 'Εφεσίους 6.12. Ο C. C. 
McCown (The Testament of Solomon, ό.π., σελ. 59) αναφέρει ότι ο συγγραφέας της Διαθήκης υιοθέτη-
σε το αιγυπτιακό δεκανικό μελοθετικό σύστημα, μεταλλάσσοντας τις βασικές δομές του, αφού στην 
Αίγυπτο οι δεκανοί κυριαρχούν ή θεραπεύουν τα ανθρώπινα μέλη που τους αντιστοιχούν, ενώ στη 
Διαθήκη μετατρέπονται στις αιτίες των ασθενειών. Ο συγγραφέας όμως απέτυχε να αποβάλλει πλήρως 
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είναι ο δαίμονας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε άλλο σημείο της πραγματείας δημι-

ουργείται η αμφιβολία για το αν τα άστρα λαμβάνονται τελικά ως ζωντανά όντα, α-

φού ο συγγραφέας τα θεωρεί απλά ως αντικείμενα θεμελιωμένα πάνω στο ουράνιο 

στερέωμα.108 

Παρά τη θεματολογία της, από την πραγματεία απουσιάζει μια ευκρινής επίδρα-

ση του Γνωστικισμού, από τη στιγμή που φαίνεται ότι υιοθετείται το μονόρωφο οικο-

δόμημα της ελληνιστικής ευσέβειας, το οποίο αντιδιαστέλλεται τη γνωστική διαρχική 

κοσμολογία. Οι αστρικοί δαίμονες δεν παρουσιάζονται ως αυτόνομες οντότητες, ερ-

χόμενες σε αντιπαράθεση με τον ανώτατο δημιουργό του σύμπαντος, αλλά ταξινο-

μούνται ιεραρχικά κάτω από το θεό και υποτάσσονται στην εξουσία του. Στη Διαθή-

κη οι δαίμονες παρουσιάζονται στο Σολομώντα και του λένε: 

 
Αλλά επειδή ο θεός σου έδωσε [Σολομώντα] την εξουσία πάνω σε όλα τα πνεύματα του 

αέρα και της γης και του κάτω κόσμου· ορίστε, βρισκόμαστε μπροστά σου, όπως τα υπό-

λοιπα πνεύματα.109  

 

Επιπλέον, οι επτά δαίμονες του όγδοου κεφαλαίου δεν ταυτίζονται με τους δαίμονες 

των γνωστικών, αλλά αντιστοιχούν με τους επτά πλανήτες ή τις επτά πλειάδες και όχι 

με το γνωστικό αριθμό επτά.110  

Ο βασιλιάς Σολομώντας προσλαμβάνει την εικόνα του ιατρού και μάγου αρχικά 

στον παλαιστινιακό Ιουδαϊσμό του 2ου αι. π.Χ., προτού γίνει αποδεκτός αργότερα με 

τις ιδιότητες αυτές από το σύνολο του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Κάτοχος της αποκε-

καλυμμένης γνώσης του θεού θεωρείται γνώστης των μυστικών ονομάτων των αγγέ-

λων και των δαιμόνων. Ο θεός του αποκάλυψε την αληθινή γνώση των πραγμάτων, 

δίνοντάς του την ικανότητα να κατανοήσει τη δομή του κόσμου και τον τρόπο λει-

τουργίας των στοιχείων, την αρχή και το τέλος των χρονικών περιόδων, τους κύκλους 

των ετών, τη θέση των άστρων, τη δύναμη των πνευμάτων και την αξία των ριζών.111 

Ο Σολομώντας εκχωρεί στην ανθρωπότητα, ως ένας άλλος Ερμής Τρισμέγιστος, τη 

                                                                                                                                            
όλα τα θεραπευτικά στοιχεία, όπως αυτά απαντώνται στα αιγυπτιακά κείμενα, και έτσι καταφεύγει στη 
χρήση φυλακτηρίων ή μαγικών λέξεων και φράσεων. Βλ. και σελ. 182-3, 200-1 
108 Διαθ. Σολ. 20.17 
109 Ό.π., 18.3: ¢λλ’ ™πειδ¾ œδωκέ σοι Ð θεÕς τ¾ν ™ξουσίαν ™πˆ πάντων τîν ¢ερίων πνευμάτων καˆ 
™πιγείων καˆ καταχθονίων, „δοÝ παραστήκομεν œμπροσθέν σοι æς τ¦ λοιπ¦ πνεύματα.  
110 Βλ. C. C. McCown, The Testament of Solomon, ό.π., σελ. 70 
111 Σοφία Σολομîντος 7.17-21 
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θεϊκή αυτή γνώση με την καταγραφή της σε ιερά βιβλία και στόχο τη θεραπεία και 

την ωφέλεια των ανθρώπων:  

 
συνέγραψε μαγικές επωδές, με τις οποίες καταπραΰνει τα νοσήματα, και άφησε ως κληρο-

νομιά μεθόδους για εξορκισμούς, με τους οποίους αυτοί που φέρουν τα δαιμόνια να τα 

διώκουν με τέτοιο τρόπο που να μην επανέλθουν ποτέ. Και αυτή η θεραπεία είναι πολύ 

δραστική μέχρι τώρα, στην εποχή μας.112  

 

Ο Θεοδώρητος, χριστιανός επίσκοπος Κύρου (393-457 μ.Χ.), κάνει λόγο για ιατρικά 

βιβλία του Σολομώντα και σε άλλο σημείο του ίδιου έργου του δεν παραλείπει να το-

νίσει την ανωτερότητα της σοφίας του βασιλιά απέναντι στη σοφία πολλών ανθρώ-

πων του παρελθόντος.113  

Ένας μεγάλος αριθμός χειρογράφων ιατρικής μαγείας και μαγικών παπύρων που 

περιέχουν τελετουργίες εξορκισμού αναφέρονται στο Σολομώντα και μαγικοί κατά-

δεσμοι φέρουν χαραγμένο το όνομά του.114 Μαγικά φυλακτά για τη βασκανία και τις 

αρνητικές δαιμονικές επιρροές αποτυπώνουν τη μορφή του και πολλά από αυτά τον 

απεικονίζουν και ως ιππέα που σκοτώνει με το δόρυ του δαιμονικές οντότητες, οι ο-

ποίες συχνά ταυτίζονται με ασθένειες.115  

 
2. ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Η συστηματοποίηση και ανάπτυξη της τέχνης της ιατρικής αστρολογίας δεν συνιστά 

έργο της ψευδεπίγραφης γραμματείας, αλλά των επώνυμων αστρολόγων των ελληνο-
                                                 
112 Φλ. Ιώσηπος, 'Ιουδ. ¢ρχαιολ. 8.45-6: ™πJδάς τε συνταξάμενος αŒς παρηγορε‹ται τ¦ νοσήματα καˆ 
τρόπους ™ξορκώσεων κατέλιπεν, οŒς οƒ ™νδούμενοι τ¦ δαιμόνια æς μηκέτ’ ™πανελθε‹ν ™κδιώκουσι: καˆ 
αÛτη μέχρι νàν παρ’ ¹μ‹ν ¹ θεραπεία πλε‹στον „σχύει. 
113 Θεοδώτητος Κύρου, Ε„ς τ¦ ζητούμενα τîν Γ΄ Βασιλειîν 18, 10, PG 80.681, 676. Βλ. C. C. 
McCown, The Testament of Solomon, ό.π., σελ. 95-6, πρβ. σελ. 101-4. Για το ζήτημα της θεραπείας 
στο έργο του Θεοδώρητου βλ. Y. Papadoyannakis, Christian Therapeia and Politeia: The Apologetics 
of Theodoret of Cyrrhus against the Greeks (PHD diss.) (Princeton, New Jersey, 2004), σελ. 6-25  
114 PGM 4.850-929, 3039-40 
115 Πρβ. για παράδειγμα ένα φυλακτό από τη Σμύρνη. Βλ. G. Schlumberger, ‘Amulettes byzantins an-
ciens destinés à combattre les maléfices et maladies’, REG 5 (1892), 74-5. Για το Σολομώντα στα φυ-
λακτά Βλ. C. Bonner, Studies in Magical Amulets: Chiefly Graeco-Egyptian (Ann Arbor, Michigan, 
1950), σελ. 208-11· A. Delatte- Ph. Derchain, Les Intailles Magiques Gréco-Égyptiennes (Paris, 1964), 
σελ. 261-4· G. Vikan, ‘Art, medicine, and magic in early Byzantium’, DOP 38 (1984), 79-81. Στο Rec. 
C της Διαθήκης εντοπίζονται δώδεκα μαγικές σφραγίδες του Σολομώντα, τέσσερις από τις οποίες φέ-
ρουν εγχάρακτα τα ζωδιακά σύμβολα της Παρθένου, του Σκορπιού, του Υδροχόου και των Ιχθύων. 
Από τα παραπάνω είναι αρκετά πιθανή η χρήση τους ως θεραπευτικά ή αποτροπαϊκά φυλακτά, επιτε-
λώντας την ίδια ακριβώς λειτουργία με τις θεραπευτικές συνταγές του δέκατου όγδοου κεφαλαίου της 
Διαθήκης. Πρόκειται για μεσαιωνικές προσθήκες στα χειρόγραφα, γεγονός όμως που καταδεικνύει για 
άλλη μια φορά την ταύτιση του Σολομώντα με τη μαγική αστρολογική θεραπευτική. Βλ. C. C. 
McCown, The Testament of Solomon, ό.π., σελ. 87 
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ρωμαϊκών χρόνων. Ωστόσο, είναι εμφανής στα περισσότερα έργα η επιθυμία για τη 

διασύνδεση με το παρελθόν: η αυθεντία πηγάζει από μυθικά πρόσωπα και η αστρο-

λογία παρουσιάζεται ως μια μυητική και μυστηριακή γνώση. Άλλες φορές πάλι, οι 

αστρολόγοι για να στηρίξουν το δικό τους γόητρο σε μια εποχή ανταγωνισμού εμφα-

νίζονται να αποκαλύπτουν όσα οι παλαιοί απέκρυψαν ή δεν κατέγραψαν με σαφήνει-

α. Με τους επώνυμους αστρολόγους είναι ευκολότερο τώρα να σχεδιάσουμε ένα ι-

στορικό διάγραμμα για την πορεία της αστρολογικής ιατρικής στην ελληνορωμαϊκή 

οικουμένη. 

Με τις επιβλαβείς επιδράσεις των ζωδίων στο ανθρώπινο σώμα, μέρος μιας χαμέ-

νης πραγματείας του Τεύκρου του Βαβυλώνιου (1ος αι. π.Χ.), ξεκινάει η περίοδος των 

αστρολόγων που υιοθέτησαν την ερμητική αστρολογία και συνέβαλαν στην ανάπτυξή 

της. Οι ενότητες από το έργο του Τεύκρου διασώθηκαν μόνο σε αποσπάσματα και 

έφτασαν σε εμάς από υστερόχρονους συμπιλητές και κυρίως από το Ρητόριο.116 

Το αστρολογικό ποίημα Πεντάτευχος του Δωρόθεου από τη Σιδώνα γράφτηκε πι-

θανότατα στην Αλεξάνδρεια (25-75 μ.Χ.) και διακρίνεται για τις ερμητικές του επιρ-

ροές. Ο Δωρόθεος εμφανίζεται ως βασιλιάς της Αιγύπτου, ο οποίος αποκαλύπτει στον 

υιό του, Ερμή, με τη συγγραφή της Πεντατεύχου την αστρολογική του γνώση, μια 

γνώση που απέκτησε μετά από τα ταξίδια του στη μυστηριακή Ανατολή, την Αίγυπτο 

και τη Βαβυλώνα.117 Το πρωτότυπο ελληνικό έργο έχει χαθεί, διασώθηκε όμως μια 

αραβική μετάφραση που είναι αντιγραφή μιας παλαιότερης περσικής μετάφρασης (3ος 

αι. μ.Χ.) της πρωτότυπης πραγματείας. Παρά την έλλειψη νοηματικής συνοχής σε 

ορισμένα σημεία και τις επεμβάσεις των μεταγενέστερων μεταφραστών στο κείμενο, 

η Πεντάτευχος αποτελεί σημαντική πηγή για την τέχνη των ιατρομαθηματικών και 

φαίνεται να επηρεάζει τις ανάλογες θεωρίες του έργου του Ηφαιστίωνα Θηβαίου και 

του Ρητόριου.118  

Από το Δέλτα του Νείλου η ιατρική αστρολογία έφτασε στη Ρώμη, ήδη τον 1ο αι. 

μ.Χ., όπου γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, ο ιατρός Κρίνας 

συνδύασε την ιατρική με την αστρολογία και έβγαλε αρκετά χρήματα, έτσι ώστε να 

κληροδοτήσει μετά το θάνατό του με δέκα εκατομμύρια σηστέρσια την πόλη του 

Μασσαλία και να ενισχύσει οικονομικά και άλλες πόλεις, ενώ ένας γιατρός είναι τό-
                                                 
116 CCAG 7.194-212 
117 Δωρόθεος, Πεντάτευχος 1 [προοίμ.], 5.1.1, 3-4 
118 Για τα ιατρομαθηματικά του Δωρόθεου βλ. ό.π., 4.65-143, 5.29, 31, 38-41. Για τα αποσπάσματα 
του Δωρόθεου, όπως διασώθηκαν σε άλλα κείμενα βλ. την έκδοση της Πεντατεύχου από τον D. Pin-
gree (BT), σελ. 375-7, 404, 418-26· CCAG 5.3.79-80. Για τον αστρολόγο Δωρόθεο βλ. F. H. Cramer, 
Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 186· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 57-8, 114  
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σο περήφανος για τις αστρολογικές του ικανότητες, που τις επιγράφει πάνω στην επι-

τύμβια στήλη του.119 Περιστασιακές αναφορές στην τέχνη κάνουν τον 1ο αι. μ.Χ. ο 

Μανίλιος, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, ο Πλίνιος ο Νεότερος και ο Ιουβενάλιος, κατα-

δεικνύοντας τη γρήγορη διάδοσή της στη Δύση, και είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι τα 

τέλη του 2ου αι. μ.Χ. η ιατρική αστρολογία είχε φτάσει μέχρι και τη βορειοανατολική 

Γαλλία.120  

Η αστρολογία, όπως και κάθε μορφή γνώσης, παρέχει τα εννοιολογικά μέσα κα-

τανόησης και ερμηνείας της πραγματικότητας και μεταφράζεται ως η επιθυμία για 

κοινωνική δύναμη και έλεγχο και ως το μέσο πρόσβασης στις κοινωνικές δομές της 

εξουσίας.121 Η τέχνη αυτή τίθεται στην υπηρεσία των πολιτικών σκοπιμοτήτων του 

ρωμαϊκού κράτους και στηρίζει το αυτοκρατορικό μοντέλο, περιθωριοποιείται όμως 

από την κρατούσα τάξη, όταν διεκδικείται από περιμετρικές προς την κεντρική εξου-

σία ομάδες. Με βάση τα παραπάνω ερμηνεύεται μια σειρά συγκλητικών και αργότε-

ρα (από το 69 μ.Χ.) αυτοκρατορικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν με σκοπό να απο-

βάλλουν από τη Ρώμη ή την Ιταλία, ανάλογα με την επικινδυνότητα της κατάστασης, 

τους αστρολόγους και άλλες περιθωριακές ομάδες κάθε φορά που αστρολογικές προ-

βλέψεις απειλούσαν την καθεστηκυία τάξη. Ο 1ος αι. μ.Χ. ξεκίνησε με το διάταγμα 
                                                 
119 Πλίνιος, HN 29.9· CIL 10.1497. Ο Κρίνας συνταγογραφούσε στους ασθενείς του την κατάλληλη 
δίαιτα ανάλογα με την κατάλληλη ώρα, κάνοντας χρήση εφημερίδων, αστρονομικών πινάκων δηλαδή 
που έδειχναν τις θέσεις των πλανητών, η χρήση των οποίων ήταν γνωστή ήδη από τη βαβυλωνιακή 
αστρολογία. Βλ. Πλίνιος, HN 29.9 
120 Τα ιατρομαθηματικά αποσπάσματα από το έργο του Μανίλιου βρίσκονται στο Astron. 2.901-9, 
3.138-44, 4.530-4. Για το Μανίλιο βλ. F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 
95-8· A. A. Long, ‘Astrology: Arguments pro and contra’, ό.π., σελ. 186-7· T. Barton, Ancient Astrol-
ogy, ό.π., σελ. 41-2· K. Volk, Manilius and his Intellectual Background (Oxford- New York, 2009). 
Για τα αποσπάσματα αστρολογικής ιατρικής του Πλίνιου βλ. HN 2.108, 110, 7.170, 30.95-7. Για τον 
Πλίνιο και τη σχέση του με την αστρολογία βλ. F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, 
ό.π., σελ. 139-41· J. Ector, ‘L’ influence des astres sur les êtres humains selon Pline L’ Ancien’, AC 
53.3/4 (1985), 407-14· A. Le Boeuffle, ‘Pline et l’astrologie’ στο J. Pigeaud- J. Oroz (επιμ.), Pline 
l’Ancien: Témoin de son Temps (Conventus Pliniani Internationalis, Nantes, 22-6 Octobre 1985) 
(Salamanque- Nantes, 1987), σελ. 173-84· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 55-6. Για τα σχετικά 
κείμενα του Πλίνιου του Νεότερου και του Ιουβενάλιου βλ. Πλίνιος Νεότερος, Epistulae 2.20.2-3· 
Ιουβενάλιος, Satira 6.578-81. Για την αστρολογία του Πλίνιου Νεότερου και του Ιουβενάλιου βλ. F. 
H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 158-61. Το 1967 ανακαλύφθηκαν στην 
περιοχή Vosges της επαρχίας Grand (Γαλλία) πινακίδια με απεικονίσεις του ζωδιακού και των δεκα-
νών, που ανήκαν σε θεραπευτικό ναό του Απόλλωνα και καταστράφηκαν το 170 μ.Χ., υποδηλώνοντας 
την πιθανή χρήση αστρολογικής ιατρικής στην περιοχή αυτή. Στο κέντρο των πινακίδων απεικονίζεται 
ο ήλιος και η σελήνη και γύρω τους εκτείνονται κυκλικά τα δώδεκα ζώδια. Κάθε τομέας των ζωδίων 
διαιρείται επιμέρους σε πέντε τμήματα (όρια), που φέρουν γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, κατα-
δεικνύοντας την κυριαρχία συγκεκριμένου πλανήτη σε κάθε τμήμα. Ο εξώτερος κύκλος απεικονίζει 
τους τριάντα έξι δεκανούς και δίνεται με ελληνικούς χαρακτήρες η αιγυπτιακή τους ονομασία. Βλ. J.-
H. Abry, ‘Les tablettes de Grand: Mode d’emploi à travers les écrits des astrologues’ στης ίδιας (επιμ.), 
Les Tablettes Astrologiques de Grand (Vosges), ό.π., σελ. 141-68 
121 Για την εξουσία της γνώσης βλ. M. Foucault, ‘Truth and power’ στο C. Gordon (επιμ.), Michel 
Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-77 by Michel Foucault 
(μτφ. C. Gordon- L. Marshall- J. Mepham- K. Soper) (New York, 1980), σελ. 109-33 
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του Αυγούστου (11 μ.Χ.), το οποίο απαγόρευε την ιδιωτική αστρολογική πρόβλεψη 

και την πρόγνωση θανάτου, και πέντε χρόνια αργότερα ακολούθησε η πολύ αυστηρό-

τερη αναθεώρησή του από τον Τιβέριο με την απειλή εξορίας και θανάτου. Το διά-

ταγμα ανανεώθηκε από τους αυτοκράτορες αρκετές φορές μέσα στον 1ο αι. μ.Χ. Οι 

αστρολόγοι όμως πάντα επέστρεφαν στη Ρώμη και την Ιταλία μετά την περίοδο της 

δυσμένειας, αφού οι διώξεις δεν κινητοποιούνταν από τις παγιωμένες προκαταλήψεις 

μιας άρχουσας τάξης πάνω σε μια περιθωριακή τέχνη, αλλά από τα εκάστοτε πολιτι-

κά συμφέροντα.122 Η Αίγυπτος και ειδικότερα η Αλεξάνδρεια εξακολούθησε σε όλη 

τη διάρκεια της αρχαιότητας να πρωταγωνιστεί στην παραγωγή αστρολογικών έργων, 

όπου οι αστρολόγοι μακριά από την περιφέρεια της Ιταλίας διέθεταν μεγαλύτερη ε-

λευθερία κινήσεων. Οπωσδήποτε όμως τα διατάγματα εναντίον των αστρολόγων εί-

χαν τον αντίκτυπό τους και στην υπόλοιπη ρωμαϊκή οικουμένη και μπορούσαν να 

εφαρμοστούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τους διοικητές των επαρχιών.123  

Ο 2ος αιώνας χαρακτηρίζεται από αρκετούς ερευνητές ως μια εποχή σκεπτικισμού 

απέναντι στην αστρολογία και ως μια εποχή παρακμής της δημοτικότητάς της. Οι α-

ναφορές των συγγραφέων του 2ου αι. μ.Χ. για μια απαξίωση της αστρολογίας και η 

έντονη πολεμική των φιλοσόφων απέναντι στη μοιρολατρεία έκαναν πολλούς ερευ-

νητές να υιοθετήσουν την παραπάνω θέση ως μια ιστορική πραγματικότητα. Σύμφω-

να όμως με την T. Barton, το πρώτο επιχείρημα ανατρέπεται, καθώς οι αναφορές αυ-

τές αποτελούν κοινό τόπο των συγγραφέων όχι μόνο του 2ου αι. μ.Χ., αλλά όλης της 

περιόδου της αρχαιότητας. Επίσης, ο λόγος-αντίλογος ανάμεσα στους υποστηρικτές 

της αστρολογίας και τους αντιπάλους της και η πολεμική εναντίον των αστρολόγων, 

ακόμα και με τη μορφή της σάτιρας, είναι φαινόμενο που απαντάται σε όλη τη διάρ-

                                                 
122 Τον καιρό της Δημοκρατίας οι αστρολόγοι εκδιώχθηκαν από τη Ρώμη και την Ιταλία το 139 και το 
33 π.Χ. Τον 1ο αι. μ.Χ., εκτός από το 11 και το 16, το διάταγμα ανανεώθηκε και το 52, το 66 (;), το 68 
(;), το 69, και πιθανώς ξανά την ίδια χρονιά, το 70, το 71, το 89 (;) και το 93 μ.Χ. Στο ίδιο μοτίβο κι-
νείται και μια σειρά από δίκες Ρωμαίων της ανώτερης τάξης, που έλαβαν χώρα στη Ρώμη. Για την ε-
χθρική αυτή στάση των αυτοκρατόρων την περίοδο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέχρι την άνοδο του 
Χριστιανισμού βλ. F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 232-83· R. 
MacMullen, Enemies of the Roman Order: Treason, Unrest, and Alienation in the Empire (Cambridge 
MA, 1966), σελ. 128-42· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 49-52· της ίδιας, Power and Knowl-
edge, ό.π., σελ. 54-9· M. Beard- J. North- S. Price, Religions of Rome, ό.π., τόμ. 1, σελ. 231-3· B. Bak-
houche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 180. Βλ. και C. R. Phillips, ‘The sociology of religious 
knowledge’, ό.π., σελ. 2730-1· του ίδιου, ‘Socioreligious sanctions on magic’, ό.π., σελ. 264  
123 Ο Ουλπιανός στο De Officio Proconsulis 7 [παρατίθεται στο M. Beard- J. North- S. Price, Religions 
of Rome, ό.π., τόμ. 2, σελ. 271-2] συμπεριλαμβάνει στην πραγματεία του για τα καθήκοντα των επάρ-
χων και τις απαγορεύσεις για την αστρολογία. Για τα αυτοκρατορικά διατάγματα και την επίδρασή 
τους στην Αίγυπτο βλ. Δίων Κάσσιος, `Ρωμαϊκ¾ ƒστορία 53.2.4, 54.6.6. Βλ. και D. Frankfurter, Relig-
ion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 23-7, ιδιαίτ. σελ. 25-6· Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 350-1. Βλ. 
και σελ. 55, υποσ. 136 
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κεια των ελληνορωμαϊκών χρόνων, αποδεικνύοντας τη δημοτικότητα της τέχνης αυ-

τής.124 Άλλωστε, ο αυτοκράτορας Αδριανός ίδρυσε το 134 μ.Χ. στη Ρώμη το πρώτο 

πανεπιστήμιο, το Athenaeum, στο οποίο η αστρολογία πιθανότατα εντάχθηκε επίσημα 

στο πρόγραμμα των μαθημάτων. Εξάλλου, στον αιώνα αυτό ανήκουν και οι σημαντι-

κότερες παραγωγές αστρολογικών έργων μαζί με ορισμένα ανώνυμα ιατρομαθηματι-

κά κείμενα.125  

Η Μαθηματικ¾ τετράβιβλος σύνταξις του Κλ. Πτολεμαίου γράφτηκε στην Αλε-

ξάνδρεια των μέσων του 2ου αι. μ.Χ. και εκθέτει με συστηματικό τρόπο τα ιατρομα-

θηματικά, επιχειρώντας να θεωρητικοποιήσει τον τεχνικό τους χαρακτήρα και να τα 

αποσυνδέσει από το θρησκευτικό τους παρελθόν.126 Ο Κλ. Πτολεμαίος δεν προσεγγί-

ζει την αστρολογική ιατρική ως πρακτική τέχνη, αλλά ασχολείται με αυτή μόνο στα 

πλαίσια μιας θεωρητικής παράθεσης, απορρίπτοντας θεωρίες που είχαν βρει την ε-

φαρμογή τους στα ιατρομαθηματικά. Υιοθετεί μόνο τη γενεθλιαλογία, απορρίπτοντας 

ολοκληρωτικά τις καταρχές, κάνει μικρή χρήση της θεωρίας των κλήρων και των τό-

πων και δεν αναφέρεται καθόλου στις περιόδους των άστρων και στη συμβολή της 

αριθμολογίας στην πρόγνωση.127 Η αστρολογία μεταμορφώνεται σε μια μυητική 

γνώση -ένα φαινόμενο κατεξοχήν της ύστερης αρχαιότητας- που γίνεται προσβάσιμη 

μέσα από μια διδακτική διαδικασία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ψευδεπίγραφα 

κείμενα της αστρολογικής ιατρικής, ενώ τονίζεται ιδιαίτερα τόσο η δυσκολία πρό-

                                                 
124 Βλ. T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 52, 57  
125 Ο F. E. Robbins (‘A new astrological treatise: Michigan papyrus No. 1’, CP 22.1 [1927], 1-45) εξέ-
δωσε και υπομνημάτισε τον αστρολογικό P.Mich 149 (2ος αι. μ.Χ.). Βλ. και A. E. Housman, ‘The 
Michigan astrological papyrus’, CP 22.1 (1927), 257-63. Είναι ένα αιγυπτιακό έργο που φέρει ομοιό-
τητες με τα έργα του Ερμητισμού, των Νεχεψώ/Πετόσιρι και του Θρασύλλου, αλλά και με τις αστρο-
λογικές πραγματείες του Αντίοχου, του Β. Βάλη και του Φ. Ματερνού. Ο συγγραφέας του φαίνεται 
πως είχε γράψει και ένα ακόμη αστρολογικό έργο με τον τίτλο 'ΑποτελεσματικÕς τόμος. Βλ. F. E. Rob-
bins, ‘A new astrological treatise’, ό.π., 4. Οι ιατρομαθηματικές αναφορές ανευρίσκονται στο απόσπ. 
1.C-F και σχετίζονται με την πλανητική μελοθεσία. Το κείμενο αποτελεί την πιο παλαιά ελληνική 
πραγματεία όπου τα ονόματα των πλανητών, έτσι όπως επιβίωσαν ως τις μέρες μας, χρησιμοποιήθη-
καν εκτεταμένα και συμπιλήθηκε το 2ο αι. μ.Χ., δημιουργήθηκε όμως σε μια πρώτη μορφή πριν από 
αυτόν. Βλ. F. Cumont, ‘Les noms des planètes et l’ astrolatrie chez les Grecs’, AC 4 (1935), 37. Από 
ένα χωριό του Fayoum με το όνομα Φιλαδέλφεια προέρχεται και μια προσωπική επιστολή του ιατρού 
Ηρώδη, στην οποία επισυνάπτεται ένα ωροσκόπιο (2ος αι. μ.Χ.). Βλ. M. Hirt Raj, Médecins et Malades 
de l’ Égypte Romaine: Étude Socio-Légale de la Profession Médicale et de ses Praticiens du Ιer au IVe 

siècle ap. J.-C. (SAM 32) (Leiden- Boston, 2006), σελ. 186 
126 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 3.13, 15, 4.9 
127 Βλ. M. Riley, ‘Theoretical and practical astrology: Ptolemy and his colleagues’, TAPhA 117 (1987), 
235-56. Για τον Κλ. Πτολεμαίο και την Τετράβιβλο βλ. L. Thorndike, A History of Magic and Experi-
mental Science, ό.π., τόμ. 1, σελ. 110-6· F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 
192-5· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 60-2. Βλ. και σελ. 63 
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σβασης στη γνώση αυτή, όσο και το ανυπέρβλητο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο 

δάσκαλο και το μαθητή.128 

Αντίθετα από το θεωρητικό υπόβαθρο της αστρολογίας του Κλ. Πτολεμαίου, οι 

ενότητες ιατρικής αστρολογίας των 'Ανθολογιîν (154-74 μ.Χ.) του Σύριου Β. Βάλη 

διακρίνονται για τον πρακτικό τους χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για μια πραγματεία 

που προορίζεται για προσωπική χρήση του συγγραφέα και των μαθητών του.129 Το 

έργο του Β. Βάλη αποτέλεσε σταθμό για τους μεταγενέστερους αστρολόγους και η 

πλανητική μελοθεσία του πρώτου βιβλίου του φαίνεται ότι άσκησε παρόμοια επίδρα-

ση.130 Ο Β. Βάλης έγραψε στην Αλεξάνδρεια την ίδια χρονική περίοδο με τον Κλ. 

Πτολεμαίο και για το λόγο αυτό άλλωστε δεν υπάρχουν αμοιβαίες αναφορές σε κανέ-

να από τα έργα των δύο αυτών συγγραφέων. Ο Σύριος αστρολόγος επηρεάζεται από 

το Στωικισμό και ακολουθεί την ερμητική εσωτερική παράδοση: η αστρολογία είναι 

μια μυητική γνώση που προορίζεται μόνο για έναν κλειστό κύκλο μαθητών· ένας όρ-

κος σιωπής θα δεσμεύσει τους αναγνώστες του βιβλίου του, οι οποίοι επιπλέον θα 

πρέπει να θεωρήσουν το περιεχόμενό του ως μυστηριακή γνώση.131  

Στο τέλος του 2ου αι. μ.Χ. τοποθετείται χρονολογικά και το έργο Θησαυροˆ του 

Αντίοχου του Αθηναίου, από το οποίο αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για τα ια-

τρομαθηματικά. Στον CCAG έχει εκδοθεί μια ενότητα πλανητικής φαρμακοποιείας με 

εμφανείς ερμητικές επιδράσεις, τμήμα πιθανώς της πραγματείας του Αντίοχου.132  

Ο Γαληνός, παρά την αμφίσημη θέση του για τη σχέση της αστρολογίας και ια-

τρικής, φαίνεται τελικά πως υιοθέτησε επιλεκτικά ορισμένες αρχές της. Κατά τη δια-

μονή του στη Ρώμη υπήρξε ο προσωπικός ιατρός του Μάρκου Αυρήλιου, ο οποίος, 

παρά το διάταγμα που εξέδωσε κατά των αστρολόγων το 175 μ.Χ. (;), υπήρξε και 

                                                 
128 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 2.9.20· πρβ. CH 13. Βλ. T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 138· της 
ίδιας, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 84-5 
129 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 2.36, 2.41.28-39, 9.5 
130 Ό.π., 1.1· CCAG 2.160-80 
131 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 4.11.11, 7 [προοίμ.]. Για το Β. Βάλη βλ. O. Neugebauer, ‘The chronology of Vet-
tius Valens’ Anthologiae’, HThR 47.1 (1954), 65-7· F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Poli-
tics, ό.π., σελ. 190-2· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 59-60 
132 CCAG 7.111-3, 114-5, 1.147, 6.83-4. Ο F. Cumont (‘Antiochus d’ Athènes et Porphyre’ στο Mé-
langes Bidez [Annuaire de l’ Institut de Philologie et d’ Histoire Orientales II] [Bruxelles, 1934], σελ. 
135-47, ιδιαίτ. σελ. 145-6) υποστήριξε ότι ο Αντίοχος ο Αθηναίος πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο με 
τον Αντίοχο από το Άσκαλον (1ος αι. π.Χ.), το δάσκαλο του Κικέρωνα, και πιθανολογεί από την ονο-
μασία των πλανητών, την πλανητική ιεραρχία που υιοθετείται, τη φιλοσοφία για το ρόλο του ήλιου και 
το σύστημα του οκτάτοπου για το οποίο γίνεται λόγος ότι ο Αντίοχος έγραψε τους ΘησαυροÝς του 
ανάμεσα στο 100 π.Χ. και το 50 μ.Χ. Ωστόσο, οι αναφορές των αστρολόγων της ελληνορωμαϊκής επο-
χής για το πρόσωπό του υποδηλώνουν ότι ο Αντίοχος έγραψε τους ΘησαυροÝς στο τέλος του 2ου αι. 
μ.Χ. Για τον Αντίοχο και ιδιαίτερα για το ζήτημα της εποχής που έζησε βλ. F. H. Cramer, Astrology in 
Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 187-8, ιδιαίτ. σελ. 187· D. Pingree, ‘Antiochus and Rhetorius’, CP 
72.3 (1977), 203-23, ιδιαίτ. 204 
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θερμός υποστηρικτής της τέχνης τους. Η αυτοκρατορική εύνοια απέναντι στην α-

στρολογία και την ιατρική του Γαληνού ενίσχυσε την ιατρική του τέχνη, δίνοντάς του 

τη δυνατότητα να υιοθετήσει ορισμένες από τις ιατρομαθηματικές θεωρίες. Αυτό γί-

νεται αντιληπτό μέσα από διάφορες αναφορές στα βιβλία του και κυρίως από τον τρί-

το τόμο του έργου του Περˆ κρισίμων ¹μερîν.133 Ο Γαληνός όμως δεν αναλώνεται 

στις πολύπλοκες αστρολογικές θεωρίες των ιατρομαθηματικών, αλλά περιορίζεται 

στην εξέταση της σχέσης της σελήνης με τους πλανήτες και στην επίδρασή τους στην 

ανθρώπινη υγεία. Το Γαληνό εμφανίζει ως συγγραφέα και το ψευδεπίγραφο έργο 

Περˆ κατακλίσεως προγνωστικ¦ ™κ τÁς μαθηματικÁς ™πιστήμης, έργο που χρεώθηκε, 

όπως αναφέραμε, και ο Ερμής Τρισμέγιστος και ο Ιαμβρής.134 

Με το ψευδεπίγραφο έργο του Γαληνού φέρει ομοιότητες και το Περˆ κατακλί-

σεως ™πιτομ¾ τîν Πανγχαρίου.135 Ο Πανχάριος (200 μ.Χ.) είναι ο πρωιμότερος υπο-

μνηματιστής του Κλ. Πτολεμαίου, έζησε την ίδια εποχή περίπου με το Γαληνό στην 

αιγυπτιακή Αλεξάνδρεια και έδρασε σε μια δύσκολη περίοδο για την αστρολογία.136 

Φέρεται συγγραφέας μεταξύ άλλων και δύο ιατρομαθηματικών ενοτήτων -η δεύτερη 

με επιρροές από την καταρχική αστρολογία του Δωρόθεου- που έχουν τίτλο Περˆ κα-

τακλίσεων καˆ νόσων και Περˆ νοσούντων. Οι πραγματείες αυτές στον κώδικα 

Laurentianus 28, 13 [φύλ. 233ν, 235] υπογράφονται με το όνομά του, σε άλλο χειρό-

γραφο όμως είναι ανώνυμες.137 

Μια σύντομη ιατρομαθηματική ενότητα σχετική με την πρόγνωση της εξέλιξης 

μιας ασθένειας και με τον τίτλο Περˆ συνοχîν À κατακλίσεων παρουσιάζει ως συγ-

                                                 
133 Γαληνός, Περˆ κρισίμων ¹μερîν, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 9, σελ. 900-41  
134 Γαληνός, Περˆ κατακλίσεως, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 19, σελ. 529-73. Ο συγγραφέας χρησιμο-
ποιεί τα ελληνιστικά ονόματα των πλανητών και το έργο αποτελεί πιθανόν τη μοναδική πραγματεία 
όπου το ελληνιστικό όνομα της Αφροδίτης, “Εσπερος, εμφανίζεται μόνο του χωρίς τις άλλες ονομασίες 
της, ως `Εωσφόρος ή Φωσφόρος. Βλ. F. Cumont, ‘Les noms des planètes et l’ astrolatrie chez les 
Grecs’, ό.π., 26-7. Αναφορές στην αστρολογική ιατρική έχουμε και στο Περˆ θηριακÁς πρÕς Παμφιλι-
ανÕν, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 14, σελ. 298, στο Περˆ θηριακÁς πρÕς Πίσωνα 17, έκδ. C. G. Kühn, 
ό.π., τόμ. 14, σελ. 285 και στο υπόμνημα του Γαληνού για το Περˆ ¢έρων, Øδάτων, τόπων του Ιππο-
κράτη, όπως διασώθηκε σε αραβική μετάφραση. Για την έκδοση του τρίτου κεφαλαίου του βλ. G. J. 
Toomer, ‘Galen on the astronomers and astrologers’, AHES 32.3/4 (1985), 193-206. Για την αστρολο-
γία του Γαληνού βλ. L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, ό.π., τόμ. 1, σελ. 
178-81· F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 188-90· T. Barton, Power and 
Knowledge, ό.π., σελ. 53-4· V. Nutton, Ancient Medicine (London- New York, 22005), σελ. 265-9. Βλ. 
και σελ. 64-6 
135 CCAG 1.118-22 
136 Το 199 μ.Χ. ο ύπατος της Αιγύπτου Αιμίλιος Σατουρνίνος θέτει σε κυκλοφορία ένα διάταγμα με 
την οδηγία να αναρτηθεί σε κάθε πόλη και κάθε χωριό, με το οποίο έθετε σε απαγόρευση τη μαγεία 
και τη μαντεία για την περιοχή της επικράτειάς του. 
137 Για τον κώδικα Laurentianus 28, 13 [φύλ. 233ν, 235] βλ. CCAG 1.20. Ο κώδικας που δεν αναφέρει 
τον Πανχάριο είναι ο κώδικας Laurentianus 28, 34 [φύλ. 17-8] (CCAG 1.122-8). 
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γραφέα της τον αστρολόγο Σεραπίωνα.138 Ο ανώνυμος αστρολόγος του 379 μ.Χ. υ-

ποστηρίζει ότι ο Σεραπίωνας έγραψε πριν από τον Κλ. Πτολεμαίο,139 αναφέρεται ό-

μως στο Σεραπίωνα των ελληνιστικών χρόνων και όχι στον αστρολόγο του Περˆ 

συνοχîν, που έζησε το πιθανότερο στην Αλεξάνδρεια του 3ου αι. μ.Χ.140 

Η εξάπλωση του Χριστιανισμού (3-4ος αι. μ.Χ.) δεν οδήγησε στην παρακμή της 

αστρολογικής ιατρικής, όπως άλλωστε φανερώνει και η μεγάλη παραγωγή αστρολο-

γικών κειμένων, τα οποία ωστόσο διακρίνονται για την έλλειψη πρωτοτυπίας και το 

συμπιληματικό τους χαρακτήρα.141 Από το τέλος όμως του 3ου αι. μ.Χ. οι διαθέσεις 

της αυτοκρατορικής εξουσίας απέναντι στην αστρολογία έγιναν σκληρότερες. Το 294 

μ.Χ. ο Διοκλητιανός απαγόρευσε για πρώτη φορά σε ολόκληρη την έκταση της αυτο-

κρατορίας του την αστρολογία, όπως γενικότερα και κάθε μαντική τέχνη. Ο αντίπα-

λός του, Κωνσταντίνος, κράτησε ηπιότερη στάση και με το διάταγμα του 319 μ.Χ. 

επέτρεψε στους αστρολόγους να τελούν δημόσια τις πρακτικές τους, επιτρέποντας 

παράλληλα και την άσκηση της ιατρικής μαγείας.142 Ο διάδοχος του Κωνσταντίνου, 

Κωνστάντιος, υιοθέτησε αυστηρότερη πολιτική και το 357 μ.Χ. εξέδωσε ένα διάταγ-

μα που καταδίκαζε τη μαντεία ως μαγεία, απαγορεύοντας όλες τις curiositas divi-

nandi, όχι όμως και την πρακτική κάθε αυτή, ενώ το 358 μ.Χ., με άλλο διάταγμα, συ-

σχέτισε την οιωνοσκοπία με τη μαγεία και τη μαντεία.143 Τα διατάγματα αυτά και 

όσα ακολούθησαν απέβλεπαν όχι μόνο στον περιορισμό της τέλεσης τέτοιων πρακτι-

κών, αλλά και στην κατοχή ανάλογων βιβλίων και η δημοσίευσή τους δεν συνεπαγό-

ταν την άμεση εφαρμογή τους, αλλά σηματοδοτούσε την έναρξη μιας περιόδου δυ-

σμένειας και περιθωριοποίησης.144  

                                                 
138 CCAG 1.101-2 
139 CCAG 5.1.205.17 
140 Για το Σεραπίωνα βλ. F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 188, 215-6 
141 Βλ. M. Hirt Raj, Médecins et Malades de l’ Égypte Romaine, ό.π., σελ. 233-4. Στα ανώνυμα κείμενα 
του 3ου ή 4ου αι. μ.Χ. ανήκει ένα αρκετά καταστραμμένο για να μελετηθεί απόσπασμα από το χειρό-
γραφο ιατρικής αστρολογίας του P.Erl 129. Την εποχή αυτή χρονολογείται και ένας πάπυρος (PSI 
1702) σχετικός με τη μαγική θεραπευτική, που φέρεται να συγγενεύει με το έργο του Νεχεψώ. Για τον 
πάπυρο αυτό βλ. I. Andorlini, ‘Un anonimo del genere degli iatromathematikà’, ό.π., σελ. 7-23. 
142 Codex Theodosianus 9.16.1-3 
143 Ό.π., 9.16.4, 6 
144 Για την εχθρότητα του Χριστιανισμού προς την αστρολογία βλ. R. MacMullen, Christianizing the 
Roman Empire: A.D. 100-400 (New Haven, 1984), σελ. 95· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 64-
8· της ίδιας, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 59-61· F. R. Trombley, Hellenic Religion and Christiani-
zation C. 370-529 (Boston- Leiden, 2001), τόμ. 1, σελ. 59-62, 65-8, 70-1. Για τη στάση του Χριστιανι-
σμού απέναντι στην αστρολογία βλ. επίσης A. Le Boeuffle, Le Ciel des Romains, ό.π., σελ. 76-81· T. 
Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 71-80· της ίδιας, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 62-9· B. Bak-
houche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 156-61· G. Luck, Arcana Mundi: Magic and the Occult in the 
Greek and Roman Worlds. A Collection of Ancient Texts (Baltimore, 22006), σελ. 376-9 
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Η Mathesis (337-54 μ.Χ.) του Φ. Ματερνού γράφτηκε στη λατινική γλώσσα από 

ένα Σικελό ρήτορα και είναι επηρεασμένη από την ερμητική εσωτερική αστρολογία, 

το Δωρόθεο και το Μανίλιο.145 Η αστρολογία -μαζί και τα ιατρομαθηματικά- του Φ. 

Ματερνού καθίσταται το μέσο αυτολύτρωσης του ανθρώπου από τα δεσμά του γήι-

νου κόσμου. O αστρολόγος, απευθυνόμενος στον πάτρωνά του Μαβόρτιο, αναφέρει:  

 
Λοιπόν, κοίτα […] με ορθάνοιχτα μάτια τους ουρανούς και άφησε την ψυχή σου να θαυ-

μάσει το πιο όμορφο θεμέλιο της θεϊκής δημιουργίας. Αυτός είναι ο τρόπος να απελευθε-

ρώσουμε τις ψυχές μας από τις διεφθαρμένες παγίδες του σώματος και να εγκαταλείψουμε 

τους κινδύνους της θνητής μας φύσης.146 

 

Η μύηση της ψυχής και η μυστικότητα που απαιτείται χαρακτηρίζουν ολόκληρο το 

έργο, από τη στιγμή που ο αστρολόγος έχει την αίσθηση ότι έρχεται σε επαφή με τον 

ουράνιο θεό και έκτοτε βρίσκεται, ως μύστης, σε μια διαρκή επικοινωνία μαζί του.147 

Η μύηση αυτή επιτελείται με την άνοδο της ψυχής στις ουράνιες σφαίρες, οι οποίες 

δίνουν σε κάθε μεμονωμένη ψυχή το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους, και η 

αναγέννηση που επέρχεται από τη θεϊκή αυτή επαφή συνεπάγεται τη γνώση των μυ-

στικών του ουρανού και τη λύτρωση από την αδήριτη κυριαρχία της μοίρας.148 Η ε-

νασχόληση με τα άστρα προαπαιτεί μια ψυχική κάθαρση και έναν ηθικό ασκητισμό 

κατά το πρότυπο της ηθικής και τελετουργικής καθαρότητας των μυστηρίων. Οι α-

ντιφατικές ή ημιτελείς αστρολογικές θεωρίες δεν εμφανίζονται παρά ως μια αποσπα-

σματική γνώση που λαμβάνεται στις διάφορες βαθμίδες της μύησης και πρόκειται να 

ενοποιηθούν, όταν ο νεόφυτος ολοκληρώσει τη μύησή του.149  

                                                 
145 Για τις ιατρομαθηματικές ενότητες βλ. Φ. Ματερνός, Math. 7.8, 9, 20, 21. Ο Φίρμικος Ματερνός 
μεταστράφηκε στο Χριστιανισμό και έγραψε το πολεμικό έργο κατά του παγανισμού De errore profa-
narium religionum. Έτσι, υποστηρίχθηκε ότι το αστρολογικό του έργο είναι δημιούργημα της εποχής 
πριν τη μεταστροφή του στο Χριστιανισμό. Ο Φ. Ματερνός όμως είναι πιθανό να είχε γράψει το 
Mathesis όντας χριστιανός, καθώς ως ρητορικός και συγκλητικός και ανήκοντας στην ανώτερη τάξη 
μπορούσε να μην είχε απορρίψει ολόκληρο το πολιτισμικό του υπόβαθρο, το οποίο στηριζόταν και στη 
θρησκεία. Επιπλέον, γράφοντας για την παγανιστική παράδοση και απευθυνόμενος σε παγανιστές, 
είναι πιθανό να αποφεύγει τις αναφορές στη χριστιανική θρησκεία. Βλ. T. Barton, Ancient Astrology, 
ό.π., σελ. 80. Για το Φ. Ματερνό βλ. και A. A. Long, ‘Astrology: Arguments pro and contra’, ό.π., σελ. 
188-90· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 114 
146 Φ. Ματερνός, Math. 8.1.6: intuere itaque […] patentibus oculis caelum, et pulcherrimam istam di-
vini operis fabricam animus tuus semper aspiciat. Tunc enim mens nostra, maiestatis suae recorda-
tione formata, a pravis corporum illecebris liberatur, et exuta mortalitatis incommodis. 
147 Ό.π., 5 [προοίμ.] 1-2, 7.1, 8.33.2-3, 1.4.1-5, 1.5.11 
148 Ό.π., 1.5.6-7, 1.5.9, 1.6.2. Για την άνοδο/κάθοδο της ψυχής βλ. σελ. 12 και υποσ. 15. Για το χαρα-
κτήρα των πλανητών βλ. σελ. 100, υποσ. 93 
149 Ό.π., 5.1.38, 8.1.10  
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Στο έργο Περˆ καταρχîν του αστρολόγου Μάξιμου ανήκουν δύο ιατρομαθηματι-

κά κεφάλαια που αρχικά γράφτηκαν, όπως και ολόκληρο το έργο, σε επικό μέτρο και 

αρχαΐζουσα γλώσσα και στη συνέχεια μεταφράστηκαν από τον ίδιο το συγγραφέα 

στη γλώσσα της εποχής του. Το λεξικό Σούδα αναφέρει ότι ο Μάξιμος με καταγωγή 

από την Ήπειρο ή το Βυζάντιο υπήρξε δάσκαλος του αυτοκράτορα Ιουλιανού (361-3 

μ.Χ.) και το Περˆ καταρχîν συγκαταλέγεται μεταξύ των διάφορων μελετών του που 

έγραψε για τον τελευταίο εθνικό αυτοκράτορα.150 Την ίδια εποχή η εκκλησία με τη 

σύνοδο της Λαοδικείας (365 μ.Χ.) απαγόρευσε στους ιερείς να ασχολούνται με τη 

μαγεία, την αστρολογία και την κατασκευή φυλακτηρίων (και προφανώς και των α-

στρολογικών θεραπευτικών περιαμμάτων) με την κατηγορία ότι αποτελούν φυλακή 

των ψυχών. Μετά τη σύντομη ηγεμονία του Ιουλιανού η αστρολογία περιπίπτει και 

πάλι σε δυσμένεια και οι αυτοκράτορες Βαλεντιανός Α΄ και Ουάλης την καταδίωξαν 

με το διάταγμα του 370 ή 373 μ.Χ.151 Το 378 μ.Χ. γράφτηκε το έργο Ε„σαγωγικ¦ του 

αστρολόγου Παύλου Αλεξανδρείας, με ελάχιστες όμως αναφορές στα ιατρομαθημα-

τικά,152 ενώ οι ιατρομαθηματικές θεωρίες ενός ανώνυμου αστρολόγου ένα χρόνο αρ-

γότερα, γνωστού και ως αστρολόγου του 379 μ.Χ., επηρεάζονται από τον τεχνικό 

Ερμητισμό και τον Κλ. Πτολεμαίο.153  

Ο Αυγουστίνος στη χριστιανική πολεμική του κατά της μοιρολατρικής αστρολο-

γίας κάνει λόγο για τον ιατρό του αυτοκράτορα Βαλεντιανού Β΄ (383-92 μ.Χ.), Βιντι-

σιάνο, ο οποίος είχε μελετήσει τα ιπποκρατικά έργα και είχε πιθανώς ασκήσει και την 

ιατρική αστρολογία.154 Ο χριστιανός απολογητής χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον 

Ιπποκράτη για να απορρίψει τις θεωρίες αυτές. Ο Ιπποκράτης κατέγραψε μια περί-

πτωση δύο αδελφών που αντιμετώπισαν την ίδια ασθένεια και συμπέρανε ότι αυτό 

οφείλεται στην κοινή τους σύλληψη και ανατροφή μέσα στο ίδιο περιβάλλον. Ο Αυ-

γουστίνος θεωρεί τη θέση αυτή πιο πιθανή από τον ισχυρισμό των αστρολόγων ότι οι 

επιδράσεις των αστερισμών τη στιγμή της γέννησης των δύο αδελφών είναι αυτές που 

                                                 
150 Σούδα, Λεξ., λήμ. ‘Μάξιμος’. Για τις ιατρομαθηματικές θεωρίες στο Μάξιμο βλ. Περˆ καταρχîν 6-
7. Ο F. Cramer (Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 188, υποσ. 349) πιθανολογεί ότι ο 
αστρολόγος Μάξιμος ταυτίζεται με το φιλόσοφο Μάξιμο από την Έφεσo. Άλλωστε, ο Μάξιμος ο Εφέ-
σιος ήταν Νεοπλατωνικός φιλόσοφος που έζησε και αυτός, όπως και ο Μάξιμος ο Βυζάντιος, τον 4ο αι. 
μ.Χ. και υπήρξε φίλος, αλλά και συνεργάτης του Ιουλιανού για την αποκατάσταση του παγανισμού. Η 
αναφορά όμως του λεξικού Σούδα αποτελεί αμεσότερη μαρτυρία και έτσι είναι πιο πιθανή. 
151 Cod. Theod. 9.16.8 
152 Παύλος Αλεξανδρείας, Ε„σαγωγικ¦ 15, 21, 25, 35. Βλ. T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 81 
153 CCAG 5.1.208-11 
154 Αυγουστίνος, Confessiones 4.3 
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αποτελούν την αιτία της ασθένειας.155 Η πολεμική του Αυγουστίνου ερείδεται στο 

μανιχαϊκό παρελθόν του, το οποίο και επιχειρεί να εξορκίσει. Ο ίδιος ο θεμελιωτής 

του Μανιχαϊσμού, Μάνης (210-76 μ.Χ.), είχε υιοθετήσει την αστρολογία στις γνω-

στικές του διδασκαλίες, κάνοντας λόγο στα Κεφάλαιά του για τη ζωδιακή μελοθεσία 

και για τα άστρα ως αιτίες πρόκλησης των ασθενειών.156  

Το τελικό πλήγμα η αστρολογία, αλλά και οι ελληνορωμαϊκοί χρόνοι ως πολιτι-

σμικό πλαίσιο το δέχτηκαν από το Θεοδόσιο: το 391 μ.Χ. απαγόρευσε την άσκηση 

της τέχνης σε όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας του, κατοχυρώνοντας το Χρι-

στιανισμό ως τη μοναδική επίσημη κρατική θρησκεία. Την 1η Φεβρουαρίου του 409 

μ.Χ. οι αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονόριος καταδίκασαν με διάταγμα τους αστρο-

λόγους, εκδιώκοντάς τους από όλες τις πόλεις της αυτοκρατορίας τους. Τότε ακρι-

βώς, σε μια επικίνδυνη εποχή για την αστρολογία, τοποθετούνται τα 'Αποτελεσματικ¦ 

(415 μ.Χ.) του Ηφαιστίωνα από τις αιγυπτιακές Θήβες, που περιλαμβάνουν αρκετές 

ενότητες αστρολογικής ιατρικής.157 Ο Ηφαιστίωνας υπήρξε περισσότερο συμπιλητής 

παρά δημιουργικός αστρολόγος και είναι χαρακτηριστικό ότι οι ιατρομαθηματικές 

ενότητες του δεύτερου βιβλίου του αποτελούν αναπαραγωγή των αντίστοιχων του 

Κλ. Πτολεμαίου, ενώ στο τρίτο βιβλίο του τα ιατρομαθηματικά αποσπάσματα προέρ-

χονται κυρίως από την Πεντάτευχο του Δωρόθεου.158  

Με τον Ηφαιστίωνα ολοκληρώνεται το χρονικό πλαίσιο που έχει οριστεί για την 

παρούσα μελέτη. Δεν θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε και έναν αστρολόγο 

                                                 
155 Αυγουστίνος, De civitate dei 5.2. Ο Αυγουστίνος εδώ καταφέρεται εναντίον του Ποσειδώνιου και 
έμμεσα του Κικέρωνα, στον οποίο και χρεώνει τις θεωρίες αυτές. Ο Αυγουστίνος χρησιμοποίησε ευ-
ρύτερα το παράδειγμα των διδύμων στην πολεμική του κατά της φαταλιστικής αστρολογίας με το επι-
χείρημα ότι αυτοί, ενώ έχουν γεννηθεί κάτω από τους ίδιους αστερισμούς, έχουν ωστόσο τελείως άλλη 
ζωή ή αντιμετωπίζουν άλλες ασθένειες. Από την άλλη μεριά, διαφορετικοί άνθρωποι που έχουν γεννη-
θεί τον ίδιο χρόνο και κάτω από τις ίδιες αστρολογικές συνθήκες ζουν με τελείως διαφορετικό τρόπο. 
Για τη θέση του Αυγουστίνου απέναντι στην αστρολογία βλ. L. Thorndike, A History of Magic and 
Experimental Science, ό.π., τόμ. 1, σελ. 513-21· A. A. Long, ‘Astrology: Arguments pro and contra’, 
ό.π., σελ. 190-1· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 35, 77-8· G. Luck, Arcana Mundi, ό.π., σελ. 
378-9 
156 Μάνης, Κεφάλαια 70.174-5. Βλ. L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, ό.π., 
τόμ. 1, σελ. 381-2· H. G. Schipper, ‘Melothesia: A chapter of Manichaean astrology in the West’ στο J. 
van Oort- O. Wermelinger- G. Wurst (επιμ.), Augustine and Manichaeism in the Latin West (Proceed-
ings of the Fribourg-Utrecht International Symposium of the IAMS) (NHMS 49) (Leiden- Boston- 
Köln, 2001), σελ. 201-4· P. Pachis, ‘La relation microcosme-macrocosme selon le système Manichéen’ 
στο A. A. Shishmanian- D. Shishmanian (επιμ.), Ascension et Hypostases Initiatiques de l’ Âme: Mys-
tique et Eschatologie à Travers les Traditions Religieuses I (Actes du Colloque International d’ His-
toire des Religions ‘Phychanodia’, Paris, Inalco, 7-10 Septembre 1993) (Paris, 2006), σελ. 465-71 
157 Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 2.13, 14, 16, 25, 3.5.49-56, 12-3, 31-4. Βλ. και την έκδοση του Ηφαιστίωνα 
από τον D. Pingree (BT), τόμ. 1, σελ. 330-1 
158 Για τον Ηφαιστίωνα Θηβαίο βλ. T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 81-2. Το ιατρομαθηματικό 
απόσπασμα Περˆ σινîν καˆ παθîν (CCAG 8.3.129) (χ.χ.) έχει επηρεαστεί από τον Κλ. Πτολεμαίο και 
τον Ηφαιστίωνα. 
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που έδρασε έναν αιώνα σχεδόν μετά τον Ηφαιστίωνα (τα ωροσκόπιά του χρονολο-

γούνται από το 401 ως το 516 μ.Χ.), το Ρητόριο. Ο Ρητόριος βασίζεται στις ιατρομα-

θηματικές του θεωρίες σε παλαιότερους αστρολόγους και υπήρξε ο συμπιλητής που 

διέσωσε τα σχετικά αποσπάσματα από το έργο του Τεύκρου, του Δωρόθεου και του 

Αντίοχου. Φαίνεται όμως ότι επηρεάζεται άμεσα και από τον Κλ. Πτολεμαίο, το Β. 

Βάλη, τον Παύλο Αλεξανδρινό, τον ανώνυμο του 379 μ.Χ. και τον Ιουλιανό Λαοδι-

κείας (5ος αι. μ.Χ.).159 Ακόμα όμως και σε ένα τόσο υστερόχρονο έργο δεν διασώζο-

νται δυστυχώς τα πρωτότυπα χειρόγραφα και έτσι η μελέτη των ιατρομαθηματικών 

υπόκειται για άλλη μια φορά στον κίνδυνο ετεροχρονισμένων παρεμβάσεων. 
 

3. ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Ο διαχωρισμός των αρχαίων τεχνών στις δύο κατηγορίες της επιστήμης και ψευδοε-

πιστήμης, που έχει προταθεί από αρκετούς ερευνητές του παρελθόντος, είναι ουσια-

στικά το δημιούργημα της νευτώνειας μηχανιστικής φυσικής του 18ου αιώνα και ο-

πωσδήποτε δεν συνιστά το ορθό μεθοδολογικό κλειδί για την ερμηνεία τους.160 Η τα-

ξινόμηση αυτή δύναται να επιδαψιλεύσει μόνο μορφές γνώσεων της αρχαιότητας, 

καθώς χαρακτηρίζει περισσότερο τάσεις μεθόδων και όχι αυστηρά μεθοδολογικά ερ-

γαλεία. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφευχθεί η χρονολογική προτεραιότητα της μιας 

έναντι της άλλης κατηγορίας, αφού αυτές αποτελούν παράλληλες χρονικά κατηγορίες 

με αμφίδρομες επιρροές.161 

                                                 
159 CCAG 8.4.186-94. Για το Ρητόριο βλ. T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 82 
160 Ο M. Foucault (The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences [μτφ. A. Sheridan] 
[New York, 1970], σελ. 127-8) για να καταδείξει τη σημασία της ταξινόμησης του λόγου αναφέρει ένα 
παράδειγμα. Οι ιστορικοί του 18ου αιώνα επιθυμούν να καταγράψουν την ιστορία της βιολογίας. Δεν 
κατανοούν όμως ότι η βιολογία δεν υπήρχε το 18ο αιώνα, καθώς πρόκειται για μια μορφή γνώσης που 
είναι γνωστή σε εμάς τα τελευταία εκατό πενήντα χρόνια και δεν ισχύει για προγενέστερες περιόδους. 
Το γεγονός ότι η βιολογία ήταν άγνωστη οφείλεται στο ότι η ίδια η ζωή, ως μια ταξινομική κατηγορία, 
δεν υπήρχε. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η ταξινόμηση αποτελεί το δομικό στοιχείο που δίνει στα αντι-
κείμενα τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ταυτότητα, η οποία τελικά θα οδηγήσει στη μελέτη τους. Η 
αστρονομία και η ιατρική του σήμερα δεν ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες με τις κατηγορίες της αρχαιό-
τητας και η προβολή τους πάνω στις αντίστοιχες ταξινομήσεις της αρχαιότητας εκπίπτουν ως προς τη 
μέθοδο και το σκοπό τους. Για μια μεθοδολογική προσέγγιση ανάμεσα στην επιστήμη/ψευδοεπιστήμη 
βλ. R. J. Hankinson, ‘Stoicism, science and divination’, ό.π., σελ. 123-5· C. R. Phillips, ‘The sociology 
of religious knowledge’, ό.π., σελ. 2681-97, 2700-1· του ίδιου, ‘Socioreligious sanctions on magic’, 
ό.π., σελ. 267-8· T. Barton, Power and Knowledge, ό.π., ιδιαίτ. σελ. 15-7, 133-68. Πρβ. σελ. 29, υποσ. 
26 
161 Η F. Rochberg (‘Babylonian horoscopy’, ό.π., σελ. 39-59, ιδιαίτ. σελ. 55), μελετώντας τα βαβυλω-
νιακά ωροσκόπια της ελληνιστικής εποχής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αστρολογία και η αστρο-
νομία δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα ευθύγραμμο χρονολογικό διάγραμμα με την αστρολογία 
να δίνει ώθηση στην ανάπτυξη της αστρονομίας, αλλά θα πρέπει να προσεγγιστούν ως παράλληλες 
κατηγορίες, κατά την ιστορική πορεία των οποίων οι στόχοι και τα ενδιαφέροντά τους ταυτίστηκαν. Ο 
O. Neugebauer (‘The history of ancient astronomy’, ό.π., σελ. 39· του ίδιου, Οι Θετικές Επιστήμες στην 
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Ο διαχωρισμός επιστήμης/ψευδοεπιστήμης παίρνει στην περίπτωσή μας τη μορ-

φή αστρονομία/ιατρική από τη μια μεριά και αστρολογία/αστρολογική ιατρική από 

την άλλη. Όμως τόσο η ιατρική, όσο και η αστρολογία ενέχουν ως κατηγορίες της 

τέχνης την έννοια της πρόγνωσης. Πρακτικός σκοπός τους είναι η ερμηνεία των ση-

μείων του ουρανού και του σώματος και η εξαγωγή αιτιοκρατικών αξιωμάτων που 

αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η μαντεία με την έννοια της υπόθε-

σης αντιδιαστέλλεται τη μηχανιστική σχέση αιτίου και αποτελέσματος και απαντάται 

στην ιατρική και την αστρολογία, περιπλέκοντας με τον τρόπο αυτό τα όρια ανάμεσα 

στο σύγχρονο ορθολογισμό και το παράλογο.  

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στο τριακοστό βιβλίο της Historia Naturalis στην 

προσπάθειά του να αντιταχθεί στη μαγεία παραθέτει μια σύντομη ιστορία της. Η μα-

γεία για να περιβληθεί με κύρος αφομοίωσε και ενσωμάτωσε στοιχεία από τρεις άλ-

λες τέχνες, οι οποίες είχαν μεγάλη επίδραση στην ανθρώπινη σκέψη: 

 
Κανείς δεν θα αμφισβητήσει ότι αυτή [η μαγεία] πρώτα προήλθε από την ιατρική και με 

την πρόφαση ότι παρέχει την υγεία διακριτικά αναπτύχθηκε κάτω από την κάλυψη μιας 

ανώτερης και ιερότερης μορφής. Σε αυτές τις πιο επιθυμητές και καλοδεχούμενες υπο-

σχέσεις προσέθεσε τις δυνάμεις της θρησκείας, για την οποία το ανθρώπινο γένος παραμέ-

νει ακόμα και σήμερα πάρα πολύ στο σκοτάδι. Ακόμα πάλι, έχοντας επιτύχει, προσάρτη-

σε επιπλέον την αστρολογία, γιατί δεν υπάρχει κανείς που να μην επιθυμεί να γνωρίσει τη 

μοίρα του ή που να μην πιστεύει ότι η αληθινότερη πρόβλεψη είναι αυτή που κερδίζεται 

με την ενατένηση των ουρανών.162  

 

Η μαγεία αποτελεί ένα μόρφωμα, αφού είναι το αποτέλεσμα ενός συστήματος αμοι-

βαίων περιχωρήσεων και συσχετισμών ανάμεσα στην ιατρική, την τελετουργία και 

την αστρολογική μαντεία. Ο μάγος μπορεί να ενεργεί με βάση τους διακριτούς ρό-

λους του θεραπευτή, του ιεροτελεστή και του μάντη, τίποτα όμως δεν τον εμποδίζει 

να προβεί και σε ένα δυναμικό συνδυασμό των τριών αυτών σφαιρών γνώσης.  

                                                                                                                                            
Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 212), αν και φαίνεται να δέχεται την προέλευση της αστρολογίας από την α-
στρονομία, κρατάει μια πιο γενικευμένη στάση, θεωρώντας ότι η έλλειψη στοιχείων δεν επιτρέπει την 
εξαγωγή σίγουρων συμπερασμάτων σχετικά με την προέλευσή τους, ούτε και για το βαθμό που επηρέ-
ασε η μια την άλλη. 
162 Πλίνιος, HN 30.2: natam primum e medicina nemo dubitabit ac specie salutari inrepsisse velut 
altiorem sanctioremque medicinam, ita blandissimis desideratissimisque promissis addidisse vires re-
ligionis, ad quas maxime etiamnunc caligat humanum genus, atque, ut hoc quoque successerit, mis-
cuisse artes mathematicas, nullo non avido futura de sese sciendi atque ea e caelo verissime peti cre-
dente. 
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Ο Πλίνιος διακρίνει με σαφήνεια δύο μορφές της ιατρικής τέχνης, ακολουθώντας 

μια ιεραρχική διαβάθμιση. Η πρώτη, ανώτερη και πιο αποτελεσματική μορφή είναι η 

ιατρική που ασκείται από τους ιατρούς (medicina), ενώ η ιατρική των μάγων (magia) 

θεωρείται κατώτερη τέχνη, παρά το γεγονός ότι η τελευταία διατείνεται το αντίθετο 

με το επιχείρημα ότι ενέχει και το θεϊκό στοιχείο (altiorem sanctioremque 

medicinam). Η διάκριση αυτή του Πλίνιου ανάμεσα σε ορθολογική και μαγική τέχνη 

και η ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα της τελευταίας σε σχέση με την πρώτη 

εντάσσεται στο νοητικό μοντέλο της εποχής του που έχει την τάση να αποβάλλει από 

την περιφέρεια της σφαίρας επικυριαρχίας του οτιδήποτε δεν κατανοεί ή οτιδήποτε 

απειλεί την ίδια τη σύστασή του. Ο διαχωρισμός αυτός επιβάλλεται από την κρατού-

σα εξουσία και εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία ερμηνεύονται με βά-

ση τις εκάστοτε πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της κάθε εποχής. Ο Πλίνιος, ως 

άνθρωπος της γενιάς του και ανήκοντας στην ανώτερη τάξη, έχει κάθε λόγο να φοβά-

ται τις μαγικές τάσεις και πρακτικές που απειλούν το ρωμαϊκό σύστημα, στο οποίο η 

θρησκεία έχει τον καθοριστικό ρόλο (Pax deorum). Η ιατρική των μάγων θεωρείται 

κατώτερη όχι κυρίως με κάποια κριτήρια κοινωνικής σύμβασης για την ορθή άσκηση 

της ιατρικής, αλλά εξαιτίας των φορέων της. Ο Πλίνιος εξάλλου σε άλλο σημείο του 

έργου του συμβουλεύει τους ασθενείς με τεταρταίο πυρετό να καταφύγουν στη μαγι-

κή θεραπεία, όταν η επίσημη ιατρική δεν είναι σε θέση να τον θεραπεύσει.163    

Η περιθωριοποίηση αυτή καθίσταται σκληρότερη με τη μορφή της σάτιρας. Ο 

σατιρικός συγγραφέας Ιουβενάλιος προσάπτει στις γυναίκες αντιλήψεις και νοοτρο-

πίες τις οποίες η ρωμαϊκή κοινωνία θεωρούσε απόβλητες και κατακριτέες, μεταφέρο-

ντας στο έργο του τις φυλετικές προκαταλήψεις της εποχής του για το γυναικείο φύ-

λο. Η αστρολογική ιατρική συμπεριλαμβάνεται στη δεισιδαιμονική θεώρηση των 

πραγμάτων από τις γυναίκες, όπως αυτή ερμηνεύεται και γίνεται αντιληπτή από τα 

αρσενικά μέλη της ανώτερης ρωμαϊκής κοινωνίας.164  

Ο τεχνητός διαχωρισμός ορθολογικής/ανορθολογικής τέχνης καταλύεται, πολλές 

φορές, από τους ίδιους τους εκφραστές του, αποδεικνύοντας τη ρευστότητα τέτοιων 

οριοθετήσεων. Ο Κουίντος στον αντίλογό του με τον Κικέρωνα (106-43 π.Χ.) αποδέ-

χεται την πιθανότητα αποτυχιών για τη μαντεία, υποστηρίζει όμως ότι η αποτυχία αυ-

τή ενυπάρχει τόσο στη μαντεία, όσο και στην ιατρική, όπως άλλωστε και σε κάθε άλ-

                                                 
163 Ό.π., 30.98 
164 Ιουβενάλιος, Sat. 6.578-81 
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λη τέχνη που περιλαμβάνει υποθέσεις.165 Η έννοια των υποθέσεων σχετίζεται με την 

αβεβαιότητα των εμπειρικών τεχνών, στις οποίες συγκαταλέγεται και η ιατρική.  

Στο προοίμιο του αστρολογικού έργου Τετράβιβλος ο Κλ. Πτολεμαίος καταρρί-

πτει τα όρια εμπειριοκρατίας και μεταφυσικής, προσπαθώντας να καθορίσει επακρι-

βώς το αντικείμενο της μελέτης του: 

  
Αφού έτσι έχουν αυτά τα πράγματα, δεν θα ταιριάζει να απορρίψουμε τελείως τέτοιου εί-

δους [αστρολογική] πρόβλεψη, μόνο επειδή κάποτε μπορεί να γίνει λάθος […]. Αλλά ό-

πως συμβαίνει, όταν οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, έτσι και όταν είναι θεϊκές, πρέπει να απο-

δεχόμαστε και να είμαστε ευχαριστημένοι με ό,τι είναι δυνατό. Αλλά πάλι, δεν θα πρέπει 

να ζητούμε τα πάντα από αυτή με έναν ανθρώπινο και ασαφή τρόπο, αλλά να συμμετέ-

χουμε στην αγάπη της ομορφιάς της, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να πα-

ρέχει πλήρεις απαντήσεις. Και όπως ακριβώς δεν μεμφόμαστε τους γιατρούς, όταν εξετά-

ζουν κάποιον ασθενή και συζητούν για την αρρώστια και την ιδιοσυγκρασία του, έτσι και 

σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να αγανακτούμε με τους αστρολόγους, όταν υπολογί-

ζουν την εθνικότητα, τη χώρα, την ανατροφή ή και όσα έχουν ήδη συμβεί.166   

 

Η διάγνωση αποτελεί κοινή μέθοδο των αστρολόγων και των ιατρών και η πιθανολο-

γία της είναι αυτή ακριβώς που συσχετίζει τις δύο αυτές τέχνες.  

Ο Κλ. Πτολεμαίος όμως δεν καταρρίπτει μόνο το χάσμα της ιατρι-

κής/αστρολογίας, αλλά και αυτό της αστρονομίας/αστρολογίας. Η αστρονομία παρέ-

χει τη βέβαιη γνώση για την πρόβλεψη των κινήσεων των πλανητών και η αστρολο-

γία τη δυνατότητα πρόγνωσης των αλλαγών που αυτές επιφέρουν πάνω στη γη. Η α-

βεβαιότητα των συμπερασμάτων της αστρολογίας σε σχέση με την αστρονομία δεν 

οφείλεται στην τέχνη της αστρολογίας καθαυτή, αλλά στη μεταβλητότητα που επι-

κρατεί στον υλικό κόσμο και στην έλλειψη επαρκούς γνώσης από μέρους του ανθρώ-

που.167  

                                                 
165 Κικέρωνας, De divinatione 1.14. Βλ. R. J. Hankinson, ‘Stoicism, science and divination’, ό.π., 
ιδιαίτ. σελ. 145-8 
166 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 1.2.20: Τούτων δ� οÛτως ™χόντων, προσÁκον ¨ν ε‡η μήτε, ™πειδ¾ διαμαρτά-
νεσθαι ποτ� τ¾ν τοιαύτην πρόγνωσιν ™νδέχεται, καˆ τÕ π©ν αÙτÁς ¢ναιρε‹ν […] ¢λλ’ æς ™ν μεγάλοις, 
οÛτως καˆ θείοις ™παγγέλμασιν, ¢σπάζεσθαι καˆ ¢γαπητÕν ¹γε‹σθαι τÕ δυνατόν, μήτ’ αâ πάλιν πάντα 
¹μ‹ν ¢νθρωπίνως καˆ ™στοχασμένως α„τε‹ν παρ’ αÙτÁς, ¢λλ¦ συμφιλοκαλε‹ν, καˆ ™ν οŒς οÙκ Ãν ™π’ 
αÙτÍ τÕ π©ν ™φοδιάζειν· καˆ éσπερ το‹ς „ατρο‹ς, Óταν ™πιζητîσί τινα, καˆ περˆ αÙτÁς τÁς νόσου καˆ 
περˆ τÁς τοà κάμνοντος „διοτροπίας οÙ μεμψόμεθα λέγουσιν, οÛτως καˆ ™νταàθα τ¦ γένη καˆ τ¦ς χώρας 
καˆ τ¦ς τροφάς, À καˆ τινα τîν ½δη συμβεβηκότων, μ¾ ¢γανακτε‹ν Øποτιθεμένοις. 
167 Ό.π., 1.1. Για μια σύγκριση των προοιμίων των δύο πραγματειών του Κλ. Πτολεμαίου, του αστρο-
νομικού Μαθηματικ¾ σύνταξις και του αστρολογικού Τετράβιβλος, όπου αναδεικνύεται η σχετικότητα 
της διχοτόμησης της αστρονομίας και της αστρολογίας, βλ. R. Beck, A Brief History of Ancient Astrol-
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Η αλληλοπεριχώρηση των ορίων ανάμεσα στην ιατρική ως μαντική ή μαγική τέ-

χνη και την ιατρική ως ορθολογική γνώση καταδεικνύεται ακόμα και για την περί-

πτωση ενός κατεξοχήν εκπροσώπου της ‘επιστημονικής’ ιατρικής. Ο Γαληνός φαίνε-

ται να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στη σύγχρονη επιστήμη και το παράλογο, υιοθετώ-

ντας μια αμφίρροπη και αντιφατική στάση απέναντι στους δεσμούς αστρολογίας και 

ιατρικής. Και ενώ φαίνεται να απορρίπτει την αστρολογική αριθμολογία, θεωρώντας 

την ανεπαρκή για την πρόγνωση της πορείας μιας ασθένειας, και ενώ επιτίθεται σε 

γνωστούς αστροριζοτόμους, όπως τον Πάμφιλο και τον Ξενοκράτη, χαρακτηρίζοντας 

την αστρολογική φαρμακοποιεία ‘άχρηστους μύθους’, δεν απορρίπτει ωστόσο την 

ιατρική αστρολογία στο σύνολό της.168 

Ο Γαληνός αποστασιοποιείται από τη μαντική μόνο μέσα στα πλαίσια της κριτι-

κής που δέχεται από τους αντιπάλους του και δεν φαίνεται να υιοθετεί έναν απόλυτο 

διαχωρισμό ανάμεσα στη μαντικ¾ και την τέχνη. Η ιατρική του Γαληνού ερμηνεύεται 

με όρους της εξουσίας της γνώσης και της ατομικής του επιβολής σε ένα ευρύτερο 

κοινό, όπως αυτοί καθορίζονται από τις αρχές της νέας ρητορικής και του ανταγωνι-

στικού περιβάλλοντος της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, με το θεσμό της πατρωνίας 

να παίζει εδώ πρωταγωνιστικό ρόλο. Η επιβολή του ½θους και της τέχνης αποτελούν 

δύο διαδοχικά στάδια αυτοπραγμάτωσης της ρητορικής ιατρικής. Το Ãθος ενέχει τη 

μαντική με την έννοια της απουσίας αποδεικτικών συλλογισμών και στόχο την εμπι-

στοσύνη του ασθενή μέσω της δύναμης της πειθούς, σε αντίθεση με την επιβολή της 

τέχνης που σχετίζεται με την ¢ποδεικτικ¾ θεωρία και τη χρήση αιτιοκρατικών συλλο-

γισμών, συγγενεύοντας με τη σύγχρονη ορθολογική επιστήμη.169 Η μαντεία επομέ-

νως, εξίσου με την τέχνη, διεκδικεί σε έναν πρώτο βαθμό την εξουσία της γνώσης.  

                                                                                                                                            
ogy (Malden MA- Oxford, 2007), σελ. 3-8· πρβ. L. Thorndike, A History of Magic and Experimental 
Science, ό.π., τόμ. 1, σελ. 111-2· A. A. Long, ‘Astrology: Arguments pro and contra’, ό.π., σελ. 178-83 
168 Γαληνός, Περˆ κρισ. ¹μερ. 3.11, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 9, σελ. 934-6· του ίδιου, Περˆ κράσ. 
δυν. ¢πλ. φαρμ. 6 [προοίμ.], έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 11, σελ. 792-8. Για τη σχέση ορθολογικής 
φαρμακευτικής και μαγικών συνταγών στο Γαληνό βλ. P. T. Keyser, ‘Science and magic in Galen’s 
recipes (sympathy and efficacy)’ στο A. Debru (επιμ.), Galen on Pharmacology: Philosophy, History 
and Medicine (Proceedings of the Vth International Galen Colloquium, Lille, 16-8 March 1995) (SAM 
16) (Leiden- New York- Köln, 1997), σελ. 175-98· V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 268-71 
169 Βλ. T. Barton, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 138-43. Για την ιατρική και τη μαντεία βλ. και M. 
M. Sassi, The Science of Man in Ancient Greece (μτφ. P. Tucker) (Chicago- London, 2001), σελ. 140-
8. Άλλωστε, στον ανταγωνισμό οφείλεται και η ύπαρξη μιας ιδιαίτερης κατηγορίας ιατρών, των ιατρο-
σοφιστών. Ειδικότερα, για τον ανταγωνισμό στην ιατρική βλ. G. E. R. Lloyd, Magic, Reason, and Ex-
perience, ό.π., σελ. 88-98, ιδιαίτ. σελ. 96-8, 254-5· S. P. Mattern, ‘Physicians and the Roman imperial 
aristocracy: The patronage of therapeutics’, BHM 73.1 (1999), 1-18, ιδιαίτ. 9-18· T. Barton, Power and 
Knowledge, ό.π., σελ. 13-4, 133-68, ιδιαίτ. σελ. 147-9· V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 211-2 
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Στο Περˆ φυσικîν δυνάμεων ο Γαληνός εναντιώνεται σε μια ομάδα ιατρών, τους 

Μεθοδικούς, διότι αυτοί καταφεύγουν σε οιωνούς, όνειρα, μαντείες και κάθε είδους 

αστρολογική πρόγνωση. Λίγο πιο κάτω όμως φανερώνονται οι λόγοι για τους οποίους 

ο Γαληνός αποδέχεται τις θεωρητικές αρχές της αστρολογίας. Η έγκριση των αστρο-

λογικών θεωριών εδράζεται ακριβώς σε αυτή τη σχέση της μαντικής με την τέχνη, 

όπως περιγράφηκε παραπάνω, και αιτιολογείται θεωρητικά από την υλοζωική θεώ-

ρηση της φύσης (ακολουθώντας στο σημείο αυτό τον Ιπποκράτη), που λογίζεται ως 

ένας ζωντανός οργανισμός και όχι ως ένα σύστημα άψυχων ατόμων. Η φύση διακρί-

νεται για την τάση έλξης και ενσωμάτωσης σε ό,τι είναι οικείο προς αυτή και απόρ-

ριψης σε ό,τι είναι ξένο. Τα όνειρα, οι οιωνοί και η αστρολογία είναι σημεία της πρό-

νοιας της φύσης, αποκαλύπτοντας τις βασικές κοσμικές δομές της έλξης και της απώ-

θησης, και σε αυτές ακριβώς οφείλονται όλες οι θεραπευτικές ιδιότητες των πραγμά-

των.170  

Στο έκτο υπόμνημά του για το έκτο βιβλίο των επιδημιών του Ιπποκράτη ο Γαλη-

νός ακολουθεί την ιπποκρατική άποψη ότι οι χυμοί του ανθρώπινου σώματος επηρεά-

ζονται από τις ατμοσφαιρικές μεταβολές.171 Φαίνεται έτσι πως θεωρεί τις μετεωρολο-

γικές παρατηρήσεις χρήσιμες για τη διάγνωση και πρόληψη μιας ασθένειας. Την ίδια 

θέση ακολουθεί και αλλού με τη σημασία που έχει η κατάλληλη εποχή του έτους, ο 

τόπος και η κατάσταση του ουρανού για την εφαρμογή της ιατρικής θεραπείας.172 Ο 

Γαληνός ασκεί κριτική στους ιατρούς, διότι αυτοί, ενώ επαινούν τον Ιπποκράτη που 

υποστηρίζει τη χρησιμότητα της αστρονομίας και της γεωμετρίας στην ιατρική, ενερ-

γούν αντίθετα από τη συμβουλή του και όχι μόνο δεν μαθαίνουν τις τέχνες αυτές, αλ-

                                                 
170 Γαληνός, Περˆ φυσικîν δυνάμεων 1.12, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 2, σελ. 26-30, ιδιαίτ. σελ. 29. Ο 
Γαληνός (Περˆ κράσ. δυν. ¢πλ. φαρμ. 11.1.34, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 12, σελ. 356-9) παραθέτει 
μια συνταγή για τη θεραπεία του δαγκώματος από λυσσασμένο σκύλο. Η συνταγή αυτή ανήκει στον 
Αισχρίωνα της Περγάμου, την οποία και εξήγησε ο ιατρός Πέλοπας. Παρόμοια συνταγή παρατίθεται 
και από το Διοσκουρίδη (Περˆ Ûλης „ατρικÁς 2.10). Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση ποτάμιου κά-
βουρα, ο οποίος θα πρέπει να μετατραπεί σε σκόνη μέσα σε κόκκινο χάλκινο σκεύος μετά την ανατολή 
του Σείριου, τον ήλιο στο Λέοντα και τη σελήνη στη δέκατη όγδοη μέρα της. Η ανατολή του Σείριου 
σηματοδοτεί το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού. Ο Πέλοπας εξήγησε ότι ο κάβουρας είναι υγρό 
ζώο και έτσι θεραπεύει τη λύσσα, διότι οι ασθενείς με λύσσα φοβούνται το νερό (σχέση αντιπάθειας). 
Η χρήση ποτάμιου κάβουρα και όχι θαλάσσιου λειτουργεί θεραπευτικά για τη λύσσα, από τη στιγμή 
που θεωρείται ότι το γλυκό νερό την απορροφά. Ο Γαληνός απορρίπτει τη μαγική και αστρολογική 
αυτή συνταγή. Ωστόσο, την παραθέτει, διότι αποδέχεται τη θεραπεία, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του 
κάβουρα. Βλ. επίσης P. T. Keyser, ‘Science and magic in Galen’s recipes’, ό.π., σελ. 190, 195 
171 Γαληνός, E„ς τÕ œκτον βιβλίον τîν ™πιδημιîν `Ιπποκράτους, Øπόμνημα œκτον 6.4, έκδ. C. G. Kühn, 
ό.π., τόμ. 17.2, σελ. 322-4 
172 Γαληνός, Περˆ θερ. μεθ. 9.5, 14, 17, 10.1, 5, 11.1, 14, 12.3, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 10, σελ. 625, 
645, 658, 662, 685, 737, 778, 829 κ.α. 
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λά κατηγορούν και όσους τις εξασκούν.173 Η κριτική αυτή επαναλαμβάνεται στο υ-

πόμνημά του για το ιπποκρατικό έργο Περˆ ¢έρων, Øδάτων, τόπων και περιορίζεται 

αυτή τη φορά στους ιατρούς της Ρώμης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως ψευδομά-

ντεις όσους ασχολούνται με την αστρολογία.174 Η αστρονομία όμως του Γαληνού, 

όπως και του Κλ. Πτολεμαίου, δεν απέχει και πολύ από την αστρολογία ως προγνω-

στικό μέσο.175  

Για τον ψευδο-Γαληνό, όπως και για τον Κλ. Πτολεμαίο, η αποτυχία των αστρο-

λογικών προβλέψεων δεν οφείλεται στην ανεπάρκεια της αστρολογίας ως προγνω-

στικής τέχνης. Ο ψευδο-Γαληνός αναφέρει:  

 

[…] αν κάποιος έχει ενεργήσει με αμέλεια στους υπολογισμούς του, τίποτε δεν θα βγει 

αληθινό. Αν οι προβλέψεις διαψευστούν, σε αυτόν και όχι στο πράγμα αυτό [την αστρολο-

γία] θα βρίσκεται η αιτία του λάθους.176 

 

Η αστρολογία ως τέχνη είναι αλάνθαστη και η πιθανότητα αποτυχίας της έγκειται 

στον αστάθμητο ανθρώπινο παράγοντα. Η μερική έστω παραδοχή της ψευδοεπιστή-

μης (με τη σύγχρονη ορολογία της λέξης) από άτομα της αρχαιότητας που θεωρού-

νται εκφραστές της ορθολογικής και εμπειρικής απόδειξης αποδεικνύει το ασταθές 

τέτοιων διαχωρισμών, από τη στιγμή που η αποδοχή ή η απόρριψη του παράλογου 

δεν προκαθορίζεται από σαφή μεθοδολογικά εργαλεία, αλλά, τις περισσότερες φορές, 

από πολιτικές μεθοδεύσεις.  

                                                 
173 Γαληνός, “Οτι ¥ριστος „ατρÕς καˆ φιλόσοφος, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 1, σελ. 53-4 
174 Γαληνός, Υπόμνημα στο Περˆ ¢έρων, Øδάτων, τόπων 3.11.15-22, 26-8, έκδ. G. J. Toomer, ‘Galen 
on the astronomers and astrologers’, ό.π., 199-200, 202. Ο Γαληνός στο ίδιο έργο (3.11.30-3, έκδ. G. J. 
Toomer, ‘Galen on the astronomers and astrologers’, ό.π., 200) παρουσιάζεται ως συγγραφέας ενός 
βιβλίου με τίτλο Τα άστρα του Ιπποκράτη και η γεωμετρία χρήσιμη στην επιστήμη της ιατρικής. Σε αυτό 
πραγματεύεται τη γεωμετρία, τους χρόνους του έτους και τον τρόπο που συμβαίνουν οι ισημερίες και 
τα ηλιοστάσια, το πώς γίνονται οι ανατολές και οι δύσεις των άστρων και ποιά είναι τα άστρα που επι-
φέρουν αλλαγές στην ατμόσφαιρα. Αναφέρει ότι παραθέτει σύστημα για τον υπολογισμό των ισημε-
ριών και των ηλιοστασίων όχι μόνο για ένα μικρό χρονικό διάσημα, αλλά για πάρα πολλά χρόνια.  
175 Γαληνός, Περˆ τοà προγινώσκειν πρÕς 'Επιγένην βιβλίον 1, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 14, σελ. 604-
5 
176 Γαληνός, Περˆ κατακλίσεως 2, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 19, σελ. 533: […] ε‡ τις ¢μελîς περˆ τ¦ς 
ψήφους διατεθείη, οÙδ�ν αÙτÕ κατ¦ τÕ ¢ληθ�ς ¢ποβήσεται. μ¾ ¢ποβαίνοντος δ� δικαίως ¨ν αÙτÕς, οÙχˆ 
τÕ πρ©γμα α„τίας œχV. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
 

 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 

1. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ       
 

ο ωροσκόπιο αποτελεί το σχεδιασμό του τρισδιάστατου ουράνιου θόλου στις 

δύο διαστάσεις μιας γραμμικής απεικόνισης και πρόκειται ουσιαστικά για έναν 

κύκλο μέσα στον οποίο καταγράφεται σχηματικά ο ουράνιος θόλος μια δεδομένη 

χρονική στιγμή. Το ωροσκοπικό διάγραμμα συνιστά μια φωτογραφική απεικόνιση 

της ουράνιας σφαίρας τη στιγμή ακριβώς της γέννησης ή της σύλληψης του ασθενή 

για την περίπτωση της γενεθλιαλογίας ή τη χρονική στιγμή της κατάκλισης για την 

καταρχική αστρολογία. Στη γενεθλιαλογία τα άστρα καθίστανται οι τυφλές αιτίες των 

ασθενειών και των τραυματισμών, προκαθορίζοντας για ολόκληρο το χρονοδιάγραμ-

μα της ζωής την πιθανότητα για ασθένεια ή θεραπεία, σε αντίθεση με την καταρχική 

αστρολογία που συνάγεται τη χρονική στιγμή της κατάκλισης του ασθενή, προσδιο-

ρίζοντας την εξέλιξη μιας νόσου ή ενός τραυματισμού και την ιατρική θεραπεία.1  

Ο χρόνος σύλληψης θεωρείται από τον Κλ. Πτολεμαίο η καταλληλότερη χρονική 

στιγμή για το σχεδιασμό ενός ωροσκοπίου και μόνο όταν αυτή είναι δύσκολο να κα-

θοριστεί, ο αστρολόγος θα πρέπει να καταφύγει στη στιγμή της γέννησης. Επειδή 

όμως αυτή είναι σχεδόν αδύνατο να υπολογιστεί, κατά σύμβαση λαμβάνεται υπόψη ο 

χρόνος της γέννησης.2 Ο Ηφαιστίωνας, όπως και άλλοι αστρολόγοι, παρέχει τεχνικές 

οδηγίες για τον υπολογισμό του χρόνου σύλληψης με γνώμονα την ώρα της γέννη-

σης, οδηγίες που καθορίζονται από το νόμο του Πετόσιρι. Σύμφωνα με τον τελευταίο, 

η αστρική θέση της σελήνης τη στιγμή της γέννησης παίρνει τη θέση του ωροσκόπου 

της ώρας της σύλληψης και αντίστροφα: η θέση της σελήνης ή η διάμετρός της κατά 

τη σύλληψη αποτελεί τον ωροσκόπο της γέννησης.3 

Η ουρανογραφία όμως της γέννησης, πόσο μάλλον της σύλληψης, συναντούσε 

πρακτικές δυσκολίες, καθώς όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατέφευγαν στους αστρολόγους, 

όταν πια είχαν ενηλικιωθεί. Η εικόνα του αστρολόγου που παρευρίσκεται σε κάθε 
                                                 
1 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 520-1· B. Bakhouche, L’ Astrologie à 
Rome, ό.π., σελ. 80-1. Βλ. και σελ. 12-3 
2 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 3.2 
3 Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 2.1, ιδιαίτ. 2, 9-11. Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 
373-83· M. Papathanassiou, ‘Iatromathematica (medical astrology) in late antiquity and the Byzantine 
period’, Med. Sec. 11.2 (1999), 365  

Τ 
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γέννηση, καταγράφοντας τον ουράνιο χάρτη, όπως αυτή παρουσιάζεται γραφικά στο 

έργο του Σέξτου Εμπειρικού (160-210 μ.Χ.), αποτελεί ένα διαδεδομένο αστικό μύθο 

της αρχαιότητας, που όμως απέχει από κάθε πραγματικότητα.4 Οι αρχαίοι αστρολόγοι 

κατέφευγαν στη μελέτη του ουρανού με τη βοήθεια αστρονομικών πινάκων, με τους 

οποίους μπορούσαν να υπολογίζουν τις πλανητικές θέσεις του ουράνιου παρελθό-

ντος.5  

Η περιφέρεια του ωροσκοπικού κύκλου παριστάνει σχηματικά το ζωδιακό και 

την εκλειπτική, τις ετήσιες δηλαδή κυκλικές διαδρομές που διαγράφουν πάνω στην 

ουράνια σφαίρα ορισμένοι αστερισμοί και ο ήλιος, ένα επιφαινόμενο της γήινης πε-

ριστροφής.6 Η εκλειπτική είναι η μεσαία γραμμή που διέρχεται παράλληλα με τη ζώ-

νη του ζωδιακού, από τη στιγμή που η τελευταία αποτελείται από τους αστερισμούς 

εκείνους που περιλαμβάνονται σε μια ουράνια ζώνη πλάτους 12°, κάθε ένας από τους 

οποίους κάθε μήνα και διαδοχικά είναι ορατός στο δυτικό ορίζοντα λίγο μετά από την 

ηλιακή δύση.7 Μέσα στη ζώνη του ζωδιακού διαγράφουν τις πορείες τους οι επτά 

πλανητικές σφαίρες, κινούμενες 8° δεξιά και αριστερά από τη γραμμή της εκλειπτι-

κής, με μοναδική εξαίρεση τη σελήνη, η οποία με την τροχιά της υπερβαίνει τα όρια 

αυτά.   

Ο ήλιος την περίοδο της εαρινής ισημερίας (21 Μαρτίου) και στο ζώδιο του 

Κριού διασχίζει τον ουράνιο ισημερινό και κινείται προς το Βορρά, σηματοδοτώντας 

την εποχή της άνοιξης, όταν οι νύχτες μικραίνουν χρονικά και οι μέρες αρχίζουν να 

γίνονται μεγαλύτερες, καθώς ο ήλιος έχει τώρα να διανύσει μεγαλύτερο τόξο πάνω 

στον ουράνιο θόλο. Η κορύφωση της πορείας του ήλιου σημειώνεται στο θερινό ηλι-

                                                 
4 Σ. Εμπειρικός, ΠρÕς μαθηματικοÝς 5.27-8: νύκτωρ μ�ν γ¦ρ Ð Χαλδα‹ος, φασίν, ™φ’ ØψηλÁς τινÕς 
¢κρωρείας ™καθέζετο ¢στεροσκοπîν, ›τερος δ� παρήδρευε τÍ çδινούσV μέχρις ¢ποτέξοιτο, 
¢ποτεκούσης δ� εÙθÝς δίσκJ διεσήμαινε τù ™πˆ τÁς ¢κρωρειάς: Ð δ� ¢κούσας καˆ αÙτÕς παρεσημειοàτο 
τÕ ¢νίσχον ζώδιον æς æροσκοποàν. μεθ’ ¹μέραν δ� το‹ς æροσκοπίοις προσε‹χε καˆ τα‹ς τοà ¹λίου κινή-
σεσιν. 
5 Βλ. A. Jones, ‘The place of astronomy in Roman Egypt’, ό.π., σελ. 28-30, 36-9· R. Beck, A Brief His-
tory of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 25-6. Οι πίνακες αυτοί διασώθηκαν σε πάπυρο και προέρχονται 
από την αιγυπτιακή Οξύρυγχο. Βλ. A. Jones, Astronomical Papyri from Oxyrhynchus: Edited with 
Translations and Commentaries (MAPS 233) (Philadelphia, 1999), σελ. 42-4· του ίδιου, ‘A classifica-
tion of astronomical tables on papyrus’ στο N. M. Swerdlow (επιμ.), Ancient Astronomy and Celestial 
Divination, ό.π., σελ. 324-8 
6 Στους αρχαίους αστρολόγους ήταν κοινή πεποίθηση η σφαιρικότητα της γης και η θέση της στο κέ-
ντρο του σύμπαντος. 
7 Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι τα ζώδια δεν ταυτίζονται με τους αστερισμούς, αφού 
αυτά αποτελούν γεωμετρικές κατασκευές, ενώ οι αστερισμοί ομάδες αστέρων. Αρχικά, ορισμένοι α-
στερισμοί ταυτίζονταν με ορισμένα ζώδια, η μετάπτωση όμως των ισημεριών, φαινόμενο που ανακά-
λυψε ο Ίππαρχος (180-120 π.Χ.) και το οποίο οφείλεται στην ελικοειδή κίνηση του γήινου άξονα, συ-
νέβαλε στη σταδιακή ασύμπτωσή τους. Αν και το φαινόμενο αυτό ήταν γνωστό από την αρχαιότητα, 
στην πράξη ζώδια και αστερισμοί ταυτίζονται. 
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οστάσιο (21 Ιουνίου), όταν αυτός βρίσκεται στο ζώδιο του Καρκίνου. Από το σημείο 

αυτό και μετά η ηλιακή τροχιά αρχίζει μια κατωφερή πορεία μέχρι να φτάσει και πάλι 

στον ουράνιο ισημερινό τη φθινοπωρινή ισημερία (21 Σεπτεμβρίου) και να τον δια-

σχίσει, περνώντας στο νότιο ημισφαίριο και στο ζώδιο του Αιγόκερω. Κατά τη φθι-

νοπωρινή ισημερία ο ήλιος ξεκινάει μια ανάλογη πορεία μέχρι να φτάσει στο χαμη-

λότερο ύψος του στο νότιο ημισφαίριο τη μέρα του χειμερινού ηλιοστασίου (21 Δε-

κεμβρίου) και στο ζώδιο των Ιχθύων και να αρχίσει στη συνέχεια μια ανοδική πορεία 

στον ουρανό μέχρι να αγγίξει τη γραμμή του ισημερινού στις 21 Μαρτίου, από όπου 

ξεκινάει και πάλι τη διαδρομή του στο βόρειο ημισφαίριο. Έτσι, η ηλιακή τροχιά ση-

ματοδοτεί με την ετήσια πορεία της τέσσερα βασικά στάδια/σταθμούς, τις δύο ισημε-

ρίες και τα δύο ηλιοστάσια, το χρονικό διάστημα των οποίων ομαδοποιεί τα δώδεκα 

ζώδια σε τέσσερις κατηγορίες: στα ζώδια της άνοιξης (21 Μαρτίου-21 Ιουνίου), του 

καλοκαιριού (21 Ιουνίου-21 Σεπτεμβρίου), του φθινοπώρου (21 Σεπτεμβρίου-21 Δε-

κεμβρίου) και του χειμώνα (21 Δεκεμβρίου-21 Μαρτίου). Οι ζωδιακοί αστερισμοί, 

ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση αυτή, ομαδοποιούνται επιμέρους στα ζώδια των 

ηλιοστασίων, γνωστά ως τροπικά ζώδια (Καρκίνος/Αιγόκερως), και τα ζώδια των ι-

σημεριών (Κριός/Ζυγός), τα στέρεα, (Ταύρος/Λέων/Σκορπιός/Υδροχόος) και τα δι-

πλά (Δίδυμοι/Παρθένος/Τοξότης/Ιχθύες). Άλλες κατηγοριοποιήσεις των ζωδίων περι-

λαμβάνουν τα αρσενικά ή θηλυκά, τα ημερήσια ή νυχτερινά, τα ανθρώπινα ή ζωό-

μορφα, τα γόνιμα ή στείρα, τα αρτιμελή ή ακρωτηριασμένα. Επίσης, ταξινομήσεις 

βασίζονται και στην ιδιαίτερη θέση των ζωδίων (ορθά/πλάγια), στην εξουσία τους 

απέναντι σε άλλα ζώδια (ζώδια που εξουσιάζουν/ζώδια που υπακούν) ή στις ‘αισθή-

σεις’ τους (αυτά που βλέπουν/αυτά που ακούν).8 Τα τροπικά ζώδια θεωρούνται επι-

σφαλή για την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα όταν σε αυτά βρεθεί η σελήνη ή ο ωρο-

σκόπος. 

Ο κύκλος των 360° του ωροσκοπικού διαγράμματος διαιρείται σε δώδεκα τομείς 

των 30°, οι οποίοι αντιστοιχούν με τα δώδεκα ζώδια (βλ. σχέδ. 1), ενώ ο ήλιος κάθε 

τριάντα ημέρες περνάει σε επόμενο ζώδιο, ημέρες που αντιστοιχούν με τις 30° κάθε 

ζωδίου μέσα στον κύκλο. Ο ζωδιακός κύκλος είναι τοποθετημένος μέσα στο διά-

γραμμα με φορά αντίθετη από αυτή του ρολογιού και πάνω στην επιφάνειά του δια-

γράφουν τις πορείες τους οι επτά πλανήτες, ακολουθώντας την κίνησή του. Θα πρέπει 

                                                 
8 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 149-57· O. Neugebauer- H. B. van Hoe-
sen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 1, 5, 9, 12· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 
54-5 
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όμως να επισημανθεί ότι ολόκληρος ο κύκλος του ωροσκοπίου κινείται με τη φορά 

του ρολογιού, έτσι ώστε να ολοκληρώνει μια περιστροφή μέσα σε είκοσι τέσσερις 

ώρες, μέσα δηλαδή σε ένα ημερονύχτιο. Η περιστροφή του ωροσκοπικού κύκλου α-

ντανακλά την επιφαινόμενη από τη γη κίνηση όλων των ουράνιων σωμάτων, που ο-

φείλεται στη γήινη περιφορά. 

Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση του αστρολόγου είναι εκείνη που εξατομικεύει το 

διάγραμμα τόσο ως προς τον τόπο, όσο και ως προς το χρόνο. Ο αστρολόγος στέκεται 

στο βόρειο γήινο ημισφαίριο και κοιτάει προς το Νότο, στο αριστερό του χέρι έχει 

την Ανατολή και στο δεξί του τη Δύση, πάνω από το κεφάλι του βρίσκεται το βόρειο 

ουράνιο ημισφαίριο και κάτω από τα πόδια του εκτείνεται νοητά το νότιο ουράνιο 

ημισφαίριο.9 Οι τέσσερις αυτές γεωγραφικές συντεταγμένες απεικονίζονται σχεδια-

στικά στην περιφέρεια του κύκλου με τα τέσσερα κέντρα. Πρόκειται για τέσσερα 

κομβικά σημεία που καταδεικνύουν τη μοίρα του ζωδίου (μια από τις 30°) που ανέ-

τειλε, μεσουρανούσε, έδυε και μεσουρανούσε στο νότιο ημισφαίριο μια δεδομένη 

στιγμή και σχηματίζονται από τις τομές των δύο διαμέτρων του κύκλου πάνω στην 

                                                 
9 Η ουράνια σφαίρα περιστρέφεται μια φορά την ημέρα και ο άξονας περιστροφής της περνά όχι μόνο 
μέσα από τους ουράνιους πόλους, αλλά και από τους γήινους. Η προβολή του ισημερινού της γης πάνω 
στην ουράνια σφαίρα συνιστά τον ουράνιο ισημερινό, που διαχωρίζει το θόλο του ουρανού σε βόρειο 
και νότιο ημισφαίριο. 

ΣΧΕΔΙΟ 1   Ο ωροσκοπι-
κός ζωδιακός κύκλος 
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περιφέρειά του. Η οριζόντια διάμετρος, το σύμβολο του γήινου ορίζοντα, διαχωρίζει 

τον κύκλο στα δύο ουράνια ημισφαίρια, σηματοδοτώντας δύο από τα κέντρα, τον 

ωροσκόπο (Ανατολή)10 στο αριστερό και τη δύση στο δεξί σημείο της τομής της δια-

μέτρου με την περιφέρεια του κύκλου. Η κάθετη διάμετρος του μεσημβρινού ενώνει 

νοητά τους δύο ουράνιους πόλους, σηματοδοτώντας με τη σειρά της τα επόμενα δύο 

κέντρα στο σημείο της τομής της με την περιφέρεια του διαγράμματος: το μεσουρά-

νημα στο βόρειο ημισφαίριο και το αντιμεσουράνημα ή υπόγειο στο νότιο (βλ. σχέδ. 

2).11 Οι αρνητικοί πλανήτες του Κρόνου και του Άρη από την ανατολική μεριά του 

ωροσκόπου εκδηλώνουν βίαια την ενέργειά τους, προκαλώντας τραυματισμούς, όταν 

όμως αυτοί τύχουν σε δυτικές θέσεις, ευθύνονται για χρόνιες νόσους.12 

Ο ωροσκοπικός κύκλος χωρίζεται με γνώμονα τα κέντρα σε τμήματα των 4/4, 

που απαρτίζονται από τρία ζώδια το καθένα. Αν και στην πράξη οι αστρολόγοι υπο-

λογίζουν εμπειρικά τα κέντρα, απλά μετρώντας τρία ζώδια από το σημείο του ωρο-

σκόπου (3×30°=90°), στην πραγματικότητα τα κέντρα δεν απέχουν μεταξύ τους 90°. 

Η απόσταση του ωροσκόπου από το μεσουράνημα ή το αντιμεσουράνημα άλλοτε εί-
                                                 
10 Άλλωστε, η ίδια η λέξη ‘ωροσκόπος’ σημαίνει αυτός που ‘σκοπεί’ (= δείχνει) την ώρα της γέννησης. 
11 Για τα κέντρα βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 257-9· O. Neugebauer- H. 
B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 3, 7, 9-10· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., 
σελ. 56-7· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 26-8 
12 Για το ρόλο των κέντρων στα ιατρομαθηματικά βλ. και σελ. 74-5 

ΣΧΕΔΙΟ 2   Τα κέντρα 
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ναι μικρότερη και άλλοτε μεγαλύτερη από 90°, γεγονός που οφείλεται στη γωνία της 

εκλειπτικής, εξαιτίας της οποίας τα ζώδια ανατέλλουν και δύουν σε διαφορετικό χρό-

νο ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος κάθε περιοχής. Η αναλογία όμως των αποστά-

σεων του ωροσκόπου από το μεσουράνημα και το αντιμεσουράνημα διατηρείται, α-

φού η γραμμή που ενώνει τους ουράνιους πόλους είναι ευθεία. Έτσι, όσο πιο μακριά 

γεννιέται κάποιος από το γήινο ισημερινό, τόσο μεγαλύτερη είναι και η κλίση. Οι α-

ποκλίσεις αυτές εκφράζονται πρακτικά με τα κλίματα. Πρόκειται συνήθως για επτά 

γεωγραφικές ζώνες που καθορίζονται από την αναλογία των ωρών της ημέρας με τη 

νύχτα κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ημέρας του χρόνου. Σε ειδικούς πίνακες κα-

ταγράφονται οι ώρες της ανατολής των ζωδίων κάθε περιοχής, ώρες που συνίστανται 

για κάθε ζώδιο από τον αριθμό των μοιρών του ουράνιου ισημερινού που διασχίζει το 

γήινο ορίζοντα ενός τόπου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με το ζώδιο αυτό.13 

Παραπλήσια με τη θεωρία των κλιμάτων είναι και η θεωρία της χωρογραφίας, 

κατά την οποία διαφορετικές χώρες και άνθρωποι τίθενται κάτω από τις απορροές 

διαφορετικών ζωδιακών αστερισμών. Η χωρογραφία αποτελεί στην ουσία ένα συν-

δυασμό των θεωριών της αστρικής γεωγραφίας και της εθνογραφίας και θεωρείται το 

πρώτο στάδιο μιας καθολικής αστρολογίας που εξελίχθηκε σταδιακά προς τις ειδικό-

τερες μορφές της γενεθλιαλογίας και των καταρχών. Στη χωρογραφία βασίζονται δύο 

από τις βασικότερες πρακτικές εφαρμογές της αστρολογίας, η αστρο-μετεωρολογία 

και η φυσιογνωμική, αλλά συσχετισμούς διαβλέπουμε και με τη βοτανολογία.14   

Τον ουράνιο θόλο της αρχαιότητας διέσχιζαν επτά πλανήτες, γνωστοί με τα ονό-

ματα των θεών της ελληνικής μυθολογίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν ο ή-

λιος και η σελήνη (δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα ο Ποσειδώνας, ο Πλούτωνας και ο 

Ουρανός).15 Το χαλδαϊκό σύστημα θεωρείται από τους αρχαίους το παλαιότερο χρο-

                                                 
13 Για τα κλίματα και τους χρόνους ανατολής βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., 
σελ. 259-70· O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 3-5, 11· B. Bakhouche, 
L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 60-1· O. Neugebauer, Οι Θετικές Επιστήμες στην Αρχαιότητα, ό.π., 
σελ. 229-30· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 28-33 
14 Για τη χωρογραφία βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 327-47· T. Barton, 
Ancient Astrology, ό.π., σελ. 179-85· M. M. Sassi, The Science of Man in Ancient Greece, ό.π., σελ. 
172-7· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 86-92· R. Beck, A Brief History of Ancient As-
trology, ό.π., σελ. 114-5 
15 Αρχικά, η ονομασία των πλανητών βασίστηκε στις ιδιότητές τους. Ο Φαένων (φωτεινός) ταυτίζεται 
με τον Κρόνο, ο Φαέθων (ακτινοβολών) με το Δία, ο Πυρόεις (πυρώδης) ταυτίζεται με τον Άρη, ο 
Φωσφόρος (αυτός που φέρει το φως), λευκός στο χρώμα, είναι ο πλανήτης της Αφροδίτης, γνωστός 
και με το όνομα του `Εσπέρου (απογευματινός αστέρας), και τέλος, ο Στίλβων (γυαλιστερός) είναι ο 
πλανήτης του Ερμή. Αργότερα, μετά τον 4ο αι. π.Χ., οι πλανήτες αποκτούν ως πάτρωνες τους θεούς 
του δωδεκάθεου κατά το πρότυπο της Βαβυλώνας και έτσι έχουμε τον πλανήτη του Δία, του Κρόνου, 
της Αφροδίτης κοκ. Μόνο στις αρχές της αυτοκρατορικής εποχής οι πλανήτες πήραν τις ονομασίες των 
θεών τους, οι οποίοι πάντως δεν λατρεύτηκαν ως θεότητες, όπως στην Ανατολή. Βλ. Α. Bouché-
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νολογικά μοντέλο πλανητικής ιεραρχίας και τοποθετεί τις πλανητικές σφαίρες σε μια 

φθίνουσα διάταξη, ξεκινώντας από τον πιο μακρινό και καταλήγοντας στον πιο κο-

ντινό στη γη πλανήτη. Πρώτος έρχεται ο Κρόνος και ακολουθούν ο Δίας, ο Άρης, ο 

ήλιος, η Αφροδίτη, ο Ερμής και η σελήνη. Η διάταξη των πλανητών καθορίζεται από 

τις περιόδους της περιφοράς τους και την απόστασή τους από τη γη και βασίζεται 

στην υπόθεση ότι η ταχύτητα είναι περίπου η ίδια για όλους τους πλανήτες, οπότε 

όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται ένας πλανήτης για να ολοκληρώσει την τροχιά 

του, τόσο πιο μακριά βρίσκεται αυτός από τη γη. Τα δύο επόμενα μοντέλα έχουν 

πολλές ομοιότητες με το μοντέλο αυτό και βασίζονται σε μια διαφοροποίηση στη 

σειρά του ήλιου, της Αφροδίτης και του Ερμή, μια διαφοροποίηση που οφείλεται 

στην επιφαινόμενη από τη γη μικρή διαφορά που παρατηρείται στις ταχύτητες περι-

στροφής τους. Στην αιγυπτιακή ιεραρχία ο ήλιος τοποθετείται μετά την Αφροδίτη και 

τον Ερμή και πριν από τη σελήνη, ενώ στην τρίτη και νεότερη χρονολογικά τάξη ο 

ήλιος και η σελήνη τοποθετούνται στην αρχή και ακολουθούν οι υπόλοιποι πλανήτες 

κατά τον τύπο του χαλδαϊκού μοντέλου. Ο λόγος που το χαλδαϊκό σύστημα, όπως και 

το τελευταίο μοντέλο προτιμήθηκαν περισσότερο σε σχέση με το αιγυπτιακό έχει να 

κάνει με τη θέση του ήλιου στην αρχή ή στο κέντρο μιας σειράς πλανητών, δίνοντας 

έτσι στην ουράνια αυτή σφαίρα μια θέση πρωτοκαθεδρίας ανάμεσα στους υπόλοι-

πους πλανήτες.16  

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε πλανήτη διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

ποιότητα της πλανητικής επίδρασης, η οποία εξαρτάται ωστόσο και από άλλους πα-

ράγοντες. Οι πλανήτες επισυνάπτουν γεωμετρικές σχέσεις (όψεις) που βασίζονται στη 

σφαιρική τριγωνομετρία αναφορικά με τη θέση τους στον ουράνιο θόλο, όπως άλλω-

στε και στο διάγραμμα των δύο διαστάσεων. Δύο πλανήτες είναι δυνατό να βρεθούν 

σε πλήρη αντίθεση (180°), τρεις μπορεί να σχηματίσουν μεταξύ τους το σχήμα του 

τριγώνου (60°), τέσσερις τετράγωνο (90°) και έξι εξάγωνο (120°), ενώ ένας πλανήτης 
                                                                                                                                            
Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 66-8· F. Cumont, ‘Les noms des planètes et l’ astrolatrie 
chez les Grecs’, ό.π., 5-43· του ίδιου, Astrology and Religion among the Greeks and Romans, ό.π., σελ. 
27· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 71-3 
16 Η αιγυπτιακή πλανητική ιεραρχία προήλθε από τον πλατωνικό Τίμαιο (38D), ενώ το χαλδαϊκό σύ-
στημα είναι νεότερο χρονολογικά, παρά το γεγονός ότι ο Κλ. Πτολεμαίος (Μαθηματ. σύντ. 9.1) το είχε 
αποδώσει σε παλαιότερες αυθεντίες. Ανεξάρτητα πάντως από τις ονομασίες τους, τα συστήματα αυτά 
υπήρξαν οπωσδήποτε ελληνιστικές επινοήσεις, καθώς προϋποθέτουν τη γεωμετρική κατανομή των 
ουράνιων σφαιρών μέσα στο χώρο. Για τα συστήματα αυτά βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie 
Grecque, ό.π., σελ. 104-10· J. Flamant, ‘Sotériologie et systèmes planétaires’, ό.π., σελ. 228-33, ιδιαίτ. 
σελ. 228-9· I. P. Culianu, Phychanodia, ό.π., σελ. 28· R. Beck, Planetary Gods and Planetary Orders 
in the Mysteries of Mithras (EPRO 109) (Leiden- New York, 1988), σελ. 4-9· B. Bakhouche, L’ As-
trologie à Rome, ό.π., σελ. 15-6· O. Neugebauer, Οι Θετικές Επιστήμες στην Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 212-
4 
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καθυπερτερεί έναν άλλο, όταν αυτός προηγείται κατά 90°. Η αντίθεση και το τετρά-

γωνο θεωρούνται δυσμενείς όψεις, σε αντιδιαστολή με τις ευνοϊκές όψεις του τριγώ-

νου και του εξαγώνου. Οι όψεις βρίσκουν την εφαρμογή τους και στα ζώδια και αξιο-

λογούνται ως θετικές ή αρνητικές και από την ποιότητα των ζωδίων που ομαδοποιούν: 

όταν συνδέουν αρσενικά και ημερήσια ζώδια, είναι θετικές, όταν ομαδοποιούν θηλυ-

κά και νυχτερινά ζώδια, είναι αρνητικές.17 Ακολουθώντας τον R. Beck, η αξιολόγηση 

των τριγωνομετρικών αυτών σχέσεων βασίζεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αριθ-

μού των πλευρών και των σημείων των σχημάτων και προέρχεται από την αναλογική 

και αντιθετική μορφή της ελληνικής σκέψης. Οι μονοί αριθμοί θεωρούνται ανώτεροι 

και τελειότεροι από τους ζυγούς αριθμούς, έτσι ώστε οι σχηματισμοί με τους μονούς 

αριθμούς του τριγώνου (3) και του εξαγώνου (6 ή 2×3) να θεωρούνται ευμενείς, σε 

αντίθεση με τους ζυγούς σχηματισμούς της αντίθεσης (2) και του τετραγώνου (4 ή 

2×2).18 

Όταν δύο θετικοί ή αρνητικοί πλανήτες βρεθούν σε σύνοδο, απέχουν δηλαδή με-

ταξύ τους μόνο 2° ή 5°, ή διανύσουν το ίδιο ζώδιο ή τόπο, τότε ενισχύεται η πλανητι-

κή τους επίδραση, όταν όμως ένας θετικός πλανήτης συμπορευθεί με έναν αρνητικό, 

οι αντιθετικές τους ιδιότητες μετριάζονται. Στην αστρολογική ιατρική επίσης θα πρέ-

πει να εξετάζεται ο πλανήτης εκείνος που προσεγγίζει (επαναφέρεται) έναν άλλο ή 

απομακρύνεται από αυτόν. 

Ασθένειες και τραυματισμοί επιφέρονται, όταν οι πλανήτες του Κρόνου ή του 

Άρη σχηματίσουν όψεις μεταξύ τους ή με τους υπόλοιπους πλανήτες και κυρίως με 

τον ήλιο και τη σελήνη ή όταν επαναφέρονται τον ήλιο και τη σελήνη. Υπάρχει όμως 

και η πιθανότητα ευμενείς πλανήτες να τύχουν επιβλαβών όψεων, προκαλώντας με-

τριοπαθή προβλήματα, που επιδέχονται όμως θεραπείας. Αν οι αγαθοποιοί πλανήτες 

καθυπερτερηθούν από τους κακοποιούς, τα πάθη είναι ανίατα, αν όμως καθυπερτερή-

σουν τους κακοποιούς, τα πάθη είναι μέτρια και ανεκτά και απαλλάσσονται εύκολα, 

αν οι πλανήτες αυτοί βρεθούν στην Ανατολή. Επιπλέον, επικίνδυνες νόσοι και ατυχή-

ματα προκαλούνται, όταν ένας ή περισσότεροι αρνητικοί πλανήτες επαναφέρονται, 

                                                 
17 Για τις όψεις των ζωδίων και πλανητών βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 
165-79· O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 2-3, 6, 10· B. Bakhouche, L’ 
Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 52-5, 69· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 20-3, 
40-2. Για την τριγωνομετρία στη βαβυλωνιακή αστρολογία βλ. F. Rochberg-Halton, ‘New evidence for 
the history of astrology’, ό.π., 120-9· της ίδιας, ‘Elements of the Babylonian contribution to Hellenistic 
astrology’, ό.π., 60-2 
18 R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 41-2. Για την πολικότητα και την αντίθεση 
της ελληνικής σκέψης βλ. G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy, ό.π., σελ. 15-171· M. M. Sassi, The 
Science of Man in Ancient Greece, ό.π., σελ. 82-101 
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βρεθούν ή συσχετιστούν τριγωνομετρικά με κάποιο από τα κέντρα ή με τα ζώδια των 

κέντρων και ιδιαίτερα με τον ωροσκόπο και τη δύση, αποστέλλοντας στην τελευταία 

αυτή περίπτωση συγκεκριμένες ασθένειες και τραυματισμούς σε συγκεκριμένα μέλη ή 

όργανα του σώματος. Η θέση των πλανητών, ιδιαίτερα του ήλιου και της σελήνης, με 

τα κέντρα είναι καθοριστική για τα ιατρομαθηματικά, καθώς προβλήματα υγείας επι-

φέρονται, όταν ο ήλιος και η σελήνη, ο καθένας ξεχωριστά ή και οι δύο μαζί, βρεθούν 

σε κέντρα ή τα διανύουν σε σύνοδο ή διαμετρηθούν με αυτά. Επιδείνωση σημαίνεται 

κάθε φορά που επιβλαβείς πλανήτες τοποθετηθούν στα κέντρα και ο ήλιος και η σε-

λήνη βρεθούν σε θέσεις που επαναφέρονται των κέντρων ή όταν στο χρονικό διάστη-

μα της κατάκλισης του ασθενή ο ήλιος και η σελήνη αποκτήσουν αρνητικούς συσχη-

ματισμούς κάτω από το γήινο ορίζοντα και κυρίως στο υπόγειο. 

Η ταχύτητα ενός πλανήτη αναπτύσσει συμπαθητικές σχέσεις με τη χρονιότητα 

μιας ασθένειας: οι ανίατες και χρόνιες ασθένειες αποστέλλονται από πλανήτες με με-

γάλη ταχύτητα πορείας και οι οξείες ασθένειες από πλανήτες με μικρότερη ταχύτητα. 

Οι ταχύτητες του Κρόνου, του Δία και του Άρη, όπως άλλωστε και αυτή της σελήνης 

είναι εμφανώς διαφορετικές από αυτή των υπόλοιπων πλανητών, αφού ο πρώτος 

χρειάζεται τριάντα, ο δεύτερος δώδεκα, ο τρίτος δύο χρόνια και η σελήνη ένα μήνα 

για να ολοκληρώσουν την περιφορά τους.19 Ο Κρόνος, ο Δίας και ο Άρης βρίσκονται 

πάνω από τον ήλιο και η πορεία τους είναι ανεξάρτητη από αυτόν, ενώ όταν βρεθούν 

σε διάμετρο με τον ήλιο, τότε η πορεία τους γίνεται ανάδρομη. Οι ταχύτητες του Ερ-

μή και της Αφροδίτης, όπως και η επιφαινόμενη του ήλιου φαίνονται να συνταυτίζο-

νται: ο Ερμής δεν βρίσκεται ποτέ περισσότερο από ένα ζώδιο μακριά από τον ήλιο 

και η Αφροδίτη περισσότερο από δύο, αφού εμφανίζονται από τη γη να συνοδεύουν 

τον ήλιο στην εκλειπτική του και να ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους κατά μέσο όρο 

μέσα σε ένα έτος, ενώ ένα έτος χρειάζεται και η γη για να περιστραφεί γύρω από τον 

ήλιο (ή ο ήλιος γύρω από τη γη κατά το γεωκεντρικό μοντέλο). Αν ένας πλανήτης 

που σηματοδοτεί μια ασθένεια αποκτήσει ανάδρομη πορεία, ο ασθενής θα επιδεινω-

                                                 
19 Ο μήνας των τριάντα ημερών ονομάζεται συνοδικός μήνας, σε αντίθεση με τον τροπικό μήνα που 
είναι δύο μέρες μικρότερος από αυτόν. Ο τροπικός μήνας είναι ο μήνας των είκοσι επτά ημερών που 
χρειάζεται η σελήνη για να περιστραφεί γύρω από τη γη σε σχέση με τους αστέρες. Για να επιστρέψει 
όμως η σελήνη στην ίδια θέση ως προς τον ήλιο, για παράδειγμα από τη φάση της νέας σελήνης ως την 
επόμενη φάση της νέας σελήνης, χρειάζεται δύο επιπλέον μέρες. Αυτό οφείλεται στη διαφορά που 
υπάρχει ανάμεσα στην αστρική μέρα (ημερήσιος χρόνος που χρειάζονται τα άστρα για να επιστρέψουν 
στις ίδιες θέσεις), με βάση την οποία υπολογίζεται ο χρόνος περιστροφής της σελήνης γύρω από τη γη, 
και την ηλιακή μέρα (ημερήσιος χρόνος που χρειάζεται ο ήλιος για να επιστρέψει στην ίδια θέση στον 
ουράνιο μεσημβρινό).  
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θεί και αναλογικά, κάθε φορά που αυτός είναι σε στάση, η ασθένεια παραμένει στά-

σιμη.20 

Ο ρόλος της σελήνης είναι καθοριστικός για τα ιατρομαθηματικά, καθώς ο ευμε-

τάβολος χαρακτήρας της δίνει τη δυνατότητα τόσο για συσχετισμούς με ζώδια και 

πλανήτες, όσο και για την αστρολογική μελέτη της πορείας της ανεξάρτητα από την 

πορεία των υπόλοιπων πλανητών (κενοδρομίες).21 Το ζώδιο το οποίο αυτή διανύει 

καθορίζει, βάσει του μελοθετικού συστήματος, το ασθενές μέλος ή όργανο του σώ-

ματος. Οι όψεις της με τους πλανήτες, οι φάσεις και οι αριθμοί των συνδέσμων της 

καθορίζουν όχι μόνο τις ασθένειες που προκαλεί, αλλά και την εξέλιξη και τη σοβα-

ρότητα κάθε νόσου, δίνοντας στους αστρολόγους τη δυνατότητα για συνεχείς προ-

γνώσεις σύμφωνα με το αστρολογικό διάγραμμα του χρόνου της κατάκλισης του α-

σθενή. Πιο συγκεκριμένα, η σελήνη ευθύνεται για σωματικές δυσλειτουργίες, όταν 

σχηματίζει όψη με τον Κρόνο, τον Άρη και τον ήλιο και κυρίως αντίθεση, τετράγωνο 

ή σύνοδο ή όταν απομακρύνεται από αυτούς. Η αρχαία αστρολογία εξετάζει και αν η 

σελήνη κινείται κατά πρόσθεση (αναβιβάζουσα) ή αφαίρεση (καταβιβάζουσα) στους 

αριθμούς της, δηλαδή αν κινείται νότια ή βόρεια της εκλειπτικής (το σημείο τομής 

της πορείας της ονομάζεται σύνδεσμος) ή το αντίστροφο,22 όπως και τη φάση στην 

οποία βρίσκεται. Κάθε φορά που η σελήνη επισυνάψει επιβλαβή σχέση στις φάσεις 

της, τα προβλήματα είναι σοβαρά και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενή.23 Η σε-

λήνη σε αύξηση στα φώτα και τους αριθμούς της και σε όψη με τον Άρη ή σε μείωση 

στα φώτα και τους αριθμούς της και σε όψη με τον πλανήτη του Κρόνου σημαίνει 

σοβαρά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία, οι όψεις της όμως με τους θετικούς πλα-

νήτες επιφέρουν τελικά την υγεία. Γενικότερα, η άνοδος και η κάθοδος της σελήνης 

πάνω στον ουράνιο θόλο, όπως και η αύξηση ή μείωση του σεληνιακού δίσκου απο-

κτάει μια συμπαθητική σχέση με τις ασθένειες, έτσι ώστε κάθε ανοδική ή αυξητική 

φάση ενισχύει τις νόσους, σε αντίθεση με την καθοδική και μειωτική της κατάσταση 

που αποδυναμώνει τις ασθένειες. Επίσης, αρκετά συχνά εξετάζεται η συνάφεια της 

                                                 
20 Οι φαινομενικές αυτές ανάδρομες ή στάσιμες πορείες των πλανητών οφείλονται στην εκλειπτική 
τροχιά τους γύρω από τον ήλιο. Αστρονομικό όμως αξίωμα της αρχαιότητας ήταν ότι οι πλανήτες δια-
γράφουν όχι εκλειπτικές, αλλά κυκλικές τροχιές γύρω από τον ήλιο.  
21 Για τη σελήνη και τα ιατρομαθηματικά βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 
521-5· C. Préaux, La Lune dans la Pensée Grecque (Bruxelles, 1973), σελ. 303-9 
22 Στην ύστερη ελληνιστική αστρολογία οι δύο σύνδεσμοι θεωρήθηκαν ως ο όγδοος και ο ένατος πλα-
νήτης, η αστρολογική μελέτη των οποίων κρινόταν απαραίτητη για την πρόγνωση. Βλ. R. Beck, A 
Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 145, υποσ. 19. Για τους συνδέσμους βλ. και Α. Bouché-
Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 121-3 
23 Οι φάσεις περιλαμβάνουν τη νέα σελήνη (σύνοδος), τις δύο διχοτόμους και την πανσέληνο. 
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σελήνης, δηλαδή αν αυτή πρόκειται να συνάψει σύνοδο με κάποιον πλανήτη ή να συ-

ναντήσει τη διάμετρό του ή την πλευρά μιας τετράγωνης όψης.24 Σημασία έχει και το 

δωδεκατημόριο του ζωδίου στο οποίο αυτή βρίσκεται το χρόνο της κατάκλισης. 

Δεν είναι όμως μόνο η σχέση των πλανητών μεταξύ τους αυτή που θα καθορίσει 

την πλανητική συμπεριφορά, αλλά και η σχέση των πλανητών με τα ζώδια. Τους δώ-

δεκα τομείς των ζωδίων διανύουν οι επτά πλανήτες, επισυνάπτοντας ιδιαίτερες σχέ-

σεις με συγκεκριμένα ζώδια. Πρόκειται για τους οίκους των πλανητών, οι επιδράσεις 

των οποίων ενισχύονται, όταν αυτοί διανύουν τους οίκους τους ή όταν τους προσεγγί-

ζουν. Κάθε πλανήτης έχει δύο οίκους, έναν ημερήσιο και ένα νυχτερινό, με εξαίρεση  

τον ήλιο και τη σελήνη που κυβερνούν από ένα ζώδιο αντίστοιχα: ο ήλιος έχει μόνο 

ημερήσιο οίκο και η σελήνη μόνο νυχτερινό.25 Επίσης, κάθε πλανήτης ενισχύεται σε 

συγκεκριμένες μοίρες συγκεκριμένου ζωδίου (ύψωμα), ενώ σε συγκεκριμένες μοίρες 

του διαμετρικά αντίθετου ζωδίου η επίδρασή του μειώνεται (ταπείνωμα).26 Είναι χα-

ρακτηριστικό ότι και οι δύο αυτές αστρολογικές θεωρίες ακολουθούν το ελληνιστικό 

πλανητικό σύστημα, τοποθετώντας τους πλανήτες σε καθορισμένη σειρά με γνώμονα 

την απόστασή τους από τη γη, από τον πιο κοντινό και καταλήγοντας στον πιο μακρι-

νό πλανήτη. Ο πίνακας 1 παραθέτει τους οίκους και τις μοίρες των υψωμάτων και τα-

πεινωμάτων κάθε πλανήτη: 

 
Πίνακας 1   Οι πλανητικοί οίκοι, τα υψώματα και τα ταπεινώματα 

  
ΠΛΑΝΗΤEΣ ΟΙΚΟΙ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ) ΟΙΚΟΙ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΙ)  ΥΨΩΜΑΤΑ ΤΑΠΕΙΝΩΜΑΤΑ 
Ήλιος Λέων  Κριός 19° Ζυγός 19° 
Σελήνη  Καρκίνος Ταύρος 3° Σκορπιός 3° 
Ερμής Παρθένος Δίδυμοι Παρθένος 15° Ιχθύες 15° 
Αφροδίτη Ζυγός Ταύρος Ιχθύες 27° Παρθένος 27° 
Άρης Σκορπιός Κριός Αιγόκερως 28° Καρκίνος 28° 
Δίας Τοξότης Ιχθύες Καρκίνος 15° Αιγόκερως 15° 
Κρόνος Αιγόκερως Υδροχόος Ζυγός 21° Κριός 21° 

                                                 
24 Για τη συνάφεια βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 245-7· O. Neugebauer- 
H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 5 
25 Τα πέντε πρώτα ζώδια, ξεκινώντας από το Λέοντα, σχετίζονται με τους πέντε πλανήτες (εκτός από 
τον ήλιο και τη σελήνη) με βάση την απόστασή τους από τη γη (από τον πλησιέστερο μέχρι τον πιο 
μακρινό), ενώ τα υπόλοιπα ζώδια από τον Καρκίνο και προς τα πίσω συσχετίζονται με τους πέντε πλα-
νήτες της ίδιας ιεραρχίας. Για τους οίκους βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 
182-92· O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 7· B. Bakhouche, L’ Astrolo-
gie à Rome, ό.π., σελ. 43-5· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 85-6 
26 Για τα υψώματα και ταπεινώματα βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 192-9· 
O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 7· B. Bakhouche, L’ Astrologie à 
Rome, ό.π., σελ. 42-3, 69-70· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 85-6. Η λέξη 
‘ύψωμα’ και η λέξη ‘ταπείνωμα’ δεν αποτελούν λέξεις δηλωτικές μόνο της τροχιάς των πλανητών, 
αλλά συμβολίζουν και ολόκληρη την πορεία της ζωής του ανθρώπου. Για τα υψώματα και ταπεινώμα-
τα στη βαβυλωνιακή αστρολογία βλ. F. Rochberg-Halton, ‘Elements of the Babylonian contribution to 
Hellenistic astrology’, ό.π., 53-7  
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Ένας αρνητικός πλανήτης, όταν διανύει ζώδια που δεν αποτελούν τον ημερήσιο ή νυ-

χτερινό οίκο του ή όταν βρεθεί στην κατάλληλη μοίρα ταπεινώματος, προκαλεί ασθέ-

νειες και τραυματισμούς που είναι πιθανό να μην εκδηλωθούν ή στην περίπτωση που 

εκδηλωθούν θα είναι σύντομοι και θα μπορούν να θεραπευθούν. Αντίθετα, όταν ένας 

αρνητικός πλανήτης βρεθεί στον οίκο του ή υψωθεί, η επενέργειά του ενισχύεται με 

αποτέλεσμα να ευθύνεται για χρόνια προβλήματα υγείας και θάνατο.  

Όταν δύο πλανήτες βρεθούν στους αντιθετικούς πόλους ενός συστήματος οριζό-

ντιων παράλληλων γραμμών που συνδέουν τα ζώδια μέσα στο διάγραμμα, τότε αυτοί 

επισκιάζουν (antiscia) ο ένας τον άλλο, ακυρώνοντας τις ιδιαίτερες ενέργειές τους. Οι 

επισκιασμοί ερμηνεύουν τη συμπεριφορά ενός πλανήτη, που μπορεί να επιτεθεί ή να 

υποστηρίξει το ζεύγος του.27 

Ο ζωδιακός κύκλος επιδέχεται ορισμένων υποδιαιρέσεων, δίνοντας τη δυνατότητα 

στους αστρολόγους για λεπτομερέστερη χωροθετική ταξινόμηση των πλανητών μέσα 

στο διάγραμμα και επομένως και την ικανότητα για περισσότερες προβλέψεις. Το σύ-

στημα το δεκανών διαιρεί την εκλειπτική σε τριάντα έξι υποδιαιρέσεις, διαχωρίζοντας 

τα ζώδια σε τρεις ίσους τομείς των 10°, που συνθέτουν και τα ‘πρόσωπα’ των επτά 

πλανητών.28 Κάθε ζώδιο των 30° υποδιαιρείται επιμέρους και σε δώδεκα τμήματα των 

2 ½ μοιρών (δωδεκατημόρια), από τα οποία το πρώτο αντιστοιχεί με το ζώδιό του και 

τα υπόλοιπα έντεκα καταλαμβάνουν τα επόμενα ζώδια, ακολουθώντας την κανονική 

σειρά των ζωδίων. Ωστόσο, στο σύστημα αυτό απαντώνται πολλές διαφοροποιήσεις.29 

Ο δωδεκάτοπος αποτελεί ένα αστρολογικό σύστημα που διαχωρίζει την εκλειπτι-

κή σε δώδεκα υποδιαιρέσεις, παράλληλα με τις υποδιαιρέσεις των ζωδίων. Οι δώδεκα 

τόποι παραμένουν ακίνητοι στο διάγραμμα και υπολογίζονται από τον ωροσκόπο ή 

τον κλήρο της τύχης. Τα μήκη των τόπων ποικίλουν ανάλογα με τη γωνία της εκλει-

πτικής, στην πράξη όμως λαμβάνονται ως ίσα (30°) και τοποθετούνται μέσα στον κύ-

κλο αντίθετα με τη φορά του ρολογιού και με αρχή τον ωροσκόπο είτε με ακριβείς 
                                                 
27 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 161-4· B. Bakhouche, L’ Astrologie à 
Rome, ό.π., σελ. 55-6· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 61 
28 Για τους δεκανούς στην ελληνιστική αστρολογία βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, 
ό.π., σελ. 215-35· O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 5-6, 11· J.-H. Abry, 
‘Les tablettes de Grand’, ό.π., σελ. 151-6· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 48-52 
29 Για το σύστημα των δωδεκατημορίων βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 
299-304· O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 6· B. Bakhouche, L’ As-
trologie à Rome, ό.π., σελ. 47-8. Για τα δωδεκατημόρια της βαβυλωνιακής αστρολογίας βλ. F. Ro-
chberg-Halton, ‘Elements of the Babylonian contribution to Hellenistic astrology’, ό.π., 57-60. Στον 
αστρολόγο Τεύκρο (CCAG 7.194-212) οι μοίρες των ζωδίων μελοθετούνται με τα μέλη του σώματος 
των συμβολικών μορφών τους. Βλ. O. Neugebauer, ‘Melothesia and dodecatemoria’ στου ίδιου, As-
tronomy and History, ό.π., σελ. 270-5 
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διαιρέσεις των τόξων στα κέντρα ή με σημεία που προηγούνται των κέντρων κατά 5° 

ή με σημεία στο μέσο ακριβώς των κέντρων. Οι τόποι χαρακτηρίζουν και επηρεάζουν 

ιδιαίτερους τομείς στη ζωή ενός ατόμου, από τους οποίους και λαμβάνουν τις ονομα-

σίες τους.30  

Η διαγραμματική σχέση των τόπων με τα κέντρα αξιολογεί την ιδιαίτερη σημασία 

τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους τόπους και καθορίζει την ονομασία τους. Ο πρώ-

τος, τέταρτος, έβδομος και δέκατος τόπος παίρνουν τις ονομασίες τους από τα κέντρα 

δίπλα από τα οποία βρίσκονται (ωροσκόπος, υπόγειο, δύση, μεσουράνημα), οι τόποι 

που ακολουθούν με τη φορά του ρολογιού ονομάζονται επαναφορές (δεύτερος, πέ-

μπτος, όγδοος, ενδέκατος), διότι οι πλανήτες των τόπων αυτών πρόκειται να ανατεί-

λουν, ακολουθώντας αυτούς που ήδη βρίσκονται στα κέντρα, και τέλος, οι τόποι που 

προηγούνται των κεντρικών τόπων ονομάζονται αποκλίματα (τρίτος, έκτος, ένατος, 

δωδέκατος), διότι οι πλανήτες τους έχουν ήδη διανύσει ένα από τα κέντρα. 

 
Πίνακας 2   Οι τόποι 
 
ΤΟΠΟΙ ΘΕΣΗ 
1 ζωή ωροσκόπος 
2 κέρδος/ πύλη Άδη επαναφορά 
3 αδέλφια (συγγενείς, εκτός από γονείς και παιδιά)/ θεά (σελήνη) απόκλιμα 
4 γονείς/ πατρoγονική κληρονομιά υπόγειο 
5 παιδιά/αγαθή τύχη επαναφορά 
6 ασθένεια/ κακή τύχη απόκλιμα 
7 γάμος δύση 
8 θάνατος επαναφορά 
9 ταξίδι/ θεός (ήλιος) απόκλιμα 
10 τιμές/ καριέρα μεσουράνημα 
11 φίλοι/αγαθός δαίμων επαναφορά 
12 εχθροί/ κακός δαίμων απόκλιμα 

 
Οι τόποι των κέντρων έχουν μεγάλη αστρολογική σημασία και είναι ισχυροί, οι επα-

ναφορές θεωρούνται θετικοί τόποι, αλλά όχι τόσο ισχυροί, όσο οι κεντρικοί, ενώ τα 

αποκλίματα χαρακτηρίζονται ως αρνητικοί τόποι. Ο χαρακτήρας των τόπων καθορίζε-

ται και από τις τριγωνομετρικές τους σχέσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα ζώδια 

και τους πλανήτες. Οι τόποι που σχηματίζουν τρίγωνα και εξάγωνα με τον ωροσκόπο 
                                                 
30 O δωδεκάτοπος δεν αποτελεί απλό σηματοδότη των εμπειριών της ζωής, αλλά συμβολίζει ολόκληρη 
την πορεία της. Στον ωροσκόπο, ως το σημείο της ανατολής των άστρων και των πλανητών, τοποθε-
τείται ο τόπος της ζωής, στο μεσουράνημα, όταν τα άστρα και οι πλανήτες φτάνουν στο αποκορύφωμα 
της πορείας τους, βρίσκεται ο τόπος της καριέρας και των προσωπικών επιτευγμάτων, στην επαναφο-
ρά της δύσης βρίσκουμε τον τόπο του θανάτου, ενώ στο νότιο ημισφαίριο, σύμβολο του Άδη, υπάρχει 
ο τόπος του κέρδους και της περιουσίας, όπως και των αδελφών, των γονέων και των παιδιών. Δεν 
είναι τυχαίο ότι ο κάτω κόσμος της ελληνικής και λατινικής μυθολογίας σχετίζεται με τον πλούτο και 
το κέρδος, αλλά και με τη γέννηση και την αναπαραγωγή. Βλ. F. Cumont, L’ Égypte des Astrologues, 
ό.π., σελ. 202-3· του ίδιου, Recherches sur le Symbolisme Funéraire des Romains (Paris, 1942), σελ. 
35-63, ιδιαίτ. σελ. 36-41· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 47-9   
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(τρίτος, πέμπτος, ένατος, ενδέκατος) έχουν μεγάλη σημασία, σε αντίθεση με τους υ-

πόλοιπους τόπους (δεύτερος, έκτος, όγδοος, δωδέκατος). Επίσης, οι τόποι αποκτούν 

τις ποιότητές τους και από την ονομασία τους: υπάρχουν οι θετικοί τόποι με ονομασί-

ες καλή τύχη και αγαθός δαίμων και οι αρνητικοί τόποι της κακής τύχης και του κακού 

δαίμονα.31  

Όταν ένας ή περισσότεροι αρνητικοί πλανήτες βρεθούν σε δυσμενείς τόπους ή 

έπονται ή επισυνάψουν αρνητικές όψεις με τους τόπους αυτούς, οι ασθένειες ή οι 

τραυματισμοί που σηματοδοτούν επιδεινώνονται και δεν υπάρχει μελλοντικά η πιθα-

νότητα για θεραπεία. Όταν όμως στον τόπο αυτό βρεθεί ή ακολουθεί ή επισυνάψει 

όψη ταυτόχρονα με τους κακοποιούς και ένας αγαθοποιός πλανήτης, οι επιδράσεις 

των επιβλαβών πλανητών μετριάζονται, παραχωρώντας τη δυνατότητα για θεραπεία. 

Όταν ένας αγαθοποιός πλανήτης βρεθεί μόνος του σε έναν αρνητικό τόπο, υπερισχύει 

η επίδραση του τόπου, μετατρέποντας τον πλανήτη σε κακοποιό αστέρα και αίτιο σω-

ματικών δυσλειτουργιών. Αντίθετα, αν ένας επιβλαβής πλανήτης διανύσει ένα θετικό 

τόπο, η αρνητική του επίδραση ουδετεροποιείται και μετατρέπεται σε απαθή αστέρα, 

χωρίς να ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης νόσων ή τραυματισμών. Ο έκτος τόπος απο-

τελεί τον τόπο της ασθένειας και της δυσμενούς τύχης και γι’ αυτό στα ιατρομαθημα-

τικά κείμενα αρκετά συχνή είναι η εξέταση των πλανητικών του όψεων. 

Το σύστημα των κλήρων περιλαμβάνει θέσεις, όπως τον κλήρο της τύχης και του 

δαίμονα, που καταλαμβάνουν διάφορα σημεία της επιφάνειας του ωροσκοπικού κύ-

κλου, προσδίδοντας ιδιότητες στις πλανητικές συναστρίες. Τα σημεία αυτά καθορίζο-

νται με διάφορες μεθόδους από τη θέση του ωροσκόπου και των πλανητών, κυρίως 

του ήλιου και της σελήνης. Ο σημαντικότερος κλήρος είναι ο κλήρος της τύχης και 

εντοπίζεται αν στις μοίρες του ζωδίου του ωροσκόπου προσθέσουμε την απόσταση, 

σε μοίρες, της σελήνης από τον ήλιο. Ο κλήρος του δαίμονα είναι συμμετρικός με τον 

κλήρο της τύχης σε σχέση με τον ωροσκόπο και εντοπίζεται αν στις μοίρες του ζωδίου 

του ωροσκόπου αφαιρέσουμε την απόσταση (σε μοίρες) της σελήνης από τον ήλιο.32 

                                                 
31 Το σύστημα του οκτώτοπου (ή οκτάτοπου) υπήρξε παλαιότερο χρονολογικά σύστημα από αυτό του 
δωδεκάτοπου και διαχώριζε με όμοιο τρόπο τον κύκλο σε οκτώ, αντί για δώδεκα, τόπους. Ωστόσο, δεν 
προτιμάται από τους αστρολόγους. Για το δωδεκάτοπο και τον οκτώτοπο βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ 
Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 276-88· O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 
7-8, 2· W. Hübner, ‘Les divinités planétaires de la dodécatropos’ στο B. Bakhouche- A. Moreau- J.-Cl. 
Tupin (επιμ.), Les Astres (Actes du Colloque International de Montpellier, 23-5 Mars 1995) (Montpel-
lier, 1996), τόμ. 1, σελ. 307-17· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 57-9, 70· R. Beck, A 
Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 42-9  
32 Ο κλήρος της τύχης και του δαίμονα είναι μερικοί μόνο από τους κλήρους που χρησιμοποιούσαν οι 
αρχαίοι αστρολόγοι. Υπήρχε και ο κλήρος του έρωτα, της ανάγκης, της βάσης, του θάρρους, των α-
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Το ζώδιο του κλήρου της τύχης ή του δαίμονα καθορίζει, πολλές φορές, το μέλος του 

σώματος που θα ασθενήσει σύμφωνα με το μοντέλο της ζωδιακής μελοθεσίας, ενώ ο 

ρόλος του κλήρου στα ιατρομαθηματικά φαίνεται να επηρεάζεται και από τη θέση του 

σε κάθε τόπο. 

Οι επτά πλανήτες εξουσιάζουν καθεμία από τις είκοσι τέσσερις ώρες της μέρας. 

Το μοντέλο αυτό δεν προσαρμόζεται μόνο στον κάθετο αυτό άξονα του χρόνου, αλλά 

και στον οριζόντιο άξονα που απαρτίζεται από την πρώτη ώρα των επτά συναπτών 

ημερών της εβδομάδας, αφού ο πλανήτης της πρώτης ώρας της μέρας θεωρείται ταυ-

τόχρονα και ο ηγεμόνας της μέρας αυτής (χρονοκράτορας). Η πρώτη μέρα της εβδο-

μάδας για την αρχαιότητα είναι η ημέρα του Κρόνου (πρόκειται για το δικό μας Σάβ-

βατο). Ακολούθως, στις επόμενες ώρες της ημέρας και στις ώρες των επόμενων ημε-

ρών κυριαρχούν οι υπόλοιποι πλανήτες, ακολουθώντας τη διαδοχική προβολή της 

πλανητικής σειράς του χαλδαϊκού μοντέλου.33  

Η χρονοκρατορία των πλανητών και ιδιαίτερα της σελήνης την ώρα της κατάκλι-

σης του ασθενή καθορίζει την πορεία και την εξέλιξη μιας νόσου, όπως και τη δυνα-

τότητα για θεραπεία. Η καταρχική αστρολογία προβαίνει στον αστρολογικό προσδιο-

ρισμό του κατάλληλου χρόνου για τη θεραπεία, μια θεραπεία που μπορεί να περιλαμ-

βάνει τη λήψη φαρμάκων, όπως εμετικών και καθαρτικών, τη φλεβοτομία ή μια χει-

ρουργική επέμβαση. Για τον Ιουβενάλιο: 

  
Αν [τη δεισιδαίμονα γυναίκα] την τρώει η άκρη του μικρού ματιού της, όταν το τρίβει, α-

ναζητά αλοιφή μόνο μετά αφού ελέγξει το ωροσκόπιό της. Αν αρρωστήσει και παραμείνει 

στο κρεβάτι, καμιά στιγμή δεν φαίνεται πιο κατάλληλη για να φάει από αυτή που έχει ορι-

στεί από τον Πετόσιρι.34 

 

                                                                                                                                            
δελφών, των γονέων κ.α. Για τους κλήρους βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 
288-99, 306-7, υποσ. 6· O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 8-9· R. Beck, 
A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 89-90 
33 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα της πλανητικής εβδομάδας είναι καθαρά ελληνιστικό, γιατί 
διατάσσει τους πλανήτες με άξονα την υποτιθέμενη απόστασή τους από τη γη, αλλά και γιατί η διαίρε-
ση της ημέρας σε είκοσι τέσσερις ώρες είναι ελληνιστική, με πιθανή προέλευση από την Αίγυπτο. Βλ. 
Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 476-84· F. Cumont, Astrology and Religion 
among the Greeks and Romans, ό.π., σελ. 89-91· R. Beck, Planetary Gods and Planetary Orders, ό.π., 
σελ. 8-9· του ίδιου, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 73· A. Le Boeuffle, Le Ciel des 
Romains, ό.π., σελ. 18-9· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 104-6· O. Neugebauer, Οι 
Θετικές Επιστήμες στην Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 213-4. Βλ. και σελ. 72-3 
34 Ιουβενάλιος, Sat. 6.578-81: si prurit frictus ocelli angulus, inspecta genesi collyria poscit· aegra 
licet iaceat, capiendo nulla videtur aptior hora cibo nisi quam dederit Petosiris.  
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Οι καταρχές δεν αποφεύγουν τα προβλήματα υγείας, ούτε όμως μπορούν να τα θερα-

πεύσουν, αλλά δείχνουν τις χρονικές ευκαιρίες για την εφαρμογή της ιατρικής θερα-

πείας σύμφωνα με τις αστρικές θέσεις.  

Ο χρόνος καθορίζεται όχι μόνο με τη θεωρία της πλανητικής εβδομάδας, αλλά 

και με αυτή των κλιμακτηρίων, αποτελώντας έτσι το μοναδικό συσχετισμό της γενε-

θλιαλογίας με την καταρχική αστρολογία, όπως άλλωστε και τη μοναδική συμβολή 

της γενεθλιαλογίας στη θεραπεία. Πρόκειται για την αστρολογική καθιέρωση χρονι-

κών περιόδων που χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες και περιλαμβάνουν ώρες, ημέρες, 

μήνες ή έτη. Εξάλλου, η ίδια η λέξη κλιμακτ¾ρ ενέχει την έννοια της κλίμακας, της 

μετάβασης δηλαδή από μια κατάσταση σε μια άλλη. Οι αστρολόγοι, σχεδιάζοντας το 

γενεθλιαλογικό χάρτη, καθορίζουν τη διάρκεια επίδρασης των χρονοκρατόρων, των 

πλανητών εκείνων που θεωρούνται επικίνδυνοι για την υγεία, και εξάγουν τις κλιμα-

κτηρικές περιόδους.35 Ο υπολογισμός γίνεται με γνώμονα τα όρια των πλανητών, το 

χρόνο, μετρήσιμο σε μοίρες, που χρειάζεται ένας πλανήτης για να παραμείνει στο 

κρίσιμο ή τα κρίσιμα ζώδια. Έτσι, κάθε ζώδιο διακρίνεται σε πέντε όρια, που διαχω-

ρίζονται ανισομερώς και συσχετίζονται με κάποιον από τους πέντε πλανήτες, συμπε-

ριλαμβάνοντας, πολλές φορές, τον ήλιο και τη σελήνη.36 

Η θεωρία των κλιμακτηρίων είναι γνωστή στον αυτοκράτορα Αύγουστο, ο οποίος 

εκφράζει σε επιστολή του προς τον εγγονό του Γάιο την ανακούφισή του ότι πέρασε 

χωρίς προβλήματα το κλιμακτήριο έτος των εξήντα τριών ετών, ο Σιδώνιος Απολλι-

νάριος αναφέρει ότι Αφρικανοί αστρολόγοι προέβλεψαν με τη μέθοδο των κλιμακτη-

ρίων τον ακριβή χρόνο, μήνα και μέρα θανάτου του ρήτορα Λαμπρίδιου, που έζησε 

στη Γαλατία του 5ου αι. μ.Χ., ενώ είναι χαρακτηριστικό και το περιστατικό ενός α-

στρολόγου που κρεμάστηκε από σεβασμό προς τον Πετόσιρι, όταν διαπίστωσε ότι εί-

χε παρέλθει η ώρα θανάτου που ο ίδιος είχε προβλέψει για τον εαυτό του.37  

Οι κλιμακτήρες όμως δεν περιορίζονται μόνο στον καθορισμό του επικίνδυνου 

χρόνου για έναν επικείμενο θάνατο, αλλά σηματοδοτούν οποιαδήποτε κρίσιμη και ε-

πικίνδυνη κατάσταση που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος στην πορεία 

της ζωής του. Η εφαρμογή τους στα ιατρομαθηματικά περιλαμβάνει τον αστρολογικό 

                                                 
35 Για τις κλιμακτήρες και την ιατρική βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 526-
32· A. Le Boeuffle, Le Ciel des Romains, ό.π., σελ. 68-9· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 186-
8· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 84-5  
36 Για τα όρια βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 206-15· O. Neugebauer- H. B. 
van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 12· J.-H. Abry, ‘Les tablettes de Grand’, ό.π., σελ. 147-51· 
B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 45-6 
37 Άουλος Γέλλιος, Noctes atticae 15.7.3· Σ. Απολλινάριος, Epistulae 8.11.9· AG 11.164 
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προσδιορισμό των κρίσιμων περιόδων για την εμφάνιση μιας ασθένειας ή ενός τραυ-

ματισμού. Με τον τρόπο αυτό η θεωρία των κλιμακτηρίων φέρει ομοιότητες με την 

ιατρική θεωρία των κρίσιμων ημερών, μια θεωρία που απαντάται σε κείμενα του Ιπ-

ποκράτη, επιχειρώντας να προσδιορίσει όχι μόνο τις επικίνδυνες ημέρες μιας ασθένει-

ας, όπως συμβαίνει με τις κλιμακτήρες, αλλά και τις κρίσιμες ημέρες που σηματοδο-

τούν τη βελτίωση μιας ασθένειας.38 Ο Πλίνιος ο Νεότερος αναφέρει: 

 
Η Βερανία, η σύζυγος του Πίσο, ήταν βαριά άρρωστη […]. Ο Ρέγκουλος ήρθε σε αυτή 

[…], τη ρώτησε για τη μέρα και την ώρα της γέννησής της. […] Διέρχεστε, της λέει, ένα 

κλιμακτήριο έτος, αλλά θα βγείτε από αυτό.39 

 

Ο Ρέγκουλος παρουσιάζεται από τον Πλίνιο ως χρυσοθήρας και προβλέπει για την 

ετοιμοθάνατη Βερανία, με τη βοήθεια των κλιμακτηρίων και της μαντικής οιωνοσκο-

πίας, ότι δεν πρόκειται να πεθάνει με μοναδικό σκοπό να πάρει την κληρονομιά της.  

Οι κλιμακτήρες βασίζονται στην αξία ορισμένων αριθμών, από τους οποίους οι 

μονοί θεωρούνται πολύ σημαντικότεροι από τους ζυγούς, όπως ακριβώς συμβαίνει και 

με τον αριθμό των πλευρών και των γωνιών των ζωδιακών και πλανητικών όψεων. Η 

πυθαγόρεια αριθμολογία40 συνέβαλε στον καθορισμό του χρόνου των κρίσιμων αυτών 

περιόδων και έτσι, ανάλογα με το γενεθλιαλογικό χάρτη, οι αριθμοί επτά ή εννέα, ό-

πως και τα πολλαπλάσιά τους (7×7=49 και 9×9=81) θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί. 

Άλλοτε, τα δύο αυτά συστήματα συνδυάζονται (7×9=63) σε ένα ενιαίο σύστημα που 

είναι γνωστό ως ¢νδροκλ©ς ή ¢νδροκλάστης, αυτό δηλαδή που σπάει (= καταστρέφει) 

τους άνδρες.41 Η σημασία των αριθμών αυτών είναι πιθανό να προήλθε και από την 

αστρολογία, καθώς ο αριθμός επτά αντιστοιχεί με τους επτά πλανήτες και με το 1/4 
                                                 
38 Βλ. Ιπποκράτης, Περˆ ¢έρ., Øδ., τόπ. 11. Στο πρώτο βιβλίο των 'Επιδημιîν (1.3.12) αναφέρεται ότι 
ασθένειες που επιδεινώνονται τις ζυγές μέρες διανύουν περίοδο κρίσης τις ζυγές μέρες και το ίδιο 
συμβαίνει με τις ασθένειες που επιδεινώνονται τις μονές μέρες. Επιπλέον, στο Περˆ nousîn (4.46) 
καταγράφεται ότι στις μονές μέρες ένας άνθρωπος θεραπεύεται ή πεθαίνει. Βλ. και το έργο του Ιππο-
κράτη, Περˆ κρισίμων. Για τη θεωρία των κρίσιμων ημερών βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie 
Grecque, ό.π., σελ. 527-8· G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy, ό.π., σελ. 22· του ίδιου, Magic, Rea-
son, and Experience, ό.π., σελ. 154-5· V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 46, 121   
39 Πλίνιος Νεότερος, Epistulae 2.20.2-3: Verania Pisonis graviter iacebat […]. Ad hanc Regulus venit 
[…], quo die, qua hora nata esset interrogavit […] ‘Habes’ inqvit ‘climactericum tempus, sed evades’.    
40 Οι πυθαγόρειοι έδωσαν μαθηματικές αξίες στις σχέσεις ανάμεσα στα ουράνια σώματα. Βλ. Αριστο-
τέλης, Μετ¦ τ¦ φυσικ¦ 985b-986a. Βλ. M. R. Wright, Cosmology in Antiquity, ό.π., σελ. 44-5  
41 Φ. Ματερνός, Math. 4.20.3. Ο Σενσορίνος (3ος αι. μ.Χ.) στο De die natali (8.13) δίνει τη δική του 
αστρολογική ερμηνεία για τους αριθμούς αυτούς με άξονα τις αστρολογικές όψεις. Η γέννηση στους 
επτά μήνες έρχεται σε αντιθετική όψη με τη στιγμή της σύλληψης, η γέννηση στους εννέα μήνες βρί-
σκεται σε τριγωνική όψη με τη στιγμή της σύλληψης και η γέννηση στους δέκα μήνες βρίσκεται σε 
όψη που σχηματίζει τετράγωνο. Πρβ. ό.π., 14.9-16· Ά. Γέλλιος, Noct. att. 3.10.9. Βλ. B. Bakhouche, L’ 
Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 85  
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του σεληνιακού μήνα, ενώ ο αριθμός εννέα αντιστοιχεί με το 1/3 του μήνα.42 Ο Πλίνι-

ος ο Πρεσβύτερος αναφέρει:  

 
Παρ’ όλα αυτά, λένε ότι μεγαλύτερες περίοδοι της ζωής είναι σπάνιες, καθώς πλήθος αν-

θρώπων είναι γεννημένοι σε κρίσιμα λεπτά των ωρών των σεληνιακών ημερών, για παρά-

δειγμα την 7η και τη 15η ώρα, που υπολογίζονται με τη νύχτα και τη μέρα, οι οποίοι είναι 

πιθανό να πεθάνουν κάτω από το νόμο της ανοδικής κλίμακας ετών, που ονομάζεται ‘κλι-

μακτήρες’, άνθρωποι τότε γεννημένοι σπάνια ξεπερνούν το 54ο έτος της ηλικίας τους.43  

 

Τα ζώδια λειτουργούν από την ίδια τη φύση τους ως κλιμακτήρες: τα τροπικά ζώδια 

είναι γνωστά ως κλιμακτηρικά ˜βδομαδικ¦, τα μονά ως ™ννεαδικ¦, ενώ τα διπλά ζώ-

δια, συνδυάζοντας και τα δύο συστήματα, ονομάζονται ™πίκοινα. Η επιλογή των τρο-

πικών ζωδίων ίσως να οφείλεται στην ίδια την ονομασία τους, αφού επιφέρουν ‘τρο-

πές’, αλλαγές δηλαδή, στην υγεία, ενώ τα διπλά ζώδια, λόγω της διπλής τους φύσης, 

συνδυάζουν τα δύο αυτά συστήματα.44 

Ο αριθμολογικός μυστικισμός ενέχει έντονο μαγικό χαρακτήρα και χρησιμοποιεί-

ται για την πρόγνωση της πορείας μιας ασθένειας (και όχι τόσο ενός τραυματισμού). 

Ο Γαληνός, αντικρούοντας τη χρήση της αριθμολογίας στην ιατρική ως ανορθολογική 

μέθοδο, δίνει ορισμένα στοιχεία για το μυστικό χαρακτήρα των αριθμών. Η μονάδα 

είναι ο αριθμός που δεν υπόκειται σε γέννηση, συμβολίζοντας την ιδέα, η δυάδα είναι 

η άπειρη ύλη και η τριάδα αποτελεί την αρμονία, θεωρούμενη ως ο τέλειος αριθμός. 

Άλλες φορές πάλι, αριθμοί συσχετίζονται με θεότητες του ολύμπιου πανθέου, όπως 

την Αθηνά, την Άρτεμη ή τον Απόλλωνα, και συχνά οι εβδομαδικές νόσοι συνδέονται 

άλλοτε με τις επτά πλειάδες, άλλοτε με τα επτά άστρα της μικρής και μεγάλης Άρκτου 

και άλλοτε με τις επτά πύλες της Θήβας.45 

Η μαγική αριθμολογία δεν αποσκοπεί στη διάγνωση, αλλά στην πρόγνωση της ε-

ξέλιξης μιας νόσου και εφαρμόζεται στα ιατρομαθηματικά με τη χρήση της λεξαριθ-

μικής μεθόδου. Κάθε γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου είναι και ένας αριθμός (Α=1, 

Β=2, Ε=5 κοκ.), ώστε για κάθε όνομα, όταν προστεθούν οι αριθμητικές ισοδυναμίες 

των γραμμάτων του, προκύπτει ένα άθροισμα. Το άθροισμα, όπως και ο αριθμός της 

                                                 
42 Βλ. F. Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and Romans, ό.π., σελ. 62 
43 Πλίνιος, HN 7.161: rara autem esse dicunt longiora tempora, quandoquidem momentis horarum 
insignibus lunae dierum, ut VII atque XV quae nocte ac die observantur, ingens turba nascatur scansili 
annorum lege occidua, quam climacteras appellant, non fere ita genitis LIV annum excedentibus. 
44 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 531 
45 Γαληνός, Περˆ κρισ. ¹μερ. 3.11, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 9, σελ. 934-5 
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σεληνιακής μέρας της κατάκλισης εξατομικεύουν την πρόγνωση και μερικές φορές 

συνυπολογίζονται. Από το σημείο αυτό και μετά οι πηγές μας διαφοροποιούνται. Οι 

αριθμοί αυτοί πότε μαζί, πότε ξεχωριστά και μετά από ένα σύστημα υπολογισμών 

(π.χ. αφαίρεση από έναν αριθμό του αριθμού των ημερών του σεληνιακού μήνα, α-

φαίρεση ή διαίρεση με τον αριθμό των δεκανών, πρόσθεση/σύγκριση με το λεξάριθμο 

του χρονοκράτορα της μέρας της κατάκλισης) τοποθετούνται σε αριθμημένους πίνα-

κες ή διαγράμματα, σηματοδοτώντας την πορεία της ασθένειας.46 
 
 
2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΟΘΕΣΙΑΣ 
 
‘ΤÕν ¨νθρωπον, ð “Αμμων, κόσμον φασˆν οƒ σοφοί, ™πειδ¾ ¢φομοιοàται τÍ τοà κό-

σμου φύσει’.47 Η φράση αυτή του Ερμή του Τρισμέγιστου προς τον Άμμωνα τον Αι-

γύπτιο εμπερικλείει τη θεμελιώδη αρχή των ιατρομαθηματικών και αποτέλεσε, όπως 

είδαμε, τη θεωρητική βάση του συστήματος της αστρολογικής μελοθεσίας. Ο Κλ. 

Πτολεμαίος, υιοθετώντας την υπόθεση ότι κάθε πλανήτης διέπεται από μια ζωτική 

δύναμη, αποτελώντας ταυτόχρονα και την κινητήρια δύναμή του, είναι ίσως επηρεα-

σμένος από το Γαληνό, του οποίου τα γραπτά είναι πιθανό να έχει διαβάσει. Η φυσική 

δύναμη του Γαληνού ευθύνεται για τις κινήσεις των μελών του σώματος και η ίδια 

αυτή φυσική δύναμη είναι υπεύθυνη για τις κινήσεις των πλανητών στον Κλ. Πτολε-

μαίο.48 Η θεωρία της στωικής συμπάθειας στηρίζεται στη μεθοδολογική κατηγορία 

της αναλογίας, η οποία και επηρέασε το σύνολο σχεδόν της φιλοσοφικής, θρησκευτι-

κής και λογικοκρατικής σκέψης της ύστερης αρχαιότητας.49 

Η αριστοτελική λογική κατέρριψε την εννοιολογική σύγχυση ανάμεσα στην ο-

μοιότητα και την ταυτολογία, παραθέτοντας την έννοια της αναλογίας, γεγονός που 

χαρακτηρίζεται ως μια προσπάθεια που στόχο έχει να επιφέρει ένα συσχετισμό στα 
                                                 
46 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 537-41· T. Barton, Ancient Astrology, 
ό.π., σελ. 188-9. Για την αριθμολογία βλ. και F. Cumont, Astrology and Religion among the Greeks 
and Romans, ό.π., σελ. 18-9, 62-3· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 337-9· O. Neuge-
bauer- G. Saliba, ‘On Greek numerology’, Centaurus 31.3 (1988), 189-206· J. Kalvesmaki, ‘Types of 
numerology’, ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kalvesmaki.com/Arithmetic/ (πρόσβαση 17.9.2009)  
47 'Ιατρομαθ. 1.1, έκδ. J. L. Ideler, Physici et Medici Graeci, ό.π., σελ. 387, 430 
48 Βλ. S. Sambursky, The Physical World of Late Antiquity, ό.π., σελ. 144. Στο Χριστιανισμό οι άγγε-
λοι αντικατέστησαν τις πλατωνικές ψυχές των πλανητών και την κινητήριο ζωτική δύναμη του Κλ. 
Πτολεμαίου, καθώς ήταν αυτοί που κινούσαν τους πλανήτες. Βλ. ό.π., 151 
49 Για την κοσμική συμπάθεια στη λατινική γραμματεία της ύστερης αρχαιότητας βλ. M. Lapidge, ‘A 
stoic metaphor in late Latin poetry: The binding of the cosmos’, Latomus 39.4 (1980), 817-37· B. Bak-
houche, ‘La terre, petit miroir du ciel…et vice versa? (Macrobe, Commentaire sur le Songe de Scipion, 
II.5-9)’ στο B. Bakhouche- A. Moreau- J.-Cl. Tupin (επιμ.), Les Astres, ό.π., τόμ. 2, σελ. 7-25· της ί-
διας, ‘Le corps humain et les astres dans la littérature latine impériale’, Latomus 57.2 (1998), 362-74. 
Για την κοσμική συμπάθεια στον Ερμητισμό βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 89-
94, 125-7· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 156-61  
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εμπειρικά δεδομένα που δεν δύνανται να παρατηρηθούν με άμεσο τρόπο, αποτελώ-

ντας παράλληλα και το πρώτο βήμα μιας ορθολογικής κατανόησης του αγνώστου.50 

Το ανθρώπινο σώμα πιο απτό και ερευνήσιμο από το ουράνιο μετατρέπεται στο μέσο 

ερμηνείας του τελευταίου, πρακτική που διαφαίνεται στο αναλογικό σχήμα των ζωδί-

ων και των πλανητών με τα μέλη ή όργανα του ανθρώπινου σώματος, όπως αυτή εμ-

φανίζεται σε δύο κείμενα αστρολογικής ιατρικής: στο προοίμιο της πραγματείας Περˆ 

τîν ιβ΄ ζJδίων καˆ τîν ζ΄ πλανητîν καˆ τîν συνεργουσîν αÙτο‹ς βοτανîν και στο 

προοίμιο της `Ιερ¦ς βίβλου τοà `Ερμοà πρÕς 'ΑσκληπιÕν.51 Έτσι, ο Κριός καταλαμβά-

νει το κεφάλι του κόσμου, ο Ταύρος τον τράχηλο, οι Δίδυμοι τους ώμους, ο Καρκίνος 

το θώρακα, ο Λέων την πλάτη, την καρδιά και τα πλευρά, η Παρθένος την κοιλιά, ο 

Ζυγός τους γλουτούς, ο Σκορπιός τα γεννητικά όργανα, ο Τοξότης τους μηρούς, ο Αι-

γόκερως τα γόνατα, ο Υδροχόος τις κνήμες και οι Ιχθύες τα πόδια. Με όμοιο τρόπο 

και ο Κρόνος καταλαμβάνει το κεφάλι και τον τράχηλο του κόσμου, ο Δίας τους ώ-

μους και το θώρακα, ο Άρης την πλάτη και τα νεφρά, ο ήλιος την καρδιά, τους πνεύ-

μονες και το συκώτι, η Αφροδίτη τα γεννητικά όργανα, ο Ερμής τους μηρούς και τα 

γόνατα και τέλος, η σελήνη την κύστη και την κοιλιά.  

Κάθε αναλογία συνεπάγεται και μια αμφίδρομη σχέση, έτσι ώστε η μικροκοσμική 

ερμηνεία του σύμπαντος να ισοδυναμεί με τη μακροκοσμική προέκταση του ανθρώπι-

νου σώματος. Τα μέλη ή τα όργανα του ανθρώπινου σώματος υπόκεινται στις αστρι-

κές επενέργειες με τέτοιο τρόπο, ώστε η μελοθεσία, ανάλογα με την αστρική πατρω-

νία που υιοθετείται, διακρίνεται στη ζωδιακή και την πλανητική, με τη δεκανική με-

λοθεσία να αποτελεί μια υποδιαίρεση του ζωδιακού μοντέλου. Η δεκανική μελοθεσία, 

παρά την αιγυπτιακή της καταγωγή, απουσιάζει από τους επώνυμους αστρολόγους 

που έζησαν στην Αίγυπτο. Ο Κλ. Πτολεμαίος και ο Β. Βάλης δεν αναφέρονται καθό-

λου στους δεκανούς και ο Δωρόθεος μιλάει ελάχιστα για αυτούς. Η τέχνη όμως των 

ιατρομαθηματικών δεν περιορίζεται μόνο στο ένα ή το άλλο μοντέλο, αλλά αποτελεί 

μια δυναμική σύνθεση των δύο αυτών συστημάτων της κοσμικής συμπάθειας. 

Η επιδίωξη να καθοριστεί η καταγωγή της ζωδιακής μελοθεσίας από την Αίγυπτο, 

κυρίως λόγω της εφαρμογής στο σύστημα των τριάντα έξι δεκανών, και της πλανητι-

κής μελοθεσίας από τη Χαλδαία δεν μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς, 

αντιμετωπίζοντας τη μελοθεσία ως σύνολο και όχι με τις διακριτές της κατηγορίες, οι 

                                                 
50 Βλ. G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy, ό.π., σελ. 433-6· J. North, ‘Macrocosm, microcosm, and 
analogy’, 1-7, ηλεκτρονική διεύθυνση: http://irs.ub.rug.nl/ppn/260535842 (πρόσβαση 23.1.09) 
51 CCAG 6.83· `Ιερ¦ βίβλος 2-3, έκδ. C.-E. Ruelle, ό.π., 250-3· πρβ. Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 1.1 
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γνώμες των αρχαίων αστρολόγων είναι αντιφατικές.52 Ο Σ. Εμπειρικός θεωρεί τη με-

λοθεσία ως επίνοια των Χαλδαίων, ενώ ο σχολιαστής των Φαινομένων του Άρατου 

λαμβάνει την Αίγυπτο ως την πατρίδα του συστήματος.53 Το βέβαιο πάντως είναι ότι 

οι υποδιαιρέσεις αυτές έδωσαν στους αστρολόγους-ιατρούς τη δυνατότητα για μια 

λογική αιτιολογία, πρόγνωση και διάγνωση των προβλημάτων που πλήττουν συγκε-

κριμένα μέλη και όργανα του σώματος, προσεγγίσεις που γίνονται συνθετότερες ανα-

λογικά με την περιπλοκότητα του μελοθετικού μοντέλου που υιοθετείται.  

 
2.1.1. Σημειωτική Προσέγγιση: Ο Ζωδιακός Άνθρωπος 

Η εικονική προβολή του ζωδιακού κύκλου πάνω στο ανθρώπινο σώμα συνιστά το σύ-

στημα της ζωδιακής μελοθεσίας, προβολή που σκιαγραφεί ένα διαγραμματικό τύπο με 

άξονα το κεφάλι προς τα πόδια. Έτσι, προκύπτει το ακόλουθο μοντέλο, στο οποίο, 

τουλάχιστον ως ένα γενικό διάγραμμα, παρέμειναν πιστοί όλοι οι αστρολόγοι της αρ-

χαιότητας:54 
 
Πίνακας 3   Η ζωδιακή μελοθεσία 
 
ΖΩΔΙΑ ΜΑΝΙΛΙΟΣ 

(Astron. 2.453-65, 
4.701-10) 

ΔΩΡΟΘΕΟΣ 
(Πεντ. 4.76) 

Σ. ΕΜΠΕΙΡΙ-
ΚΟΣ (ΠρÕς 
μαθημ. 5.21-2) 

Φ. ΜΑΤΕΡ-
ΝΟΣ (Math. 
2.24) 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
(Ε„σαγ. 2) 

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ 
('Αποτελ. 2.13.5, 
3.31.11) 

Κριός κεφάλι κεφάλι κεφάλι κεφάλι κεφάλι/ πρόσω-
πο 

κεφάλι 

Ταύρος λαιμός λαιμός τράχηλος αυχένας τράχηλος/ αυχέ-
νας 

αυχένας 

Δίδυμοι βραχίονες ώμοι ώμοι ώμοι ώμοι/ χέρια/ ώμοι/ βραχίο-

                                                 
52 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 319, υποσ. 1· E. Liénard, ‘La mélothésie 
zodiacale dans l’antiquité’, RUB 39 (1933-4), 473. Σύμφωνα με τον E. Liénard (ό.π., 472), το γεγονός 
ότι η πρωιμότερη χρονολογούμενη αναφορά στη ζωδιακή μελοθεσία προέρχεται από το Ρωμαίο Μανί-
λιο και όχι από ελληνικό κείμενο δείχνει ότι η Ρώμη δεν πήρε αναγκαστικά την αστρολογία από την 
Ελλάδα, αλλά απευθείας από την Αίγυπτο. 
53 Σ. Εμπειρικός, ΠρÕς μαθημ. 5.21-2· Σχόλια στα Φαινόμενα του Άρατου 544  
54 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 319-20· A.-J. Festugière, La Révélation, 
ό.π., τόμ. 1, σελ. 128-9· B. Bakhouche, ‘Les corps humain et les astres dans la littérature latine impéri-
ale’, ό.π., 363-5· της ίδιας, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 79-81· M. Papathanassiou, ‘Iatromathe-
matica (medical astrology) in late antiquity and the Byzantine period’, ό.π., 365-6. Θα μπορούσαμε να 
δούμε έναν τύπο της ζωδιακής μελοθεσίας σε ένα απόσπασμα από τις Metamorphoses του Απουλήιου 
(11.24). Σύμφωνα με αυτό, ο Λούκιος μετά τη μύησή του στα μυστήρια της Ίσιδας φέρεται να φοράει 
ένα φόρεμα με δώδεκα πτυχές. Οι πτυχές αυτές ταυτίζονται από ορισμένους μελετητές με τα δώδεκα 
ζώδια και υποδηλώνουν για τον H. Jonas (The Gnostic Religion, ό.π., σελ. 166) και τον R. Turcan (The 
Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 277) μια μυητική άνοδο στον ουρανό. Βλ. και R. E. Witt, Isis in 
the Graeco-Roman World (London, 1971), σελ. 163. Για μια ιστορία της έρευνας για το ένδυμα του 
χωρίου αυτού βλ. J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros. The Isis-book, Metamorphoses, book XI: Ed-
ited with an Introduction, Translation and Commentary (EPRO 39) (Leiden, 1975), σελ. 308-10. Μέσα 
όμως από μια άλλη ανάγνωση το φόρεμα αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει την κυριαρχία των ζωδια-
κών αστερισμών πάνω στο σώμα και την ψυχή και η τελετουργική απόδυσή του, που ακολουθεί, ση-
ματοδοτεί την απελευθέρωση του Λούκιου από την τυραννία των ζωδίων. Πρβ. το ένδυμα με τις επτά 
πτυχές, που συμβολίζουν τις επτά πλανητικές τροχιές ή τους επτά ουρανούς, το οποίο φορούσε η ίδια η 
Ίσιδα και οι μυημένοι της στη Σάμο. Βλ. M. Marcovich, ‘The Isis with seven robes’, ZPE 64 (1986), 
295-6  
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δάκτυλα νες 
Καρκίνος στήθος  χέρια/ στή-

θος 
στέρνο καρδιά στήθος/ στομάχι στέρνο/ πλευ-

ρά 
Λέων πλευρά/ ω-

μοπλάτες 
πλευρά/ 
καρδιά 

πλευρά στήθος/ 
στομάχι 

πλευρά/ στομάχι καρδιά/ στή-
θος/ θώρακας 

Παρθένος κοιλιά κοιλιά/ 
σπόνδυλοι 

γλουτοί κοιλιά λαγόνες/ κοιλιά/ 
εντόσθια 

κοιλιά/ σπλά-
χνα 

Ζυγός γλουτοί κύστη λαγόνες νεφρά/ 
σπόνδυλοι 

ισχία/ γλουτοί γλουτοί/ ισχία 

Σκορπιός γεν. όργανα μόρια/ γλου-
τοί 

αιδοίο/ 
μήτρα 

γεν. όργανα αιδοίο/ κύστη/ 
βουβώνες 

γεν. όργανα/ 
οπίσθια 

Τοξότης μηροί μηροί μηροί μηροί μηροί μηροί 
Αιγόκερως γόνατα γόνατα γόνατα γόνατα γόνατα γόνατα  
Υδροχόος κνήμες κνήμες κνήμες κνήμες κνήμες κνήμες 
Ιχθύες πόδια πόδια πόδια πόδια πέλματα/ πόδια πόδια 
 
Τα παραπάνω μελοθετικά μοντέλα απαρτίζουν συμβατικές ‘αλήθειες’ μέσα σε ένα 

σύστημα που ισορροπεί ανάμεσα στην αξιωματική ‘αλήθεια’ και την πρωτοτυπία και 

προϋποθέτουν μια σταθερότητα, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαν να καθιερωθούν 

ως μια κοινά αποδεκτή αστρολογική γλώσσα.55 

Η ζωδιακή μελοθεσία είναι γνωστή στους γνωστικούς Πρισκιλλιανιστές, οι οποίοι 

επιπλέον αντικαθιστούν στις μελοθετικές τους αντιστοιχήσεις τα δώδεκα ζώδια με 

τους δώδεκα πατριάρχες του Ισραήλ.56 Ο Μάνης στο έργο του Κεφάλαια προβαίνει 

στη ζωδιακή μελοθεσία κατά τον τύπο των αστρολόγων της αρχαιότητας και στη συ-

νέχεια ακολουθεί ένα δεύτερο μελοθετικό σχήμα, τοποθετώντας τα έξι πρώτα ζώδια 

πάνω στον άξονα κεφάλι/μέση της δεξιάς πλευράς του σώματος και τα επόμενα έξι 

ζώδια πάνω στον άξονα μέση/κεφάλι της αριστερής πλευράς του σώματος. Με γνώ-

μονα λοιπόν τη δεξιά μεριά του σώματος ο Κριός αντιστοιχεί με τη δεξιά πλευρά του 

κεφαλιού, ο Ταύρος με τον ώμο, οι Δίδυμοι με το βραχίονα, ο Καρκίνος με το θώρα-

κα, ο Λέων με το στομάχι και η Παρθένος με το δεξί μέρος των γεννητικών οργάνων. 

Από την αριστερή μεριά του σώματος ο Ζυγός μελοθετείται με το αριστερό μέρος των 

γεννητικών οργάνων, ο Σκορπιός με το θώρακα, ο Τοξότης με το στήθος και το νε-

φρό, ο Αιγόκερως με τον αγκώνα, ο Υδροχόος με τον ώμο και οι Ιχθύες με την αρι-

                                                 
55 Βλ. T. Barton, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 90-2· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, 
ό.π., σελ. 39. Για την παράδοση και την πρωτοτυπία στην ιατρική βλ. T. Barton, Power and Knowl-
edge, ό.π., σελ. 149-52 
56 Αυγουστίνος, De hearesibus ad quodvultdeum I 70, PL 42.44· Ορόσιος, Orosii ad Augustinum con-
sultatio sive commonitorium: De errore Priscillianistarum et Origenistarum, PL 31.1213. Ο γνωστικός 
Βασιλείδης μελοθετεί το σώμα με τις 360 μέρες του έτους. Βλ. Επιφάνιος, Κατ¦ αƒρέσεων 1.2, PG 
41.316. Για τη μελοθεσία των γνωστικών βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 
320, υποσ. 1· L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, ό.π., τόμ. 1, σελ. 519-20· E. 
Liénard, ‘La mélothésie zodiacale dans l’antiquité’, ό.π., 482-3· H. G. Schipper, ‘Melothesia’, ό.π., σελ. 
195-204· T. Barton, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 63, 181  
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στερή πλευρά του κεφαλιού.57 Ο H. G. Shipper υποστηρίζει ότι το μελοθετικό μοντέ-

λο του Μάνη επηρεάστηκε από τις αστρολογικές διδασκαλίες του Ελκεσαί και του 

Βαρδεσάνη, με τη διαφορά ότι για τους τελευταίους δεν ασκούν όλα τα άστρα αρνητι-

κές επιρροές, όπως συμβαίνει με τη διδασκαλία του Μάνη (με μόνη εξαίρεση στη δι-

δασκαλία του το θετικό χαρακτήρα του ήλιου και της σελήνης).58  

 Τα άστρα αποτελούν σημεία/λέξεις μιας παγκόσμιας αστρικής γλώσσας και η με-

λοθεσία δίνει στους αστρολόγους τη δυνατότητα όχι μόνο για μια ανάγνωση της 

γλώσσας αυτής, αλλά και για μια συμβολική ερμηνεία και μεταερμηνεία της.59 Ο ω-

ροσκοπικός κύκλος συμβολίζει τον ουράνιο θόλο και η διάμετρός του αποτελεί μετω-

νυμική προβολή τόσο του ουράνιου, όσο και του γήινου ισημερινού, διαχωρίζοντας 

την ουράνια σφαίρα στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο και τη γη στον πάνω και κάτω 

κόσμο. Η διάταξη των ζωδιακών αστερισμών μέσα στο ωροσκοπικό διάγραμμα με το 

ζώδιο του Κριού να βρίσκεται στο σημείο της δύσης (διάγραμμα της εαρινής ισημερί-

ας) οδηγεί, σύμφωνα με τις παραπάνω συμβολικές ερμηνείες, στην κατηγοριοποίηση 

των δώδεκα ζώδιων σε δύο ομάδες. Τα πρώτα έξι ζώδια καταλαμβάνουν το πάνω ημι-

σφαίριο του κύκλου, το βόρειο ουράνιο θόλο και τη γη, σε αντίθεση με τα επόμενα έξι 

ζώδια που τοποθετούνται στο κάτω ημισφαίριο του σχεδίου, στο νότιο ουράνιο ημι-

σφαίριο και τον Άδη.60 Μετωνυμικά, και το ανθρώπινο σώμα διαχωρίζεται σε δύο μέ-

ρη: το πάνω μέρος, που προβάλλεται στα ζώδια της πρώτης ομάδας, και το κάτω μέ-

ρος, αντιστοιχώντας με τα ζώδια της δεύτερης ομάδας, με τη μέση του να αποτελεί το 

συνδετικό σημείο. Στη μακροκοσμική του προέκταση το πάνω μέρος του σώματος 

ανήκει στο βόρειο ημισφαίριο και το κάτω στο νότιο ημισφαίριο του ουράνιου θόλου, 

ενώ σε μικρότερη κλίμακα το πρώτο μισό τοποθετείται πάνω από τη γη και το υπό-

λοιπο στον κάτω κόσμο. 61  

                                                 
57 Μάνης, Κεφάλ. 70.174-5· πρβ. M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs, ό.π., τόμ. 1 
(εισαγ.), σελ. 205-6. Ανάλογα, ο γνωστικός Μάρκος ομαδοποιεί τα είκοσι τέσσερα γράμματα του αλ-
φαβήτου σε δύο κατηγορίες, αντιστοιχώντας τα με τα μέλη του σώματος της Αλήθειας. Τα γράμματα Α 
και Ω ταυτίζονται με το κεφάλι, καθώς τα πρώτα δώδεκα γράμματα καταλαμβάνουν τη δεξιά πλευρά 
του σώματος από το κεφάλι προς τα πόδια και τα επόμενα δώδεκα γράμματα την αριστερή πλευρά του 
σώματος με άξονα τα πόδια προς το κεφάλι. Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 
320, υποσ. 1 
58 Βλ. H. G. Schipper, ‘Melothesia’, ό.π., σελ. 202-3 
59 Για μια σημειωτική ανάγνωση της αρχαίας αστρολογίας βλ. K. von Stuckrad, ‘Jewish and Christian 
astrology in late antiquity’, ό.π., 9-10· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 38-40. 
Για μια σημειωτική προσέγγιση της ιατρικής βλ. R. J. Hankinson, ‘Stoicism and medicine’, ό.π., σελ. 
306-9 
60 Βλ. F. Cumont, Symbolisme Funéraire, ό.π., σελ. 42-3· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrol-
ogy, ό.π., σελ. 47-8   
61 Χαρακτηριστική είναι η μελοθεσία ενός ορφικού αποσπάσματος, σύμφωνα με το οποίο το κεφάλι 
αντιστοιχεί με τον ουρανό και τα πόδια με τον Τάρταρο. Βλ. M. L. West, The Orphic Poems, ό.π., σελ. 
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Ποιά λογική αιτιολογία όμως ώθησε τους αστρολόγους στις μελοθετικές αυτές 

αναλογίες; Η αστρονομική και αστρολογική αξία των ζωδίων, όπως και η συμβολική 

μορφή και μυθολογία τους αποτελούν σημαντικά μεθοδολογικά κλειδιά για μια ση-

μειωτική ανάγνωση της ζωδιακής μελοθεσίας.62 Το γεγονός ότι ο ζωδιακός κύκλος 

αρχίζει με το ζώδιο του Κριού αποτελεί μια αστρολογική σύμβαση που σχετίζεται με 

την απόφαση για την έναρξη του νέου έτους την άνοιξη, όταν ακριβώς ο ήλιος διασχί-

ζει τον ουράνιο ισημερινό στο ζώδιο του Κριού και εισέρχεται στο βόρειο ημισφαίριο 

τη μέρα της εαρινής ισημερίας (21 Μαρτίου). Η έναρξη του νέου έτους και της εαρι-

νής ισημερίας με τον Κριό κατοχυρώνει την ιδιαίτερη σημασία του ως ζώδιο και συμ-

βάλλει στη μελοθεσία του με το κεφάλι, το σημαντικότερο μέλος του ανθρώπινου 

σώματος και έδρα της αθάνατης ψυχής.63 Ο σχολιαστής των Φαινομένων του Άρατου 

ακολουθεί μια διαφορετική ερμηνευτική οδό, αιτιολογώντας τη μελοθεσία αυτή με 

γνώμονα τον ηγετικό ρόλο που έχει το κριάρι ανάμεσα στα πρόβατα.64 Σε ένα τρίτο 

επίπεδο ερμηνείας η μελοθεσία αποδομείται, αν θέσουμε ως ερμηνευτικό άξονα την 

αντιστοιχία του Κριού με τη θεά Αθηνά.65 Η γέννησή της μέσα από το κεφάλι του Δία 

και η θεώρησή της ως θεότητα της σοφίας και της επίνοιας, ιδιαίτερα μάλιστα ως κό-

ρη της Μήτιδας, της πρακτικής δηλαδή ευφυΐας, ενώνει μυθολογικά και συμβολικά 

την Αθηνά με το μέλος αυτό.66  

Ο Ταύρος αναλαμβάνει το λαιμό και τον τράχηλο, εξαιτίας της μυθολογικής μορ-

φής/σύμβολο του αστερισμού, αφού αυτός διακρίνεται από τα ιδιαίτερα ανεπτυγμένα 

μέλη του λαιμού και της πλάτης.  

Ο δυικός αριθμός του ζωδίου των Διδύμων και η ομαδοποίησή του στα ζώδια του 

πάνω μέρους του ανθρώπινου σώματος, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, καθορίζει το 

συσχετισμό του με τα διπλά μέλη των χεριών, των ώμων και των βραχιόνων. Στο αρ-

χαιότερο εικονογραφημένο ωροσκόπιο από χειρόγραφο των αρχών του 9ου αι. μ.Χ. οι 

                                                                                                                                            
239-40 και ορφ. απόσπ. 168.10-30 Kern· πρβ. Μακρόβιος, Sat. 1.20.17· PGM 12.243, 13.771, 21.6-7· 
Ολυμπιόδωρος, Ε„ς τÕ Κατ’ ™νεργείαν Ζωσίμου 51, έκδ. M. Berthelot, Collection des Anciens Al-
chimistes Grecs, ό.π., τόμ. 1 (μέρ. 2), σελ. 101, 106, 110 
62 Για την ερμηνεία της μελοθεσίας με γνώμονα τη μορφή των ζωδίων βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ As-
trologie Grecque, ό.π., σελ. 319-20, ενώ με άξονα τη μυθολογία βλ. E. Liénard, ‘La mélothésie zodia-
cale dans l’antiquité’, ό.π., 476-82 
63 Πλάτωνας, Τίμ. 69c-e 
64 Σχoλ. στα Φαινόμ. 544 
65 Μανίλιος, Astron. 2.439. Από το τέλος του 4ου αι. μ.Χ. τα ζώδια του μελοθετικού μοντέλου αντικα-
θίστανται από δώδεκα θεότητες του ελληνορωμαϊκού πανθέου. Βλ. E. Liénard, ‘La mélothésie zodia-
cale dans l’antiquité’, ό.π., 478-82, 484 
66 Βλ. E. Liénard, ‘La mélothésie zodiacale dans l’antiquité’, ό.π., 479· W. Burkert, Αρχαία Ελληνική 
Θρησκεία: Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή (μτφ. Ν. Π. Μπεζαντάκος- Αφ. Αβαγιανού) (Αθήνα, 1993), 
σελ. 304-5 
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Δίδυμοι απεικονίζονται να αγκαλιάζονται από τους βραχίονες, εικονογραφία που μας 

ωθεί να υποθέσουμε ότι πιθανόν ακόμα παλαιότερα και ήδη από τις αρχές της εποχής 

μας να εικονίζονταν με τον τρόπο αυτό.67 

Ο Καρκίνος κυβερνά το στήθος και τα πλευρά του ανθρώπινου σώματος ως εικο-

νικός τύπος του κάβουρα (καρκίνος), που έχει το στέρνο και τα πλευρά του ιδιαίτερα 

προστατευμένα. Η ανάγνωση όμως της μελοθεσίας του Καρκίνου με το στήθος μπορεί 

να γίνει και μέσα από το πρίσμα των μεταφυσικών αντιλήψεων των ελληνορωμαϊκών 

χρόνων. Για τον πλατωνικό Τίμαιο η ψυχή τοποθετείται στο στήθος του σώματος και 

για τους στωικούς στο μέλος αυτό εδράζεται το ηγεμονικό μέρος της ψυχής.68 Ο Καρ-

κίνος, ως το ζώδιο του θερινού ηλιοστασίου, θεωρείται υπεύθυνος για την είσοδο της 

ψυχής στην ύλη και τη γένεση και έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, για την τοποθέτη-

σή της στο στήθος του σώματος.69  

Το ζώο/σύμβολο του αστερισμού του Λέοντα συμβολίζει το θάρρος και για το 

λόγο αυτό μελοθετείται με την καρδιά, το όργανο της γενναιότητας.70 Το λιοντάρι 

τοποθετείται στην κορυφή της ιεραρχίας των ζώων και οι ηγεμονικές του ιδιότητες 

αποδίδονται και στο ομώνυμο ζώδιο.71 Πάτρωνές του είναι δύο θεοί με ηγεμονική 

εξουσία, ο Δίας και η Μητέρα των θεών, ενώ ένα άστρο του Λέοντα, ο Βασιλί-

σκος/Regulus, θεωρείται η καρδιά του αστερισμού, σηματοδοτώντας τις βασιλικές 

γεννήσεις.72 Η μετωνυμική αναλογία του Βασιλίσκου με τον αυτοκράτορα προεκτεί-

νεται με την αναλογία του αυτοκράτορα με την καρδιά του κόσμου.73 

                                                 
67 Πρόκειται για τον κώδικα Vaticanus gr. 1291 [φύλ. 9r] 
68 Πλάτωνας, Τίμ. 69e· Γαληνός, Περˆ τîν `Ιπποκράτους καˆ Πλάτωνος δογμάτων 2.2, 5, 7, έκδ. C. G. 
Kühn, ό.π., τόμ. 5, σελ. 215, 255, 270 κ.α. 
69 Πορφύριος, Περˆ τοà ¥ντρου τîν νυμφîν 22-3· Μακρόβιος, In Somnium Scipionis 1.12.1-3· Πρό-
κλος, Σχόλ. στην Πολ., έκδ. W. Kroll (BT), τόμ. 2, σελ. 129.5-6, 13-23  
70 Βλ. M. M. Sassi, The Science of Man in Ancient Greece, ό.π., σελ. 36-7· R. Beck, A Brief History of 
Ancient Astrology, ό.π., σελ. 66 
71 Ερατοσθένης, Καταστερισμοˆ 12· Υγίνος, De astronomia 2.24 
72 Για το Λέοντα και τους πάτρωνές του βλ. Μανίλιος, Astron. 2.441. Για το Βασιλίσκο βλ. Γέμινος, 
Ε„σαγωγ¾ ε„ς τ¦ φαινόμενα 3.5· Πλίνιος, HN 18.235, 271· Φ. Ματερνός, Math. 6.2.2, 8.23.1-2, 31.4· 
πρβ. Σχόλ. στα Φαινόμ. 148. Στο ιεροθύσιο και τάφο του Αντίοχου του Α΄της Κομμαγηνής, πάνω στην 
κορυφή του όρους Nemrud Dagh, βρέθηκε λαξευμένο σε πέτρα το αρχαιότερο ελληνικό ωροσκόπιο 
(βλ. σελ. 14, υποσ. 22). Στη δυτική εξέδρα του ιεροθυσίου εντοπίζεται σκαλισμένο ένα λιοντάρι, στη 
χαίτη του οποίου υπάρχουν δεκαεννέα αστέρια, στη ράχη του οι πλανήτες Άρης, Δίας και Ερμής και 
στο λαιμό του η ημισέληνος, πάνω από την οποία απεικονίζεται ο Βασιλίσκος. Πρόκειται για το ωρο-
σκόπιο του ίδιου του Αντίοχου, ‘φωτογραφίζοντας’ τον ουράνιο θόλο της μέρας της ίδρυσης του ιερο-
θυσίου και της βασιλικής λατρείας στο Nemrud Dagh. Είναι η μέρα της 7ης Ιουλίου του 62 π.Χ., όταν ο 
Άρης, ο Δίας και ο Ερμής βρίσκονταν σε σύνοδο και διένυαν το ζώδιο του Λέοντα. Στο ωροσκόπιο ο 
Βασιλίσκος αποτελεί τον αστρολογικό τύπο του βασιλιά Αντίοχου. Βλ. σχετικά O. Neugebauer- H. B. 
van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 14-6· R. Beck, ‘In the place of the Lion: Mithras in the Tau-
roctony’ στο J. R. Hinnells (επιμ.), Studies in Mithraism (Rome, 1994), σελ. 45, υποσ. 62· πρβ. Α. 
Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 438-9. Αλλά και ο Μίθρας, που έχει ως θεός βασι-
λικές ιδιότητες, ταυτίζεται αστρολογικά στην εικονογραφία της ταυροκτονίας των μιθραϊκών ‘σπηλαί-



 92

Το μελοθετικό σχήμα μπορεί να αναγνωστεί και από τη σχέση αντίθεσης ανάμε-

σα στο άστρο/σύμβολο και το μύθο. Η Παρθένος αποτελεί τον αντίποδα της γυναι-

κείας φύσης και της μητρότητας και η αντιθετική αυτή δομή συμβάλλει στη μελοθε-

σία της με την κοιλιά, μέλος κατεξοχήν της μητρότητας, αλλά και τους γλουτούς, ε-

ρωτικό σημείο του γυναικείου σώματος. 

Με την αντιθετική αυτή δομή ‘αποκωδικοποιείται’ και η μελοθεσία του Ζυγού με 

τους γλουτούς και γενικότερα με την έννοια της ισορροπίας του σώματος, από τη 

στιγμή που και ο θεός πάτρωνας του αστερισμού του Ζυγού, ο Ήφαιστος, χαρακτηρί-

ζεται για τη χωλότητά του.74 Άλλωστε, η έννοια της ισορροπίας, που συμβολίζει το 

ζώδιο του Ζυγού, επέρχεται ανατομικά στο ανθρώπινο σώμα με το ρόλο των γλουτών 

και των ισχίων, οι οποίοι το τοποθετούν σε μια θέση ισορροπίας. Σε ισόρροπες θέσεις 

πάνω στο σώμα διατάσσονται επίσης και οι λαγόνες και τα νεφρά. 

Ο Σκορπιός κυριαρχεί στα γεννητικά όργανα, διότι η δύναμη του σκορπιού έγκει-

ται στην ουρά του και τα γεννητικά όργανα τοποθετούνται την ουρά, στο τέλος δηλα-

δή, της σπονδυλικής στήλης. Ο Άρης είναι ο θεός/κυβερνήτης του ζωδίου, εκχωρώ-

ντας στο Σκορπιό ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά, την αρσενική ερωτική του 

ορμή.75 Στη μιθραϊκή εικονογραφία ένας σκορπιός απεικονίζεται να πιάνει με τις δα-

γκάνες του τα γεννητικά όργανα ενός ταύρου, καταδεικνύοντας τη σχέση του ζωδίου 

του Σκορπιού με τη γονιμότητα.76 

Τα ζώδια του Τοξότη, του Αιγόκερω, του Υδροχόου και των Ιχθύων προβάλλο-

νται, όπως αναφέραμε, πάνω στο δεύτερο μισό του ανθρώπινου σώματος, καταλαμ-

βάνοντας τα μέλη από τη μέση μέχρι και τα πόδια. Ο Τοξότης ταξινομείται στους μη-
                                                                                                                                            
ων’ με το Βασιλίσκο. Βλ. R. Beck, Planetary Gods and Planetary Orders, ό.π., σελ. 100, υποσ. 238· 
του ίδιου, ‘In the place of the Lion’, ό.π., σελ. 33-4, υποσ. 22, 27  
73 Άλλωστε, ο αυτοκράτορας, ως η καρδιά του κόσμου, αντιστοιχεί και με τον ήλιο, έναν πλανήτη που 
μελοθετείται και αυτός με την καρδιά (βλ. σελ. 101-2). Η μελοθεσία του Λέοντα, αλλά και του ήλιου 
με το τόσο ζωτικό όργανο της καρδιάς διαφαίνεται και από την ιδιαίτερη αστρολογική αξία της θέσης 
του ήλιου στο ζώδιο του Λέοντα. Στην εικονογραφία της ταυροκτονίας ο θεός Μίθρας συμβολίζει τον 
ήλιο που εισέρχεται στο ζώδιο του Λέοντα, ένας αστρολογικός συμβολισμός που οπωσδήποτε δεν επι-
λέχθηκε τυχαία για να χαρακτηρίσει τον ίδιο το θεό του Μιθραϊσμού. Ο ήλιος έχει τον οίκο του στο 
Λέοντα και η είσοδός του στο ζώδιο αυτό σηματοδοτούσε το αποκορύφωμα του καλοκαιριού (Ιούλιος) 
και ταυτιζόταν χρονολογικά με την ανατολή του Σείριου, η οποία έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
καθημερινή ζωή των Αιγύπτιων, αφού συνδεόταν με τις γόνιμες πλημμύρες του Νείλου και τη συμβο-
λική έναρξη του αιγυπτιακού έτους. Βλ. R. Beck, ‘In the place of the Lion’, ό.π., σελ. 44-7, ιδιαίτ. υ-
ποσ. 60, 64, σελ. 43, υποσ. 55. Βλ. και σελ. 115, υποσ. 139 
74 Μανίλιος, Astron. 2.442-3. Βλ. και W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 355-6 
75 Μανίλιος, Astron. 2.443 
76 Το ζώδιο του Σκορπιού συνδέεται κυρίως με την απογένεση, αλλά και με τη γένεση της ψυχής στην 
ύλη. Βλ. R. Beck, Planetary Gods and Planetary Orders, ό.π., σελ. 98, ιδιαίτ. υποσ. 233. Η εποχή του 
Σκορπιού (Οκτώβριος/Νοέμβριος) είναι μια γόνιμη περίοδος, λόγω των πολλών βροχών, και θεωρείται 
η κατάλληλη εποχή για τη σπορά. Βλ. Μανίλιος, Astron. 4.219, 556· πρβ. Ησίοδος, ”Ερ. καˆ ¹μέρ. 384, 
614-7. Βλ. και Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 143, ιδιαίτ. υποσ. 2    
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ρούς, ο Αιγόκερως στα γόνατα, ο Υδροχόος στις κνήμες και οι Ιχθύες στα πόδια, λό-

γω της διπλής τους φύσης και κατά αναλογία με τη μελοθεσία των χεριών με το επί-

σης διπλό ζώδιο των Διδύμων. 

Η ζωδιακή μελοθεσία δεν περιορίζεται μόνο στη συμπαθητική αντιστοιχία των 

ζωδιακών αστερισμών με τα μέλη ή όργανα του σώματος, αλλά περιλαμβάνει και την 

αναγωγή τους σε ασθένειες ή σε τραυματισμούς (ιατρική ζωδιακή μελοθεσία). Η πρω-

ιμότερη παράθεση της ζωδιακής μελοθεσίας σε ιατρομαθηματικό κείμενο εντοπίζεται 

στο έργο του Τεύκρου του Βαβυλώνιου:77  

 
Πίνακας 4   Η ζωδιακή ιατρική μελοθεσία του Τεύκρου του Βαβυλώνιου 
     
ΖΩΔΙΑ ΜΕΛΗ ή ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
Κριός κεφάλι/ πρόσωπο/ αισθ. 

όργανα κεφαλιού 
κεφαλαλγίες/ νόσοι οφθαλμών, αδυναμία όρασης, τύφλωση/ εγκεφα-
λικά/ προβλήματα ακοής, όπως δυσηκοΐα/ λέπρα/ λειχήνες/ αλωπε-
κία/ αναισθησία/ τραύματα/ προβλήματα στα δόντια 

Ταύρος αυχένας/ τράχηλος/ κα-
τάποση 

κυρτώσεις/ χοιράδες/ ασφυξία/ μυκτήρες/ νόσοι οφθαλμών 

Δίδυμοι ώμοι/ χέρια  
Καρκίνος στήθος/ στομάχι/ μα-

στοί/ καρδιά/ σπλήνα/ 
γεν. όργανα 

τύφλωση/ αλφισμοί/ λειχήνες/ λέπρα/ εγκεφαλικά/ υδρωπικία/ 
κύρτωση/ φακίδες 

Λέων νεύρα/ οστά/ οσφύς/ 
καρδιά/ όραση 

 

Παρθένος κοιλιά/ εντόσθια της κοι-
λιάς 

 

Ζυγός ισχία/ γλουτοί/ βουβώ-
νες/ κώλον/ οπίσθια μέ-
ρη/ κύστη 

 

Σκορπιός αιδοίο/ κύστη/ βουβώ-
νες/ οπίσθια 

νόσοι οφθαλμών, τύφλωση, αδυναμία όρασης/ λιθιάσεις/ στραγγου-
ρία/ κήλες/ βρογχοκήλες/ συρίγγια/ καρκινώματα/ αιμορραγία 

Τοξότης μηροί/ βουβώνες αλωπεκία/ νόσοι οφθαλμών, αδυναμία όρασης, πόνοι οφθαλμών, 
τύφλωση/ επιληψία (δαιμονισμός)/ αναπηρία 

Αιγόκερως γόνατα/ νεύρα τυφλώσεις/ αναπηρία/ μανία/ προβλήματα που βασίζονται σε υγρά/ 
ρευματισμοί 

Υδροχόος κνήμες/ σκέλη/ νεύρα υδρωπικία/ αρθριτικά/ μανία/ τραύματα/ ελεφαντίαση/ ίκτερος/ 
μελαγχολία 

Ιχθύες πέλματα/ πόδια/ νεύρα 
ποδιών, αστραγάλων 

αρθριτικά/ ποδάγρα/ κυρτώσεις/ λέπρα/ αλφισμοί/ λειχήνες/ ψώ-
ρα/ προβλήματα που βασίζονται σε υγρά 

 
Τη μελοθεσία του Τεύκρου ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό δύο αιώνες σχεδόν αργότερα 

ο Β. Βάλης, προβαίνοντας σε αντιστοιχίες των ζωδίων με ακόμα περισσότερα μέλη, 

όργανα και ασθένειες ή τραυματισμούς.78 Ο πίνακας που ακολουθεί βασίζεται στο 

έργο του Β. Βάλη και καταδεικνύει μόνο τις προσθήκες του Σύριου αστρολόγου στις 

αναφορές του Τεύκρου: 

 

                                                 
77 CCAG 7.194-212. Βλ. O. Neugebauer, ‘Melothesia and dodecatemoria’, ό.π., σελ. 270-5 
78 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 2.36.7-19. Βλ. W. Hübner, ‘Eine unbeachtete zodiakale melothesie bei Vettius 
Valens’, RhM 120 (1977), 247-54 
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Πίνακας 5   Η ζωδιακή ιατρική μελοθεσία του Βέττιου Βάλη 
 
ΖΩΔΙΑ ΜΕΛΗ ή ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
Κριός  σήψεις/ δύσπνοια/ κονδυλώματα/ σαρκώματα  
Ταύρος πρόσωπο/ όσφρηση/ ρίνα χωλότητα/ τύφλωση/ σπασμοί/ σταφυλοτομίες/ διαβρωτικά 

έλκη/ πόνοι/ κατάγματα/ βρογχοκήλες/ ακρωτηριασμοί/ 
νόσοι των ισχίων/ αποστήματα 

Δίδυμοι βραχίονες/δάκτυλα/ αρθρώ-
σεις/ νεύρα/ στόμα/ αρτηρία/ 
φωνή 

τραύματα/ ακρωτηριασμοί των μελών αυτών/ ίκτερος 

Καρκίνος στόμα χωλότητα/ αναπηρίες/ ίκτερος/ αλλαγή χρώματος του προσώ-
που/ νόσοι δοντιών/ οφθαλμών/ πτίλωση/ κυρτώσεις/ φακί-
δες/ δερματικά νοσήματα/ βήχας/ αναφορικές/ πλευρικές/ 
πνευμονικές νόσοι 

Λέων πλευρά μανία/ θεοφορία/ ακρωτηριασμοί/ νόσοι οφθαλμών/ δυσωδί-
α/ κατάγματα/ φλεγμονές/ μελαγχολία/ έλκος  

Παρθένος έντερα αδυναμία για συνουσία/ δύσπνοια/ θεοφορία/ ρήξεις οργάνων/ 
μητρικά προβλήματα/ προβλήματα κοιλιάς 

Ζυγός μόρια (εκτός κύστη/ βουβώνες) παράλυση/ ρήξεις/ κήλες/ δυσεντερία/ υδρωπικία/ λιθιάσεις  
Σκορπιός (μόνο) μόρια/ οπίσθια αναπηρίες/ περιοδικές νόσοι/ πολυκοιλίες (εκτός από κήλες/ 

βρογχοκήλες/ καρκινώματα/ αιμορραγία) 
Τοξότης  αλλαγή χρώματος του προσώπου/ δυσωδίες στόματος/ ποδά-

γρες/ ακρωτηριασμοί/ δυσμορφίες 
Αιγόκερως  φρενίτιδες 
Υδροχόος αρθρώσεις αναπηρίες/ ακρωτηριασμοί/ κατάγματα/ στραγγουρία 
Ιχθύες  λεύκη/ πολλές νόσοι/ δυσμορφίες/ ψελλότητα/ βαρηκοΐα   

 
Τη μελοθεσία αυτή υιοθετεί με ορισμένες ελάχιστες διαφοροποιήσεις και ένα ανώνυ-

μο ιατρικό αστρολογικό χειρόγραφο (χ.χ.):79  

 
Πίνακας 6   Η ζωδιακή ιατρική μελοθεσία ανώνυμου αστρολόγου  
 
ΖΩΔΙΑ ΜΕΛΗ ή ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
Κριός κεφάλι/ πρόσωπο/ κόρη οφθαλμού νόσοι οφθαλμών/ αυτιών/ εντέρων 
Ταύρος τράχηλος/ σπόνδυλοι τραχήλου πάθη τραχήλου, χοιράδες, αποστήματα/ δυσωδίες 

μύτης/ κυρτώσεις  
Δίδυμοι χέρια/ βραχίονες/ ώμοι  
Καρκίνος στήθος/ μαστοί/ καρδιά/ στομάχι/ 

πλευρά/ νεύρα 
 

Λέων   
Παρθένος κοιλιά/ έντερα/ υπεζωκώς υμένας/ διά-

φραγμα 
 

Ζυγός κάτω μέρη κοιλιάς και ομφαλού/ ισχία  
Σκορπιός όρχεις/ κύστη/ αιδοίο  
Τοξότης μηροί/ σκέλη  
Αιγόκερως γόνατα και νεύρα γονάτων  
Υδροχόος κάτω μέρη ποδιών με τα νεύρα τους  
Ιχθύες πόδια και τα νεύρα τους ποδάγρες 
 
Επιπλέον, για τον Κλ. Πτολεμαίο, αλλά και τον Ηφαιστίωνα και το Ρητόριο που τον 

ακολουθούν, ο Καρκίνος, ο Αιγόκερως, οι Ιχθύες (ο Ρητόριος προσθέτει και το Σκορ-

πιό) και τα χερσαία και τα ιχθυακά ζώδια προκαλούν έλκη, λειχήνες, λέπρα, χοιράδες, 

                                                 
79 CCAG 5.3.128-9 
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συρίγγια ή ελεφαντίαση, ενώ ο Τοξότης και οι Δίδυμοι είναι υπεύθυνοι για επιληψίες 

ή δαιμονισμούς.80  

Η ζωδιακή ιατρική μελοθεσία, όπως εξάλλου συμβαίνει και με την αντίστοιχη 

πλανητική, μένει πιστή σε μεγάλο βαθμό στις συμβατικές διευθετήσεις της αστρολο-

γίας, διαφοροποιείται όμως σε πολλά σημεία, εξαιτίας του ανταγωνιστικού περιβάλ-

λοντος των ελληνορωμαϊκών χρόνων, το οποίο επιβάλλει την ατομική πρωτοτυπία με 

τη διαρκή παραγωγή πολύπλοκων αστρολογικών θεωριών, που στόχο έχουν να ανα-

δείξουν και να καθιερώσουν τους επινοητές τους ως πρότυπα.81 Στο πλαίσιο αυτό το-

ποθετείται η μελοθεσία του Β. Βάλη, του ανώνυμου αστρολόγου και του Ρητόριου, 

όπως και η ιδιαίτερη χρήση του ιατρομαθηματικού έργου των Νεχεψώ/Πετόσιρι από 

τους αστρολόγους. Οι θεϊκοί αυτοί άνδρες για το Β. Βάλη και το Φ. Ματερνό δεν πα-

ρέθεσαν αναλυτικά το σύνολο της αστρολογικής γνώσης, δίνοντας τη δυνατότητα 

στους μελλοντικούς αστρολόγους για μια συνεχή παραγωγή θεωρητικών αναλύσεων 

και καινοτομιών, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η λειτουργική χρησιμότητα της 

έννοιας της αυθεντίας.82  

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως πρωταρχικές αιτίες των ασθενειών και των 

τραυματισμών εκλαμβάνονται οι πλανήτες και όχι τα ζώδια, ο ρόλος των οποίων πε-

ριορίζεται στον καθορισμό του μέλους του σώματος που θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. 

Ο Κλ. Πτολεμαίος αναφέρει:  

 
Τα μέρη λοιπόν των ζωδίων […] θα δηλώσουν το μέρος του σώματος στο οποίο θα βρεθεί 

το αίτιο και ποιό τραυματισμό ή πάθος ή και τα δύο μπορεί να πάθει το μέλος που δηλώ-

νουν.83 

 

Έτσι, ο Κριός ευθύνεται για ασθένειες και τραυματισμούς του κεφαλιού και των αι-

σθητηρίων οργάνων ή των μερών του, όπως κεφαλαλγίες, εγκεφαλικά, αλωπεκία, α-

σθένειες των ματιών, τύφλωση, δύσπνοια ή για προβλήματα της ακοής και των δο-

ντιών. Ο Ταύρος μελοθετείται με τον τράχηλο και το λαιμό και επιφέρει κυρτώσεις 

της σπονδυλικής στήλης, σκλήρυνση των αδένων (χοιράδες) και αποστήματα του 

λαιμού ή σταφυλοτομίες, οι Δίδυμοι σχηματοποιούνται με τα πάνω άκρα και είναι 
                                                 
80 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 3.13.17· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 2.13.21· Ρητόριος, CCAG 8.4.188.1-5 
81 Βλ. T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 139-41· της ίδιας, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 13-4, 
85-90· R. Gordon, ‘Hellenistic magic and astrology’, ό.π., σελ. 143-4  
82 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 1.24.16, 2.36.1, 7.3.1, 6.8.16· Φ. Ματερνός, Math. 4.22.1, 20, 8.2.1, 5.1 
83 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 3.13.4: τά τε γ¦ρ μέρη τîν ζJδίων […] δηλώσει τÕ μέρος τοà σώματος, περˆ Ö 
œσται τÕ α‡τιον, καˆ πότερον σίνος À πάθος À καˆ ¢μφότερα τÕ δηλούμενον μέρος ™πιδείξασθαι δυνατόν.   
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υπεύθυνοι για τραυματισμούς και ακρωτηριασμούς των χεριών, το ζώδιο του Καρκί-

νου μελοθετείται με το στόμα και σηματοδοτεί προβλήματα στα δόντια, ενώ η Παρ-

θένος, λόγω της ιδιότητας του μυθολογικού της συμβόλου, αποστέλλει αδυναμία συ-

νουσίας και μητρικά προβλήματα στις γυναίκες, αλλά και προβλήματα στην κοιλιά, 

εξαιτίας της μελοθεσίας της με το μέλος αυτό. Ο Ζυγός μελοθετείται με το κώλον και 

την κύστη, προκαλώντας δυσεντερία και λιθιάσεις, ο Σκορπιός αναλαμβάνει την κύ-

στη, σημαίνοντας λιθιάσεις και ακράτεια ούρων (στραγγουρία), ενώ ο συσχετισμός 

του με τα οπίσθια οδηγεί στην πρόκληση συριγγίων. Τα ζώδια που κυριαρχούν στα 

κάτω άκρα καθορίζουν ασθένειες και τραυματισμούς των ποδιών: o Τοξότης προκα-

λεί ποδάγρες, αναπηρίες και ακρωτηριασμούς, ο Αιγόκερως αναπηρία, ο Υδροχόος 

αρθριτικά, αναπηρία, ακρωτηριασμούς, κατάγματα και οι Ιχθύες αρθριτικά και ποδά-

γρα. Ο Υδροχόος επιπλέον, έχοντας μια σημειωτική σχέση με το νερό, επιφέρει 

στραγγουρία και υδρωπικία. 

Σύμφωνα με το αμφίδρομο λειτουργικό μοντέλο της αναλογίας, είναι πιθανό μια 

μελοθετική σχέση ενός ζωδίου σε ένα αστρολογικό χειρόγραφο να καθοριστεί από το 

πρόβλημα που επιφέρει σε ένα συγκεκριμένο μέλος του σώματος, όπως αυτό απαντά-

ται σε έναν προγενέστερο χρονολογικά συγγραφέα. Για παράδειγμα στον Τεύκρο ο 

Ταύρος σηματοδοτεί αιμορραγία της μύτης (μυκτήρες) και δύο αιώνες αργότερα στο 

Β. Βάλη μελοθετείται με τη μύτη. Στο Β. Βάλη ο Καρκίνος ευθύνεται για πλευρικές 

νόσους και η Παρθένος για ρήξεις οργάνων, χωρίς ωστόσο τα ζώδια αυτά να αντι-

στοιχούν μέχρι την εποχή του με τα πλευρά ή με εσωτερικά όργανα. Δύο αιώνες αρ-

γότερα στο έργο του Ηφαιστίωνα ο Καρκίνος παρουσιάζεται να αντιστοιχεί με τα 

πλευρά, ενώ στον αστρολόγο Παύλο και τον Ηφαιστίωνα η Παρθένος αναλαμβάνει 

τα εσωτερικά όργανα και τα σπλάχνα. Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύεται για άλλη 

μια φορά ότι η αρχαία αστρολογία, παρά τις όποιες πρωτότυπες εκφάνσεις της, διέπε-

ται κατά βάση από κοινούς κανόνες, που αντλούνται από πρωτερόχρονους αστρολό-

γους.  

Η μελέτη όμως της ιατρικής ζωδιακής μελοθεσίας δεν εξαντλείται μόνο με τη 

σημειωτική ανάγνωση των ζωδιακών μελοθετικών συσχετισμών, αλλά και με τη βοή-

θεια της πλανητικής μελοθεσίας, αφού κάθε ζώδιο αποτελεί οίκο, ύψωμα ή ταπείνω-

μα σε συγκεκριμένους πλανήτες, παραλαμβάνοντας παράλληλα και τις ιδιότητές 
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τους.84 Ο Κλ. Πτολεμαίος αναφέρει ότι οι πλανήτες είναι εκείνοι που ευθύνονται για 

τα είδη και τις αιτίες των συμπτωμάτων.85 Ο Ερμής Τρισμέγιστος κάνει μια παρόμοια 

αποκάλυψη:  

 
κατά την εκσπερμάτωση οι επτά πλανητικές ακτίνες επενεργούν σε κάθε μέρος του ανθρώ-

πινου σώματος.86  

 

Στα αστρολογικά χειρόγραφα όμως οι αιτίες των προβλημάτων συγχέονται και τα 

ζώδια παίζουν, όπως θα δούμε, πολλές φορές, το ρόλο των πλανητών. 

Υποδιαίρεση της ζωδιακής μελοθεσίας αποτελεί η δεκανική μελοθεσία. Το δεκα-

νικό μελοθετικό μοντέλο θέλει τον άνθρωπο να διατέμνεται σε τριάντα έξι μέλη, πά-

νω στα οποία προβάλλονται οι τριάντα έξι δεκανοί της αιγυπτιακής αστρολογίας. Το 

πρώτο κεφάλαιο του Liber Hermetis Trismegisti αποτελεί μια σύντομη πραγματεία 

δεκανικής ιατρικής μελοθεσίας. Μετά την αναφορά στο πλανητικό ‘πρόσωπο’ κάθε 

δεκανού, δίνεται το όνομά του, εικονίζεται περιγραφικά η μορφή του, οι ασθένειες ή 

οι τραυματισμοί που σηματοδοτεί και τέλος, τα γεωγραφικά κλίματα που εξουσιάζει. 

Ωστόσο, οι μελοθετικές αντιστοιχίες δεν περιλαμβάνουν όλους τους δεκανούς, αλλά 

μόνο συγκεκριμένους. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει το αιγυπτιακό όνομα των δε-

κανών και τα μέλη και όργανά τους ή τα προβλήματα υγείας που αποστέλλουν, όπως 

αυτά παρατίθενται στο ερμητικό κείμενο:87 

 
Πίνακας 7   Η δεκανική ιατρική μελοθεσία 
 
ΔΕΚΑΝΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΛΗ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
3 Διδύμων Azuel πόνοι νεύρων 
1 Καρκίνου Seneptois πόνοι αρτηριών 
2 Καρκίνου Somachalmais κυριαρχεί στον πνεύμονα 
3 Καρκίνου Charmine πόνοι καρδιάς 
1 Λέοντα Zaloias κυριαρχεί στο στομάχι 
2 Λέοντα Zachor εμφράγματα/ αποστήματα 
3 Λέοντα Frich διάφριξη (;) κοιλιάς  
1 Παρθένου Zamendres πόνοι κοιλιάς 

                                                 
84 Για την προσέγγιση της ιατρικής ζωδιακής μελοθεσίας με τη βοήθεια της πλανητικής μελοθεσίας βλ. 
σελ. 111-2. Για την αστρολογική θεωρία των οίκων, των υψωμάτων και ταπεινωμάτων βλ. σελ. 77 
85 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 3.13.4. Βλ. και Σ. Εμπειρικός, ΠρÕς μαθημ. 5.22 
86 'Ιατρομαθ. 1.2, έκδ. J. L. Ideler, Physici et Medici Graeci, ό.π., σελ. 387, 430: ™ν γ¦ρ τÍ καταβολÍ 
τοà ¢νθρωπείου σπέρματος ™κ τîν ζ΄ στοιχείων ¢κτ‹νες ™πιπλέκονται ™φ’ ›καστον μέρος τοà 
¢νθρώπου. Ο Ερμής Τρισμέγιστος συνδυάζει τη ζωδιακή με την πλανητική μελοθεσία. Ο Κριός κατα-
λαμβάνει το κεφάλι και στη συνέχεια οι επτά πλανήτες παίρνουν τα όργανα του κεφαλιού. Βλ. 
'Ιατρομαθ. 1.4, έκδ. J. L. Ideler, Physici et Medici Graeci, ό.π., σελ. 387, 430 
87 Liber Hemetis Trismegisti 1, έκδ. W. Gundel, Neue Astrologische Texte des Hermes Trismegistos, 
ό.π., σελ. 20-3. Βλ. και A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 128-9· J.-H. Abry, ‘Les ta-
blettes de Grand’, ό.π., σελ. 152-4 
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2 Παρθένου Magois κυριαρχεί στο συκώτι 
3 Παρθένου Michulais κυριαρχεί στη σπλήνα 
1 Ζυγού Psineus πόνοι νεφρών 
2 Ζυγού Chusthisis πόνοι στην ουρήθρα/ στραγγουρία 
3 Ζυγού Psamiatois πόνοι νεύρων 
1 Σκορπιού Necbeuos διαβρωτικά έλκη 
2 Σκορπιού Turmantis πόνοι βουβώνων 
3 Σκορπιού Psermes κατάγματα οστών 
1 Τοξότη 
2 Τοξότη 
3 Τοξότη 

Clinothois 
Thursois 
Renethis 

σήψεις 
πόνοι γονάτων 
νόσοι ισχίων/ πόνοι γονάτων 

1 Αιγόκερω Renpsois ρίγος/ πόνοι γονάτων/ ισχίων 
3 Αιγόκερω Marxois πόνοι στις κνήμες 
1 Υδροχόου Ularis ποδάγρα 
2 Υδροχόου Luxois ποδάγρα 
3 Υδροχόου Crauxes ποδάγρα 
1 Ιχθύων 
2 Ιχθύων 
3 Ιχθύων 

Fambrais 
Flugmois 
Piatris 

ποδάγρα 
ποδάγρα 
ποδάγρα 

 
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η δεκανική μελοθεσία ακολουθεί τον τύπο της 

ζωδιακής μελοθεσίας, με κάθε δεκανό να αντιστοιχεί ή να ευθύνεται για ασθένειες 

και τραυματισμούς στο μέλος ή το όργανο του σώματος που ανήκει στο ζώδιό του.  

Αντίθετα με το Liber Hermetis Trismegisti, ο P.Oxy 465 παραθέτει μόνο τρεις 

περιπτώσεις δεκανικής ιατρικής μελοθεσίας που μπορούν να μελετηθούν, λόγω του 

κατεστραμμένου υλικού του παπύρου. Ο πρώτος δεκανός του Υδροχόου ονομάζεται 

Νεβύ, κυριαρχεί στις ημέρες δέκα έξι ως είκοσι του αιγυπτιακού μήνα Φαρμούθι, φέ-

ρει ανθρώπινο σώμα με πρόσωπο γύπα, στέμμα στο κεφάλι, ενώ στην πίσω πλευρά 

του κεφαλιού έχει όψη φιδιού με φτερά και πόδια λιονταριού και επιφέρει χωλότητα 

στο ένα πόδι και ασθένειες των εντέρων και των σπλάχνων. Ο πάπυρος κάνει λόγο 

για ένα δεκανό (χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες) που ευθύνεται για 

ατεκνία στις γυναίκες και ασθένειες στους ώμους ή στα μάτια, όπως και για τον τρίτο 

δεκανό των Ιχθύων, ο οποίος κυβερνάει ορισμένες μέρες του μήνα Παχών και είναι 

υπεύθυνος για τα γεράματα, τις κυρτώσεις, τη γέννηση νάνων και δύσμορφων βρε-

φών, ανθρώπων χωρίς μάτια, μουγγών (ή τραυλών), κωφών ή ανθρώπων χωρίς δό-

ντια.88 Η παράθεση του ονόματος και της μορφής των δεκανών αποσκοπεί, τις περισ-

σότερες φορές, στη μαγική θεραπεία, παρά το γεγονός ότι ο πάπυρος δεν αποτελεί 

κείμενο μαγικής θεραπευτικής.89 

 

 

 
                                                 
88 Pap Oxy 465 1.10-9, 38-43, 5.153-7, 8.221-8 
89 Για τη δεκανική μελοθεσία και τη σχέση της με τη μαγεία βλ. σελ. 185 κ.εξ. 
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2.1.2. Σημειωτική Προσέγγιση: Πλανητική Μελοθεσία 

Στην πλανητική μελοθεσία το ρόλο των μελών της αντίστοιχης ζωδιακής καταλαμβά-

νουν κυρίως τα όργανα του σώματος (οργανοθεσία). Ο πίνακας που ακολουθεί παρα-

θέτει το πλανητικό μελοθετικό σύστημα, όπως αυτό ανευρίσκεται στις αρχαίες πηγές. 

Για λόγους συστηματοποίησης προτιμήθηκε το τρίτο πλανητικό μοντέλο, ωστόσο δεν 

ακολουθούν όλες οι πηγές την ίδια πλανητική ιεραρχία. Ο Κλ. Πτολεμαίος, ο Ηφαι-

στίωνας και ο αστρολόγος Έρμιππος90 υιοθετούν τη χαλδαϊκή ιεραρχία, ο Ερμής Τρι-

σμέγιστος και ο Β. Βάλης το τρίτο πλανητικό μοντέλο, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις 

για τον πρώτο, ενώ ο Πορφύριος κάνει χρήση του αιγυπτιακού συστήματος:  

 
Πίνακας 8   Η πλανητική μελοθεσία  
 
ΠΛΑΝΗ-
ΤΕΣ 

ΕΡΜΗΣ 
('Ιατρομαθ. 
1.5)91 

ΚΛ. ΠΤΟΛΕΜΑΙ-
ΟΣ(Τετρ. 3.13.5)/ Η-
ΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ ('Αποτελ. 
2.13.6) 

Β. ΒΑΛΗΣ ('Ανθολ. 1.1) ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ 
(Ε„σαγωγ¾ ε„ς τ¾ν Τετρά-
βιβλον)92 

ΕΡΜΙΠΠΟΣ 
(Περˆ 
¢στρολογίας 
1.13.80-9) 

Ήλιος δεξιός οφ-
θαλμός 

όραση/ εγκέφαλος/ 
καρδιά/ νεύρα/ μέλη 
ή όργανα δεξιού μέ-
ρους του σώματος 

κεφάλι/ αισθήσεις/ 
δεξιός οφθαλμός/ 
πλευρά/ καρδιά/ 
νεύρα 

καρδιά/ αίσθηση/ 
ανδρικός δεξιός 
οφθαλμός/ γυναι-
κείος αριστερός 
οφθαλμός 

καρδιά 

Σελήνη αριστερός 
οφθαλμός 

γεύση/ κατάποση/ 
στομάχι/ κοιλιά/ 
μήτρα/ μέρη ή όργα-
να αριστερού μέρους 
του σώματος 

αριστερός οφθαλ-
μός/ στομάχι/ μα-
στοί/ θέση των ο-
στών ή των αρθρώ-
σεων/ σπλήνα/ μή-
νιγγες/ μυελός 

όλο το σώμα/ σπλή-
να/ μήνιγγες/ μυε-
λός/ αριστερός αν-
δρικός οφθαλμός/ 
δεξιός γυναικείος 
οφθαλμός 

πόδια 

Κρόνος εγκέφαλος δεξί αυτί/ σπλήνα/ 
κύστη/ φλέγμα/ οστά

σκέλη/ γόνατα/ νεύ-
ρα/ χυμοί/ φλέγμα/ 
κύστη/ νεφρά/ εσωτ. 
όργανα 

φλέγματα/ βρόγ-
χοι/ έντερα 

εγκέφαλος/ 
νεύρα/ χυ-
μοί/ φλέγμα 

Δίας αυτιά αφή/ πνεύμονες/ 
αρτηρίες/ σπέρμα/ 
πλευρά 

μηροί/ πόδια/ γεν. 
όργανα/ μήτρα/ 
συκώτι/ δεξί μέρος 
του σώματος/ δόντια

συκώτι/ στομάχι/ 
νεύρα 

αισθήσεις/ 
θώρακας 

Άρης έναιμα όρ-
γανα 

αριστερό αυτί/ νε-
φρά/ φλέβες/ γεν. 
όργανα 

κεφάλι/ οπίσθια/ 
γεν. όργανα/ έναιμα 
όργανα/ σπερματικοί 
πόροι/ χολή/ λει-
τουργία αφόδευσης/ 
πίσω μέρη του σώμα-
τος 

αίμα/ νεφρά/ σπερ-
ματικοί πόροι 

χολή/ έντερα

Αφροδίτη οσμή/ γεύ-
ση 

όσφρηση/ συκώτι/ 
σάρκα 

τράχηλος/ πρόσω-
πο/ χείλη/ όσφρη-
ση/ μπροστά μέρη 
του σώματος/ γεν. 

πνεύμονες/ χολή κοιλιά/ νε-
φρά/ γεν. 
όργανα/ 
σκέλη 

                                                 
90 Η πραγματεία Περˆ ¢στρολογίας του αστρολόγου Έρμιππου αποτελεί μέρος του έργου του βυζαντι-
νού κωμωδιογράφου και αστρονόμου Ιωάννη Κατράρη (14ος αι. μ.Χ.). Το έργο του όμως είναι επηρε-
ασμένο από πηγές παλαιότερων εποχών, παραθέτοντας αναλυτικά την πλανητική μελοθεσία και επε-
ξηγώντας την και για το λόγο αυτό η χρήση του κρίνεται απαραίτητη.  
91 'Ιατρομαθ. 1.5, έκδ. J. L. Ideler, Physici et Medici Graeci, ό.π., σελ. 387, 430 
92 Το τμήμα με τη μελοθεσία του αρχαίου κειμένου βρίσκεται στο άρθρο του F. Cumont, ‘Antiochus d’ 
Athènes et Porphyre’, ό.π., σελ. 155-6 
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όργανα/ πνεύμονες 
Ερμής γλώσσα/ 

σταφυλή 
λόγος/ διάνοια/ 
γλώσσα/ χολή/ οπί-
σθια 

χέρια/ ώμοι/ δάκτυ-
λα/ αρθρώσεις/ κοι-
λιά/ ακοή/ αρτηρί-
ες/ έντερα/ γλώσσα 

ακοή/ αρτηρία/ 
γλώσσα 

συκώτι/ 
σπλάχνα 

 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι όπως και στην περίπτωση των ζωδίων, έτσι και 

στην πλανητική μελοθεσία ακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό οι συμβατικές ‘αλήθει-

ες’ των ιατρομαθηματικών, ‘αλήθειες’ που στηρίζονται πάνω σε δύο ερμηνευτι-

κούς/σημειωτικούς άξονες. Ο πρώτος συντίθεται από τη συμβολική μετωνυμία των 

επτά πλανητικών σημείων σε θεότητες της ελληνικής μυθολογίας, τα ονόματα και τις 

ιδιότητες των οποίων φέρουν.93 Ο δεύτερος άξονας διαμορφώνεται από την ανάγνω-

ση των μελοθετικών αντιστοιχιών των πλανητών μέσα από το πρίσμα της μελοθεσίας 

                                                 
93 Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα του φιλοσοφικού Ερμητισμού όπου φαίνεται η διασύνδεση 
των πλανητών με τη μυθολογία των θεών τους, όπως το διέσωσε ο συμπιλητής Στοβαίος (SH 29): η 
σελήνη (Μήνη) αποκαλείται νηκτιφανής, ο Κρόνος στυγνός, ο ήλιος ηδύς, η Αφροδίτη (Παφίη) πα-
στοφόρος, σχετιζόμενη έτσι με το γάμο, ο Άρης θρασύς, ο Ερμής εύπτερος, λόγω της έντονης κινητι-
κότητάς του, και τέλος, ο Δίας χαρακτηρίζεται ως αρχιγένεθλος, διότι από αυτόν βλάστησε η φύση. 
Για τα χαρακτηριστικά και τη μυθολογία των πλανητών βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grec-
que, ό.π., σελ. 89-101· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 111-3· R. Beck, A Brief History of An-
cient Astrology, ό.π., σελ. 73-81. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η φιλοσοφική θεωρία της διέλευ-
σης της ψυχής μέσα από τις επτά πλανητικές σφαίρες. Ο πίνακας που ακολουθεί παρατίθεται από τη 
μελέτη του I. P. Culianu (Phychanodia, ό.π., σελ. 51) και παραθέτει σχηματικά την επίδραση των επτά 
πλανητικών σφαιρών στην ανθρώπινη ψυχή κατά την άνοδο και την απογένεση από την ύλη ή κατά 
την κάθοδό της μέσα στην ύλη και τη γένεση. Αν και ο πίνακας βασίζεται σε συγγραφείς που έζησαν 
προς το τέλος των ελληνορωμαϊκών χρόνων, εντούτοις υιοθετεί πεποιθήσεις που υπήρχαν ήδη από τις 
αρχές των ελληνιστικών χρόνων. 
 
Πίνακας 9   Οι πλανητικές επιδράσεις στην ψυχή 
 

ΠΛΑΝΗΤEΣ 
ΜΑΚΡΟΒΙΟΣ 
(In Somn. Scip. 
1.12.14) 

ΠΡΟΚΛΟΣ (Σχό-
λια στον Τίμαιο του 
Πλάτωνα 1.199, 
5.237) 

ΣΕΡΒΙΟΣ (Ad 
Vergilii Aeneidos 
11.51) 

ΣΕΡΒΙΟΣ 
(Ad Aen. 
6.714) 

ΠΟΙΜΑΝ-
ΔΡΗΣ (CH 
1.25) 

Ήλιος αισθητικό/ φα-
νταστικό αισθητικό πνεύμα  επιθυμία για 

εξουσία 

Σελήνη φυτικό φυτικό σώμα  
φυσική ανά-
πτυξη και 
αποσύνθεση 

Κρόνος λογιστικό/ θεω-
ρητικό θεωρητικό ανηθικότητα νωθρότητα ψεύδος 

Δίας πρακτικό πολιτικό φιλοδοξία επιθυμία για 
εξουσία  

διαφθορά που 
προκαλούν τα 
πλούτη 

Άρης θυμικό θυμοειδές αίμα θυμός θράσος/ 
άσκοπα ρίσκα 

Αφροδίτη επιθυμητικό επιθυμητικό επιθυμία ερωτική 
επιθυμία πόθος 

Ερμής ερμηνευτικό φωνητικό ευφυΐα  επιθυμία για 
κέρδη 

επιβλαβείς 
τέχνες 

 
Για την άνοδο/κάθοδο της ψυχής βλ. σελ. 12 μαζί με την υποσ. 15 
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των ζωδίων που επισυνάπτουν σχέση με τους πλανήτες αυτούς, επέχοντας θέση οί-

κων, υψωμάτων ή ταπεινωμάτων.94 

Ο ήλιος αποτελεί πηγή φωτός και θερμότητας, καθορίζει τη μέρα και τη νύχτα, 

ρυθμίζει τις εποχές, επηρεάζει τις γεωργικές εργασίες και την καθημερινή ζωή. Την 

ιδιαίτερη θέση του μέσα στο ορατό από τη γη σύμπαν είχε παρατηρήσει ο Κικέρωνας, 

θεωρώντας τον βασιλιά και ρυθμιστή της πλανητικής αρμονίας.95 Αργότερα, στους 

χρόνους της ρωμαϊκής ηγεμονίας, ο ήλιος ταυτίζεται με το πρόσωπο του αυτοκράτο-

ρα, στηρίζοντας θεωρητικά το αυτοκρατορικό μοντέλο επιβολής. Ο ήλιος είναι ο 

πλανήτης που καθορίζει τη βασιλική μοίρα και από αυτόν απορρέουν οι βασιλικές 

ιδιότητες. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας προσφωνείται με τα επίθετα του ήλιου (Invic-

tus/Aeternus), αποτελώντας το είδωλό του πάνω στη γη.96 

Ο στωικός Κλεάνθης τοποθετεί στον ήλιο την ηγεμονική αρχή του κόσμου97 και 

αρκετά αργότερα ο Θέωνας από τη Σμύρνη (2ος αι. μ.Χ.) αναφέρει ότι ορισμένοι πυ-

θαγόρειοι είδαν τον ήλιο ως τον ηγεμόνα και το κέντρο των πλανητών και ως την 

καρδιά του σύμπαντος. Ο Θέωνας υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος και ο κόσμος αποτε-

λούνται από δύο κέντρα, το κέντρο της εμψυχίας, που ενέχει το ρόλο της καρδιάς για 

τον άνθρωπο και το ρόλο του ήλιου για τον κόσμο, και το κέντρο του μεγέθους, που 

ανήκει στον ανθρώπινο ομφαλό και τη γη αντίστοιχα.98 Το Θέωνα ακολουθούν ο 

Χαλκίδιος (4ος αι. μ.Χ.), ο Μακρόβιος (4-5ος αι. μ.Χ.) και ο Πρόκλος στο υπόμνημά 

του για τον πλατωνικό Τίμαιο.99 Η εννοιολογική ταύτιση του κέντρου με μια υψηλή 

ιεραρχική κλίμακα αξιών καθορίζει την τοποθέτηση του ήλιου στο κέντρο του κό-

σμου και τη μελοθεσία του με την καρδιά, η οποία επίσης τοποθετείται συμβολικά 
                                                 
94 Για τις δύο διαφορετικές ερμηνείες της πλανητικής μελοθεσίας βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrolo-
gie Grecque, ό.π., σελ. 320-5· A. Pérez Jiménez, ‘Melotesia zodiacal y planetaria: La pervivencia de las 
creencias astrológicas antiguas sobre el cuerpo humano’ στου ίδιου και G. Cruz Andreotti (επιμ.), Uni-
dad y Pluralidad del Cuerpo Humano: La Anatomía en las Culturas Mediterráneas (Madrid, 1999), 
σελ. 278-84. Για την πλανητική μελοθεσία βλ. και A. Olivieri, ‘Melotesia planetaria greca’, Memorie e 
Rendiconti dell’ Accademia di Architettura, Lettere e Arti di Napoli 5 (1936), 19-58· M. Papathanas-
siou, ‘Iatromathematica (medical astrology) in late antiquity and the Byzantine period’, ό.π., 366 
95 Κικέρωνας, De re publica 6.17  
96 Για τη θέση του ήλιου στη φιλοσοφία και τη λατρεία βλ. F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and 
Politics, ό.π., σελ. 224-31· F. Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and Romans, ό.π., 
σελ. 53-6, 71-5, 101-2· G. H. Halsberghe, The Cult of Sol Invictus (EPRO 23) (Leiden, 1972)· A. Le 
Boeuffle, Le Ciel des Romains, ό.π., σελ. 130-2· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 203-6· R. Tur-
can, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 176-83· M. Beard- J. North- S. Price, Religions of 
Rome, ό.π., τόμ. 1, σελ. 255-6, 259, 263· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 154-6, 183-4   
97 Διογένης Λαέρτιος, Βίοι καˆ γνîμαι τîν ™ν φιλοσοφίv εÙδοκιμησάντων 7.139 
98 Θέωνας Σμυρναίος, Τîν κατ¦ τÕ μαθηματικÕν χρησίμων ε„ς τ¾ν Πλάτωνος ¢νάγνωσιν, έκδ. E. Hiller 
(BT), σελ. 138, 187-8. Βλ. και Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 323, υποσ. 3· F. 
Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and Romans, ό.π., σελ. 72 
99 Χαλκίδιος, Σχόλια στον Τίμαιο του Πλάτωνα 100· Μακρόβιος, In Somn. Scip. 1.20.6· Πρόκλος, Σχόλ. 
στον Τίμ., έκδ. E. Diehl (BT), τόμ. 2, σελ. 104.20-1 
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στο κέντρο του σώματος, εξαιτίας του ιδιαίτερου ρόλου της για τη λειτουργία του.100 

Η Ίσιδα αποκαλύπτει ότι η ιερή χώρα της Αιγύπτου είναι τοποθετημένη στο μέσο της 

γης, όπως η καρδιά βρίσκεται στο μέσο του σώματος, αποτελώντας το ναό του, ενώ 

σύμφωνα με αιγυπτιακές πεποιθήσεις, ο κόσμος προήλθε από την καρδιά του Ρα, την 

έδρα της νόησης.101 

 Ο ρόλος του ήλιου ως ρυθμιστής της συμπαντικής αρμονίας κατοχυρώνει τη με-

λοθεσία του όχι μόνο με την καρδιά, αλλά και το κεφάλι, τα νεύρα και τον εγκέφαλο, 

την έδρα της νόησης και της αθάνατης ψυχής, οι οποίες κυριαρχούν όχι μόνο στο 

σώμα, αλλά και στα άλογα μέρη της ψυχής.102 Ο δεσμός του ήλιου με τον εγκέφαλο 

προεκτείνεται και στη μελοθεσία του Κρόνου με το όργανο αυτό, από τη στιγμή που 

ο Κρόνος χαρακτηρίζεται και ως άστρο του ήλιου ή ως ήλιος της νύχτας.103  

Με βάση το δεύτερο άξονα ανάγνωσης ο ήλιος έχει οίκο του το Λέοντα104 και 

υψώνεται στον Κριό. Έτσι, μελοθετείται με την καρδιά, τα πλευρά και τα νεύρα του 

Λέοντα και το κεφάλι του Κριού. Στον αστρολόγο Τεύκρο το Βαβυλώνιο και το Β. 

Βάλη ο Λέοντας αναλαμβάνει την όραση, λόγω ακριβώς της αστρολογικής του σχέ-

σης με τον ήλιο. 

Η έντονη μεταβλητότητα της σελήνης την έκανε ένα λιγότερο τέλειο πλανήτη σε 

σύγκριση με τους υπόλοιπους πλανήτες, χωρίς αυτό να μειώνει τη σημασία της για τη 

ζωή πάνω στη γη. Από πολύ νωρίς οι μεταβολές του σεληνιακού δίσκου θεωρήθηκαν 

υπεύθυνες για τις παλίρροιες, την κυκλοφορία του αίματος και τη φυτική αύξηση και 

ο αλεξανδρινός Αρχέλαος, ήδη τον 3ο αι. π.Χ., είχε υποστηρίξει ότι ο αριθμός των 

λοβών στο συκώτι ενός ποντικού αυξάνεται και μειώνεται ανάλογα με τις φάσεις της 

σελήνης.105 Η σελήνη αποτελεί το μοναδικό πλανήτη που συνδέθηκε κατεξοχήν με 

την έμμηνο ρύση και την επιληψία και είναι πραγματικά άξιο απορίας για ποιό λόγο 

τα περισσότερα ιατρομαθηματικά χειρόγραφα δεν προβαίνουν στο συσχετισμό αυ-

τό.106 

                                                 
100 Βλ. G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy, ό.π., σελ. 53, 231-2· R. J. Hankinson, ‘Stoicism and 
medicine’, ό.π., σελ. 296-8  
101 SH 24.13· P. Kingsley, ‘Poimandres’, ό.π., 8 
102 Πλάτωνας, Τίμ. 69e. Βλ. R. J. Hankinson, ‘Stoicism and medicine’, ό.π., σελ. 296, 298 
103 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 93, υποσ. 2· F. Cumont, ‘Les noms des 
planètes et l’ astrolatrie chez les Grecs’, ό.π., 11, 14· του ίδιου, Astrology and Religion among the 
Greeks and Romans, ό.π., σελ. 28· R. Beck, Planetary Gods and Planetary Orders, ό.π., σελ. 86-7 
104 Βλ. και σελ. 92, υποσ. 73, σελ. 115, υποσ. 139 
105 Αρχέλαος, Τ¦ „διοφυÁ, απόσπ. 3 Giannini· πρβ. Πλίνιος, NH  2.109· Σοράνος, Περˆ γυναικείων 
παθîν 1.41  
106 Αρεταίος Καππαδόκης, Περˆ α„τιîν καˆ σημείων χρονίων παθîν 1.4.2· Λουκιανός, ΦιλοψευδÁς 16· 
του ίδιου, Τόξαρης 24· Γαληνός, Περˆ κρισ. ¹μερ. 3.2, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 9, σελ. 903· Αιλια-
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Ο Πλούταρχος μελοθετεί τη σελήνη με το συκώτι ή με οποιοδήποτε όργανο με 

την ίδια μαλακή υφή, όπως τη σπλήνα, με την αιτιολογία ότι αυτή βρίσκεται ανάμεσα 

στον ήλιο, την καρδιά του κόσμου, και τη γη, τα έντερα του κόσμου. Έχοντας το ρό-

λο του ήπατος, εκτελεί παρόμοια λειτουργία, προσλαμβάνοντας και καθαρίζοντας τις 

αναθυμιάσεις της γης μέσα από μια διαδικασία πέψης και κάθαρσης.107 Η μελοθεσία 

της σελήνης με την κοιλιά, τη μήτρα και τους μαστούς καθορίζεται από τη σχέση της 

με το θηλυκό στοιχείο, την έμμηνο ρήση και τη λοχεία και η μελοθεσία με την κατά-

ποση, τη γεύση και το στομάχι αιτιολογείται από τις αναπτυξιακές της ιδιότητες, που 

καταδεικνύονται από όργανα και καταστάσεις της θρέψης.  

Ακολουθώντας το δεύτερο ερμηνευτικό μοντέλο, η σελήνη αναλαμβάνει το στο-

μάχι, τους μαστούς και τη σπλήνα, λόγω της μελοθεσίας του Καρκίνου, του νυχτερι-

νού της οίκου, με τα όργανα αυτά και κυριαρχεί στην κατάποση, εξαιτίας της σχέσης 

του Ταύρου, στον οποίο υψώνεται, με τη λειτουργία αυτή.  

Η έννοια του δεξιού και αριστερού αποτελεί βασική δομή της ελληνικής σκέψης 

και βασίζεται τόσο στην αναλογική σύνθεση, όσο και την αντιθετική παράθεση, ταυ-

τίζοντας το δεξί με το αρσενικό και τοποθετώντας το σε ανώτερη κλίμακα αξιών από 

το αριστερό και θηλυκό.108 Η ηγεμονική θέση του ήλιου και η υποδεέστερη της σε-

λήνης συντέλεσε στην ταύτιση του πρώτου με τις θετικές έννοιες του αρσενικού και 

δεξιού και της σελήνης με τις αρνητικές του θηλυκού και αριστερού. Ο ήλιος κυριαρ-

χεί στο δεξί μάτι και η σελήνη στο αριστερό, αντιστοιχία που εντοπίζεται στη φαρα-

ωνική αιγυπτιακή θρησκεία, στην οποία ο ήλιος θεωρείται το δεξί μάτι του Όσιρι ή 

του Ώρου και η σελήνη το αριστερό, όπως και στους μαγικούς παπύρους, αλλά και σε 

                                                                                                                                            
νός, Περˆ ζóων „διότητος 14.27. Ο ασθενής που πάσχει από επιληψία ονομάζεται πτωματικÕς και θα 
πρέπει να διακριθεί από τον ™πιληπτικÕ, που είναι ο δαιμονισμένος, και τον σεληνιάζοντα, που είναι 
αυτός που πάσχει από διάφορες ασθένειες της σελήνης. Βλ. F. Cumont, L’ Égypte des Astrologues, 
ό.π., σελ. 168-9, υποσ. 5, σελ. 168, υποσ. 4, σελ. 169, υποσ. 1, ιδιαίτ. σελ. 169, υποσ. 2. Για την επί-
δραση της σελήνης στην έμμηνο ρύση, τις γεννήσεις και τις ασθένειες βλ. C. Préaux, La Lune dans la 
Pensée Grecque, ό.π., σελ. 88-94· A. Le Boeuffle, Le Ciel des Romains, ό.π., σελ. 50-2· T. Barton, An-
cient Astrology, ό.π., σελ. 103· D. Gourevitch, ‘La lune et les règles des femmes’ στο B. Bakhouche- 
A. Moreau- J.-Cl. Tupin (επιμ.), Les Astres, ό.π., τόμ. 2, σελ. 85-99 
107 Πλούταρχος, Περˆ ™μφαιν. προσώπ. 928 C 
108 Η ιπποκρατική ιατρική εφάρμοσε τη δομή αυτή. Στο έργο Περˆ ƒερÁς νοàσου (10) οι αρτηρίες της 
δεξιάς πλευράς του σώματος διαφοροποιούνται από αυτές της αριστερής, από τη στιγμή που διακρίνο-
νται από μεγαλύτερη καταρροή. Σε άλλη πραγματεία, στο ΠρογνωστικÕν (7), τονίζεται ότι το οίδημα 
στην αριστερή μεριά του υποχόνδριου είναι λιγότερο επικίνδυνο από αυτό του δεξιού. Βλ. G. E. R. 
Lloyd, Polarity and Analogy, ό.π., σελ. 22-3. Για τις θεωρίες αυτές των αντιθέσεων στην κλασική ελ-
ληνική σκέψη βλ. ό.π., σελ. 48-85· M. M. Sassi, The Science of Man in Ancient Greece, ό.π., σελ. 91-3, 
167 
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ένα ορφικό ποίημα.109 Μια πολυπλοκότερη μελοθετική προσέγγιση θέλει τον ήλιο να 

κυριαρχεί στο δεξί μάτι του άνδρα και το αριστερό της γυναίκας και η σελήνη να ε-

ξουσιάζει το αριστερό μάτι του άνδρα και το δεξί της γυναίκας. Άλλες φορές πάλι, ο 

ήλιος μπορεί να εξουσιάζει τα δεξιά μέλη ή όργανα του σώματος και η σελήνη τα α-

ριστερά.  

Με την αντιθετική δομή του δεξιού/θετικού και του αριστερού/αρνητικού πόλου 

κατανοείται η μελοθεσία του Δία με το δεξί μέρος του σώματος, δομή που ερμηνεύει 

και τη μελοθεσία του Κρόνου με το δεξί αυτί και του Άρη με το αριστερό. Η ηγεμο-

νική εξουσία των θεοτήτων των πλανητών του Δία και του Κρόνου, παίρνοντας θέση 

στην κορυφή δύο διαφορετικών θεϊκών δυναστειών, αποτελεί τον άξονα που τους 

συνδέει με το δεξιό και θετικό πόλο. Ο θεός Κρόνος όμως ταυτίζεται και με τη Νέμε-

ση, τη θεά της δικαιοσύνης: το δεξί αυτί είναι το σύμβολο του θρόνου της Νέμεσης, 

αποτελώντας παράλληλα και το μέλος που άγγιζαν οι ικέτες με το μικρό δάκτυλο του 

χεριού τους κάθε φορά που επιθυμούσαν να ζητήσουν συγχώρεση από τους θεούς.110 

Σε αντιδιαστολή με τον Κρόνο, ο Άρης, ήδη από τη βαβυλωνιακή αστρολογία, είναι, 

λόγω του κόκκινου χρώματός του, ο πλανήτης του αίματος, του πολέμου, του θανά-

του και της καταστροφής, έχοντας θέση στον αριστερό/αρνητικό πόλο και αναλαμβά-

νοντας το αριστερό αυτί.111 

Οι αντιθετικές ιδιότητες των δύο φύλων καθορίζουν τη μελοθεσία των πλανητών 

του Άρη και της Αφροδίτης. Ο Άρης χαρακτηρίζεται για τη βίαιη αρσενική φύση, τη 

σεξουαλικότητα και το αίσθημα του θυμού, κυριαρχώντας στα γεννητικά όργανα, 

τους σπερματικούς πόρους, τις φλέβες, το αίμα, όπως και σε όλα τα έναιμα όργανα 

και τη χολή. Η αντιθετική σχέση Άρη και Αφροδίτης κινείται και πάνω στο διπολικό 

άξονα μπροστά/πίσω, επιβάλλοντας τη μελοθεσία του Άρη με τα πίσω μέρη του σώ-

ματος και της Αφροδίτης με τα μπροστά. 

                                                 
109 PGM 13.766-70, 21.2-6· ορφ. απόσπ. 168.16 Kern· πρβ. Σ. Εμπειρικός, ΠρÕς μαθημ. 5.31· Μακρό-
βιος, Sat. 1.20.17· Ολυμπιόδωρος, Κατ’ ™ν. Ζωσ. 51, έκδ. M. Berthelot, Collection des Anciens Al-
chimistes Grecs, ό.π., τόμ. 1 (μέρ. 2), σελ. 101, 106, 110· Κυρανίδες 1.10.39-42, έκδ. D. Kaimakis 
(Meisenheim am Glan, 1976), σελ. 64. Βλ. A. Olivieri, ‘Melotesia planetaria greca’, ό.π., 20· F. Cu-
mont, L’ Égypte des Astrologues, ό.π., σελ. 173-4, υποσ. 5· M. L. West, The Orphic Poems, ό.π., σελ. 
239· M. M. Sassi, The Science of Man in Ancient Greece, ό.π., σελ. 167, υποσ. 17. Ο Επιφάνιος (Κατ¦ 
αƒρ. 1.1, PG 41.205) αποδίδει στους πυθαγόρειους την πεποίθηση αυτή.  
110 CCAG 1.168.24-5, 7.214.17· Πλίνιος, HN 11.251. Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, 
ό.π., σελ. 94, υποσ. 1, σελ. 307, 321, υποσ. 2· F. Cumont, ‘Les noms des planètes et l’ astrolatrie chez 
les Grecs’, ό.π., 17 
111 Για τον A. Bouché-Leclercq (L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 321) ο Κρόνος μελοθετείται με το 
δεξί αυτί και ο Άρης με το αριστερό, ως οι δύο επιβλαβείς πλανήτες που καταλαμβάνουν δύο διαμε-
τρικά ισόρροπα μέλη του σώματος. 
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Η μελοθεσία του Άρη με τα γεννητικά όργανα, τα οπίσθια και τα πίσω μέρη του 

σώματος αποδομείται και από τη θέση του πλανήτη ως ημερήσιος κυβερνήτης του 

Σκορπιού, του ζωδίου δηλαδή των οργάνων και των μελών αυτών, ενώ η θέση του ως 

νυχτερινός κυβερνήτης του Κριού αιτιολογεί τη μελοθεσία με το κεφάλι.  

Η Αφροδίτη αναλαμβάνει το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, κυριαρχεί σε στοιχεία 

της γυναικείας φύσης και τον ερωτισμό και επιδράει στη σάρκα, το πρόσωπο, τα χεί-

λη και τα γεννητικά όργανα, ακολουθώντας με τον τρόπο αυτό τις μετωνυμικές ιδιό-

τητες της ομώνυμης θεάς της. Ο Ησίοδος χαρακτηρίζει τη θεά Αφροδίτη με το επίθε-

το φιλομμηδÁς, αυτή δηλαδή που της ανήκουν τα αρσενικά γεννητικά όργανα, ενώ σε 

ένα αφιέρωμα του 7ου αι. π.Χ. η θεά εικονίζεται να αναδύεται μέσα από ένα όσχεο.112 

Τα ίδια τα αστρολογικά χειρόγραφα προβαίνουν σε μια ερμηνεία της μελοθεσίας του 

πλανήτη με τους πνεύμονες, μελοθεσία που έγκειται στη θεώρηση της θεάς ως την 

αρχή της γενέσεως και των πνευμόνων ως του πρωτοσχηματιζόμενου οργάνου του 

σώματος.113 Ο πλανήτης κυριαρχεί στην όσφρηση, διότι η χρήση αρωμάτων είναι ίδι-

ον της γυναικείας φύσης, ήδη από την αρχαιότητα,114 και μελοθετείται με την κοιλιά, 

λόγω του μητρικού στοιχείου του πλανήτη και της κυριαρχίας της Αφροδίτης στις 

σαρκικές επιθυμίες, που εμπεριέχουν την ηδονή των τροφών.115 Η Αφροδίτη επιφέρει 

τη μαντική έμπνευση και τη θεοφορία και για το λόγο αυτό μελοθετείται με το συκώ-

τι, ένα όργανο που χρησιμοποιείται συχνά στη μαντική οιωνοσκοπία, εξαιτίας της 

λείας υφής του, που θεωρείται ότι αντανακλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ως εί-

δωλο, το μέλλον.116  

Ακολουθώντας το δεύτερο άξονα της ερμηνείας, η Αφροδίτη έχει τον ημερήσιο 

οίκο της στο Ζυγό, το νυχτερινό της στον Ταύρο και ταπεινώνεται στην Παρθένο, α-

ντιστοιχώντας με τα νεφρά του Ζυγού, τον τράχηλο, το πρόσωπο και την όσφρηση 

του Ταύρου και με την κοιλιά της Παρθένου. Το ζώδιο του Ζυγού στο Β. Βάλη κυ-

βερνάει τα γεννητικά όργανα, λόγω της σχέσης του με την Αφροδίτη. 

Οι θεοί των πλανητών του Δία και του Κρόνου εκλαμβάνονται ως γεννήτορες 

δύο διαφορετικών θεϊκών δυναστειών και χαρακτηρίζονται από την ερωτική δημι-

ουργική αρχή. Για τον πλανήτη του Δία το ερωτικό στοιχείο εκφράζεται με τη μελο-

θεσία με το σπέρμα και τα γεννητικά όργανα, ενώ για τον Κρόνο υποδηλώνεται με 
                                                 
112 Ησίοδος, Θεογονία 200· W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 327-8 
113 CCAG 7.233.22-4, 8.3.162.3-5 
114 Για τη σχέση της Αφροδίτης με τα αρώματα βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., 
σελ. 317· F. Cumont, L’ Égypte des Astrologues, ό.π., σελ. 92-3 
115 Έρμιππος, Περˆ ¢στρολ. 1.13.82 
116 Πλάτωνας, Τίμ. 71b-72c· πρβ. Έρμιππος, Περˆ ¢στρολ. 1.13.83 
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την κυριαρχία του στον εγκέφαλο, αφού, σύμφωνα με αντιλήψεις της εποχής, στο όρ-

γανο αυτό συγκεντρώνεται από ολόκληρο το σώμα το σπέρμα, το οποίο κατέρχεται, 

μέσω της σπονδυλικής στήλης, στα γεννητικά όργανα.117 Όμως οι συμβατικές διευθε-

τήσεις της αρχαίας αστρολογίας, πολλές φορές, υποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους σε 

αντιφατικές ερμηνείες και προσεγγίσεις πάνω στο ίδιο ζήτημα. Η σχέση του Δία με το 

συκώτι και το σπέρμα ερμηνεύεται από τις ίδιες τις αρχαίες πηγές με την πεποίθηση 

της προέλευσης του σπέρματος από το συκώτι, το οποίο μέσα από τις φλέβες κατα-

λήγει στους όρχεις.118 Η ηγεμονική εξουσία των δύο πλανητών υποδηλώνεται αστρο-

λογικά με τη μελοθεσία του Δία με το θώρακα και τις αισθήσεις και τη μελοθεσία του 

Κρόνου με τον εγκέφαλο και το λογιστικό και ηγεμονικό μέρος της ψυχής. Στο θώ-

ρακα εδράζεται το θνητό μέρος της ψυχής και στον εγκέφαλο το λογιστικό και ηγε-

μονικό μέρος της, που εξουσιάζει το σώμα και την άλογη ψυχή. 

Σύμφωνα με το δεύτερο ερμηνευτικό σχήμα, ο Δίας έχει ημερήσιο οίκο τον Το-

ξότη, νυχτερινό τους Ιχθύες και υψώνεται στο ζώδιο του Καρκίνου, καταλαμβάνο-

ντας τους μηρούς του Τοξότη, τα πόδια των Ιχθύων και το στήθος, το στομάχι, τα 

γεννητικά όργανα και τα πλευρά του Καρκίνου. Ο Κρόνος ταπεινώνεται στον Κριό, 

έχει ημερήσιο οίκο τον Αιγόκερω, νυχτερινό τον Υδροχόο και υψώνεται στο Ζυγό, 

εξουσιάζοντας τον εγκέφαλο του Κριού, τα γόνατα και τα νεύρα του Αιγόκερω, τα 

σκέλη και τα νεύρα του Υδροχόου και την κύστη του Ζυγού. Ο Φ. Ματερνός είναι 

πιθανό να επηρεάστηκε για τη μελοθεσία του Ζυγού με τα νεφρά από τη μελοθεσία 

του Κρόνου με το όργανο αυτό, όπως αυτή παρατίθεται δύο αιώνες νωρίτερα από το 

Β. Βάλη. 

Ο Ερμής υπήρξε θεός του εμπορίου, της ευφυΐας και της μαντικής και έτσι ο πλα-

νήτης του έχει σχέση με τη διάνοια και τη γλώσσα, επιδρώντας στο ερμηνευτικό και 

φωνητικό μέρος της ψυχής και την ευφυΐα. Οι μαντικές ικανότητες του θεού δικαιο-

λογούν τη μελοθεσία του πλανήτη με το συκώτι και τα σπλάχνα, από τη στιγμή που 

τα όργανα αυτά χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά στη μαντική πρόγνωση της σπλαχνο-

σκοπίας.119 Η ευμετάβολη τροχιά του Ερμή οδηγεί στο δεσμό του με τη χολή, αφού 

                                                 
117 Έρμιππος, Περˆ ¢στρολ. 1.13.86-8· πρβ. Πλάτωνας, Τίμ. 73c-74b. Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ As-
trologie Grecque, ό.π., σελ. 94. Εξάλλου, υπήρχε η εντύπωση ότι όσο πιο απομακρυσμένος είναι ένας 
πλανήτης από τη γη και όσο πιο κοντά βρίσκεται στη σφαίρα των απλανών αστερισμών και κατ’ επέ-
κταση στο θεϊκό κόσμο, τόσο ανώτερος είναι από τους υπόλοιπους πλανήτες. Ο Κρόνος βρίσκεται 
στην εξώτερη τροχιά των άλλων έξι πλανητών και πιο κοντά στην απλανή σφαίρα, καταλαμβάνοντας 
το κεφάλι και τον εγκέφαλο του κόσμου των πλανητών. Βλ. ό.π., σελ. 95 
118 CCAG 7.235.15-7, 8.3.161.7-10, 9.2.133.13-6 
119 Έρμιππος, Περˆ ¢στρολ. 1.13.83. Βλ. και W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 248-9 
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αυτή διακρίνεται για τις συχνές της διακυμάνσεις, ενώ η έντονη κινητικότητα τόσο 

του θεού, όσο και του πλανήτη του αιτιολογεί τη μελοθεσία με τα οπίσθια.  

Ο Ερμής έχει τον ημερήσιο οίκο και το ύψωμά του στην Παρθένο και το νυχτερι-

νό του οίκο στους Διδύμους, κυριαρχώντας στην κοιλιά, τα έντερα και τα σπλάχνα 

της Παρθένου και στα χέρια, τους ώμους, τα δάκτυλα και τις αρθρώσεις των Διδύ-

μων. Στο Β. Βάλη είναι η σχέση του Ερμή με τους Διδύμους αυτή που υπαγορεύει 

την αντιστοιχία του ζωδίου με το στόμα, την αρτηρία και τη φωνή. 

Ο αστρολογικός P.Mich 149 ακολουθεί ένα διαφορετικό μελοθετικό σχήμα, χρη-

σιμοποιώντας τους επικύκλους των πλανητών και διαχωρίζοντας με άξονα αυτούς 

τον άνθρωπο (¢νδρι¦ς) στο πρόσθιο και πίσω μέρος του.120 Οι πλανήτες ασκούν επί-

δραση σε δέκα τέσσερα σημεία, επτά στη μπροστά και επτά στην πίσω πλευρά του 

ανθρώπινου σώματος, και ευθύνονται για διάφορες ασθένειες και τραυματισμούς:121  

 
Πίνακας 10   Η πλανητική μελοθεσία του P.Mich 149122 

 
ΠΛΑΝΗΤEΣ ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ ΟΠΙΣΘΙΑ 

ΟΨΗ 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ   

Ήλιος κορυφή κεφαλιού πίσω μέρος 
κεφαλιού 

   

Σελήνη πρόσωπο κνήμες/ κε-
φάλι 

συνθλίψεις, θραύσεις, αποκοπές σκελών   

Κρόνος ώμοι/ λαιμός πίσω μέρος 
των μηρών 

   

Δίας στήθος/ στομάχι/ 
συκώτι 

μηροί ίκτερος/ υδρωπικία   

Ερμής κοιλιά γλουτοί/ 
βραχίονες 

λοιμοί   

Άρης χέρια/ γεν. όργανα/ 
μηροί / γόνατα/ 
κνήμες  

ώμοι/ αυχέ-
νας 

ευνουχισμοί, αποκοπές όρχεων/ εκτρώσεις/ 
θραύσεις μηρών/ λυγίσεις γονάτων/ αποκοπές, 
τραύματα κνημών 

  

Αφροδίτη πόδια  πτέρνες   

 
Ο ευμετάβολος χαρακτήρας της σελήνης προκαλεί τις μεταβολές του προσώπου και 

τα πάθη του. Ο Άρης υψώνεται στον Αιγόκερω και σχετίζεται με τα γόνατα, προκα-

λώντας ακρωτηριασμούς, ενώ η Αφροδίτη μελοθετείται με τα πόδια, διότι έχει το 

ύψωμά της στους Ιχθύες.  

                                                 
120 Οι επίκυκλοι είναι οι επιμέρους με την κανονική τροχιά κυκλικές κινήσεις των πλανητών. Για τη 
θεωρία των επικύκλων βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 111-2· S. 
Sambursky, The Physical World of Late Antiquity, ό.π., σελ. 133-45· M. R. Wright, Cosmology in An-
tiquity, ό.π., σελ. 156-62· O. Neugebauer, Οι Θετικές Επιστήμες στην Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 162-5, 198-
9 
121 P.Mich 149 1.C.1-E.44, F.1-40. Βλ. A. E. Housman, ‘The Michigan astrological papyrus’, ό.π., 257-
9· C. Préaux, La Lune dans la Pensée Grecque, ό.π., σελ. 305-6 
122 Για τον πίνακα βλ. και την αποκατάσταση του κειμένου από τον A. E. Housman, ‘The Michigan 
astrological papyrus’, ό.π., 259 
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Με τον P.Mich 149 ερχόμαστε στα κείμενα που συνδέουν την πλανητική μελο-

θεσία με τα προβλήματα υγείας (ιατρική πλανητική μελοθεσία). Ο πίνακας που ακο-

λουθεί προβαίνει στην ταξινόμηση αυτή, ακολουθώντας τα κυριότερα ιατρομαθημα-

τικά κείμενα της αρχαιότητας: 

 
Πίνακας 11   Η πλανητική ιατρική μελοθεσία   
 
ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 

(Πεντ. 4.1.71-4) 
ΚΛ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 
(Τετρ. 3.13.15, 4.9.3-7)/ 
ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ 
('Αποτελ. 2.13.19, 2.25.4-
10) 

Β. ΒΑΛΗΣ ('Αν-
θολ. 1.1) 

ΡΗΤΟΡΙΟΣ 
(CCAG 
8.4.186)123 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
(CCAG 2.1.160-
80)124 

Ήλιος οφθαλμικά 
προβλήματα/ 
πόνοι καρδιάς 

  προβλήματα 
καρδιάς/ 
τύφλωση  

 

Σελήνη οφθαλμικά 
προβλήματα/ 
πόνοι σπλήνας 

 υδρωπικία ηπατικά προ-
βλήματα/ 
τύφλωση  

υδρωπικία 

Κρόνος 
 

 ψυχροκοιλία/ φλεγμα-
τισμοί/ ρευματισμοί/ 
αδυναμία/ ίκτερος/ 
δυσεντερία/ βήχας/ 
αναφορικά νοσήματα/ 
προβλήματα στο κώ-
λον/ ελεφαντίαση/ 
μητρικά προβλήμα-
τα/ μακρονοσία/ 
φυματίωση/ υγροποί-
ηση των ιστών/ πυρε-
τοί με ρίγη/ νόσοι 
σπλήνας/ υδρωπικία/ 
προβλήματα κοιλιάς/ 
θάνατοι από ψύχος 

προβλήματα 
όρασης/ υ-
δρωπικία/ 
νευρόπονοι/ 
ποδάγρες/ 
βήχας/ δυσε-
ντερία/ κήλες/ 
σπασμοί/ δαι-
μονισμοί/ 
προβλήματα 
στο στόμα 

προβλήματα 
από υγρά/ 
ρευματι-
σμοί/ δυσε-
ντερία 

υδρωπικία/ νευ-
ρόπονοι/ ποδά-
γρες/ βήχας/ 
κήλες/ σπασμοί/ 
δύσπνοια/ μα-
κρονοσία/ φυμα-
τίωση/ προβλή-
ματα από υγρά/ 
ρευματισμοί/ 
πυρετοί/ ρίγη/ 
νόσοι εντέρων/ 
σπληνών/ προ-
βλήματα μή-
τρας/ ασθένειες 
από το πλεόνα-
σμα του ψύχους 

Δίας οίδημα συκω-
τιού 

συνάγχη/ πνευμονία/ 
εγκεφαλικά/ σπα-
σμοί/ κεφαλαλγία/ 
προβλήματα καρδιάς/ 
αναπνοής 

  συνάγχη/ πνευ-
μονία/ εγκεφαλι-
κά/ σπασμοί/ 
κεφαλαλγίες/ 
νόσοι καρδιάς  

Άρης οφθαλμικά 
προβλήματα 

αιμόπτυση/ μελαγχο-
λία/ πνευμονικά προ-
βλήματα/ ψωρίαση/ 
τομές και καύσεις 
εγχειρήσεων, εξαιτίας 
προβλημάτων από 
συρίγγια/ αιμορροΐ-
δες/ κονδυλώματα/ 
έλκη/ αποβολές/ 
εμβρυοτομίες/ δια-
βρωτικές ασθένειες/ 
πυρετοί/ πληγές/ 
προβλήματα νεφρών/ 

εμβρυοτομίες/ 
τομές από 
εγχειρήσεις/ 
πυρετοί/ έλ-
κη/ εξανθήμα-
τα/ φλεγμο-
νές/ επισκια-
σμοί/ εγκεφα-
λικά 

 αδυναμία όρα-
σης/ εγκεφαλι-
κά/ πυρετοί/ 
προβλήματα 
νεφρών/ αιμό-
πτυση/ αιμορρα-
γία/ εκτρώσεις/ 
ερυσιπέλας/ πλη-
γές/ ασθένειες 
από την αμετρία 
του θερμού   

                                                 
123 Για την πλανητική μελοθεσία του Ρητόριου βλ. και CCAG 7.214-24 
124 Το ανώνυμο χειρόγραφο του CCAG 2.160-80 (χ.χ.) βασίζεται στην πλανητική ιατρική μελοθεσία 
του Κλ. Πτολεμαίου και του Β. Βάλη. 
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αιμορραγία/ θάνατοι 
από αμβλώσεις/ από 
τοκετούς/ ερυσιπέ-
λας/ θάνατοι από 
επιδημίες/ από αμε-
τρία της θερμότητας   

Αφροδίτη  προβλήματα στομά-
χου/ συκωτιού/ δυσε-
ντερία/ έλκη/ συρίγ-
για/ λειχήνες/ θάνα-
τοι από υγρασία 

 πνευμονικές 
νόσοι 

νόσοι στομάχου/ 
συκωτιού/ δυσε-
ντερία/ λειχήνες/ 
έλκη/ συρίγγια/ 
ασθένειες από το 
πλεόνασμα ή τη 
φθορά του υγρού   

Ερμής προβλήματα 
στην ομιλία/ 
την ακοή/ το 
λαιμό  

μανία/ εκστάσεις/ 
μελαγχολία/ επιληψί-
α/ βήχας/ αναφορικά 
νοσήματα/ θάνατοι 
από το ξηρό στοιχείο 

 κώφωση/ 
αλαλία/ βρα-
χνάδα/ 
τραυλότητα/ 
ψελλότητα 

μανία/ εκστά-
σεις/ μελαγχολί-
α/ δαιμονισμοί/ 
επιληψία/ βή-
χας/ αναφορικές 
νόσοι/ ασθένειες 
από το πλεόνα-
σμα ή τη φθορά 
του ξηρού 

 

Η μελοθεσία των πλανητών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ασθένειες και τους τραυ-

ματισμούς ανάλογα με τα μέλη ή τα όργανα του σώματος που πλήττονται. Υπάρχει 

περίπτωση όμως να επικρατήσει και η αντίστροφη σχέση, όταν η μελοθεσία καθορίζε-

ται από τα προβλήματα υγείας που επιφέρουν τα ζώδια, έτσι όπως αυτά παρουσιάζο-

νται σε ένα προγενέστερο χρονολογικά κείμενο. Η αιτιολόγηση ωστόσο κάθε προ-

βλήματος δεν εξαντλείται μόνο με τη βοήθεια της πλανητικής μελοθεσίας, αλλά μπο-

ρεί να γίνει και με τη μελοθεσία των ζωδίων εκείνων που έχουν θέση οίκων, υψωμά-

των και ταπεινωμάτων στους πλανήτες. Στόχος της ανάλυσης που ακολουθεί (όπως 

και της ανάλυσης της βιολογικής μελοθεσίας) δεν είναι μια εξαντλητική παράθεση 

κάθε ασθένειας ή τραυματισμού και του αστρολογικού συσχετισμού τους, αλλά να 

καταδειχθεί η ‘λογική’ που υποκρύπτεται πίσω από τη μελοθεσία παρά τις όποιες αυ-

θαίρετες αναλογίες. 

Ο ήλιος έχει τη δικαιοδοσία των ματιών και της καρδιάς, προκαλώντας προβλή-

ματα στα μάτια και την καρδιά. Με την ίδια ‘λογική’ και η σελήνη μελοθετείται με τα 

μάτια και το συκώτι, αποστέλλοντας ασθένειες των οργάνων αυτών. Σύμφωνα με το 

Δωρόθεο, η σελήνη επιφέρει πόνους στη σπλήνα, σε ένα όργανο με το οποίο μελοθε-

τείται δύο αιώνες σχεδόν αργότερα στις πραγματείες του Πλούταρχου, του Β. Βάλη 

και του Πορφύριου.  

Στη σχέση του Κρόνου με τη δυσεντερία οφείλεται η μελοθεσία του πλανήτη με 

τα έντερα σε μεταγενέστερα έργα, όπως αυτό του Πορφύριου, ενώ η μελοθεσία του 
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Κρόνου με τη σπλήνα συνεπάγεται τις νόσους που επιφέρει ο πλανήτης σε αυτή. Ο 

Κρόνος έχει το ταπείνωμά του στον Κριό, το ύψωμά του στο Ζυγό, είναι ο ημερήσιος 

κυβερνήτης του Αιγόκερω και ο νυχτερινός του Υδροχόου, σηματοδοτώντας προβλή-

ματα στα έντερα και το στόμα, λόγω της αστρολογικής του σχέσης με τον Κριό, δυσ-

λειτουργίες στο κώλον, λόγω της σχέσης του με το Ζυγό, και στέλνοντας ποδάγρες, 

εξαιτίας της θέσης του ως κυβερνήτης του Αιγόκερω και του Υδροχόου. 

Στο Δωρόθεο ο Δίας αποστέλλει οίδημα του ήπατος (συκώτι), όργανο με το οποίο 

μελοθετείται αρκετά αργότερα στις αστρολογικές πραγματείες του Β. Βάλη και του 

Πορφύριου. Σε άλλους αστρολόγους αναλαμβάνει τον πνεύμονα, επιφέροντας συνάχι, 

πνευμονίες και προβλήματα στην αναπνοή. Ο Δίας ευθύνεται για ασθένειες της καρ-

διάς και η ‘λογική’ αυτή μπορεί να ‘αποκωδικοποιηθεί’ πλανητικά από το δεσμό της 

καρδιάς με τον Καρκίνο, το ζώδιο στο οποίο υψώνεται ο Δίας, όπως αυτός εντοπίζεται 

στη Mathesis του Φ. Ματερνού. 

Ο πλανήτης του Άρη αποτελεί το σημείο/σύμβολο ενός πολεμικού θεού και έτσι 

σχετίζεται με τραυματισμούς, πληγές και αιμορραγίες, πολλές φορές από σιδερένια 

αντικείμενα,125 θραύσεις των μηρών, λυγίσεις των γονάτων ή αποκοπές και τραύματα 

των κνημών, τραυματισμούς δηλαδή που είναι αρκετά συχνοί στα πεδία των μαχών. 

Το βίαιο ερωτικό στοιχείο του εξηγεί τους ευνουχισμούς και τις αποκοπές των όρχεων 

και η αντιθετική σχέση του αρσενικού συμβόλου του πλανήτη και της γυναικείας φύ-

σης ερμηνεύει τις εκτρώσεις, τις αποβολές, τις εμβρυοτομίες126 και τα προβλήματα 

των τοκετών. Ο Άρης μελοθετείται με τη χολή και ευθύνεται για μελαγχολία. Έχει 

νυχτερινό του οίκο τον Κριό και ταπείνωμα τον Καρκίνο, αποστέλλοντας οφθαλμικά 

προβλήματα και εγκεφαλικά, εξαιτίας του μελοθετικού σχήματος του Κριού, και προ-

βλήματα στους πνεύμονες, όπως ο Καρκίνος.  

Η Αφροδίτη κυριαρχεί στο συκώτι και τους πνεύμονες και έτσι στις ασθένειες των 

οργάνων αυτών, ευθύνεται για λειχήνες (δερματικό νόσημα), ως ο πλανήτης της θεάς 

της ομορφιάς, και δημιουργεί δυσεντερία, όπως ο ημερήσιος οίκος της, ο Ζυγός.  

Ο Ερμής εξουσιάζει τη γλώσσα, σχετίζεται με την ομιλία και τη φωνή, δημιουρ-

γώντας αφωνία, βραχνάδα, τραυλότητα, και μελοθετείται με τη σταφυλή, σηματοδο-

                                                 
125 Για τη σχέση του Άρη με το σίδηρο βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 315· 
F. Cumont, L’ Égypte des Astrologues, ό.π., σελ. 97-8, υποσ. 3. Άλλωστε, ο σίδηρος αποτελούσε το 
κατεξοχήν υλικό με το οποίο κατασκευάζονταν τα πολεμικά όπλα, δείχνοντας σημειωτικά τη σχέση 
του πλανήτη με τον πόλεμο. Αυτό ίσως εξηγεί και τις τομές από εγχειρίσεις που προκαλεί ο Άρης, κα-
θώς αυτές γίνονταν με σιδερένια αντικείμενα. 
126 Η εμβρυοτομία συνίσταται από τον τεχνητό διαμελισμό του εμβρύου με διάφορα όργανα (συνήθως 
σιδερένια), που εισέρχονταν στη μήτρα της εγκύου με σκοπό την εξαγωγή του από αυτή. 
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τώντας προβλήματα στο λαιμό. Στο Δωρόθεο και το Ρητόριο ο Ερμής επιφέρει προ-

βλήματα στην ακοή, με την οποία συνδέεται στα μεταγενέστερα έργα του Β. Βάλη και 

του Πορφύριου. Επιπλέον, συντελεί σε τραυματισμούς που τυγχάνουν σε γυμναστή-

ρια, παλαίστριες ή συμβαίνουν από επιθέσεις ληστών, καθώς ο θεός του πλανήτη είναι 

ο προστάτης των γυμναστηρίων και των ληστών.127 Το ευμετάβλητο του πλανήτη ε-

ξηγεί τη σχέση του με τις διανοητικές ασθένειες και τη μελαγχολία, αποστέλλοντας 

μανία και εκστάσεις. Πρόκειται για μια αναφορά που δείχνει ότι, ορισμένες φορές, τα 

αστρολογικά κείμενα μένουν πιστά σε γενικευμένες ‘αλήθειες’ της αρχαίας ιατρικής 

τέχνης, όπως της σχέσης της μελαγχολίας με τη μανία και την έκσταση.128      

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πλανήτες του Ερμή και του Δία, όταν έχουν ευμενή 

επίδραση, σημαίνουν την ευεργετική επέμβαση των ιατρών είτε με τη χορήγηση φαρ-

μάκων, είτε με την κατάλληλη δίαιτα, ενώ ο πλανήτης της Αφροδίτης ευνοεί τη θεϊκή 

επέμβαση ή τη χρήση μαγικών φυλακτών ή τελετουργιών για τη θεραπεία. Για άλλη 

μια φορά όμως είναι έκδηλη η αστρική μοιρολατρεία, αφού η ίδια η επέμβαση των 

θεών υπόκειται στις εκάστοτε αστρικές διαθέσεις. 

Οι ασθένειες των ζωδίων, όπως αυτές παρατίθενται στους πίνακες 4, 5 και 6, ‘α-

ποσυμβολίζονται’ όχι μόνο από τη ζωδιακή μελοθεσία, αλλά και την πλανητική, με 

τον τρόπο ακριβώς που αναφέρθηκε. Ο Κριός προκαλεί τραύματα και δύσπνοια, διότι 

αποτελεί το νυχτερινό οίκο του Άρη και το ταπείνωμα του Κρόνου, ο Καρκίνος απο-

στέλλει εγκεφαλικά, διότι αποτελεί το ύψωμα του Δία, ο Λέων, ως ο ημερήσιος οίκος 

του ήλιου, αντιστοιχεί με τα μάτια και για το λόγο αυτό ευθύνεται για οφθαλμικές 

νόσους και η Παρθένος επιφέρει θεοφορία, διότι αποτελεί ταπείνωμα της Αφροδίτης. 

Ο Ζυγός είναι το ύψωμα του Κρόνου, σηματοδοτώντας υδρωπικία, ο Σκορπιός είναι 

ο ημερήσιος οίκος του Άρη, σημαίνοντας αιμορραγία και αναπηρίες, και ο Αιγόκερως 

είναι το ύψωμα του Άρη, επιφέροντας αναπηρία. Ο Υδροχόος δημιουργεί ελεφαντία-

ση και ίκτερο, όπως και ο Κρόνος, ο νυχτερινός του οίκος, ενώ οι Ιχθύες ευθύνονται 

για ψελλότητα και βαρηκοΐα, ακολουθώντας τον Ερμή που ταπεινώνεται στο ζώδιο 

αυτό. Επιπροσθέτως, οι Ιχθύες ευθύνονται για ασθένειες που επηρεάζουν την εξωτε-

ρική όψη, όπως κυρτώσεις, λέπρα, αλφισμούς, λειχήνες, ψώρα, λεύκη και δυσμορφί-

ες, διότι είναι το ζώδιο στο οποίο υψώνεται ο πλανήτης της θεάς της ομορφιάς, η Α-

φροδίτη.  

                                                 
127 Βλ. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 333-5, 336 
128 Βλ. M. M. Sassi, The Science of Man in Ancient Greece, ό.π., σελ. 155-7· πρβ. V. Nutton, Ancient 
Medicine, ό.π., σελ. 31 
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Οι υπόλοιπες ασθένειες δεν μπορούν να αναγνωστούν με τη γλώσσα των ιατρο-

μαθηματικών, ωστόσο παρατηρούμε ότι αρκετές από αυτές είναι κοινές στους πλανή-

τες και τα ζώδια που συνδέονται με τον κάθε πλανήτη. 

 

2.2. Βιολογική Προσέγγιση 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι οι χυμοί του ανθρώπινου σώματος ενέ-

χουν συμπαθητικούς δεσμούς με τα στοιχεία του φυσικού κόσμου και είναι ακριβώς η 

σχέση αυτή που υπαγορεύει βιολογικά τη σύνδεση του μακρόκοσμου με το μικροκο-

σμικό άνθρωπο. Η προσωκρατική φιλοσοφία και η ιπποκρατική ιατρική καθόρισαν το 

είδος και την ποιότητα των χυμών: της ξανθής και μέλανας χολής, του αίματος και του 

φλέγματος, με την αρμονική ή δυσανάλογη σχέση τους μέσα στο σώμα να καθορίζει 

την υγεία και την ασθένεια. Παράλληλα, το ανθρώπινο σώμα συνίσταται και από τα 

τέσσερα στοιχεία, όπως και τις τέσσερις ποιότητες της αριστοτελικής φιλοσοφίας, 

ποιότητες που ταξινομούνται στα αντιθετικά ζεύγη του θερμού/κρύου και ξη-

ρού/υγρού.129 Σύμφωνα με το Φ. Ματερνό, ο άνθρωπος, ως ένας μικρός κόσμος, δη-

μιουργήθηκε από το θεό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε και ο 

μακρόκοσμος, με το συνδυασμό δηλαδή των τεσσάρων στοιχείων του σύμπαντος με 

τη μορφή των ζευγών φωτιάς/νερού και αέρα/γης.130  

Η ταξινόμηση των χυμών, των στοιχείων και των ποιοτήτων σε τέσσερις βασικές 

δομικές κατηγορίες αποτέλεσε τη φιλοσοφική βάση πάνω στην οποία εδραιώθηκε η 

διασύνδεσή τους. Η ξανθή χολή αντιστοιχεί με τη φωτιά, που είναι θερμή και ξηρή, η 

μέλανα χολή ανήκει στη γη, που είναι κρύα και ξηρή, το αίμα στον αέρα, που είναι 

θερμός και υγρός, και το φλέγμα αντιστοιχεί με το νερό, ένα στοιχείο που χαρακτηρί-

ζεται ως κρύο και υγρό. Έτσι, η υγεία και η ασθένεια δεν εξαρτώνται μόνο από τη 

σχέση των χυμών του σώματος, αλλά και από τη σχέση των στοιχείων και των ποιο-

τήτων. Ο πλατωνικός Τίμαιος αναφέρει: 

 

Σε όλους είναι εμφανές από τί αποτελούνται οι ασθένειες. Από τέσσερα στοιχεία φτιάχτηκε 

το σώμα: τη γη, τη φωτιά, το νερό και τον αέρα. Το πλεόνασμα ή η έλλειψη κάποιου από 

                                                 
129 Βλ. J. Longrigg, ‘Philosophy and medicine: Some early interactions’, HSCPh 67 (1963), 152-3, 156· 
G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy, ό.π., σελ. 20-1, 71, 74-5· του ίδιου, Magic, Reason, and Experi-
ence, ό.π., σελ. 92-4, 147-50· M. M. Sassi, The Science of Man in Ancient Greece, ό.π., σελ. 154-5· V. 
Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 47-8. Γενικά, για τις τέσσερις ποιότητες βλ. G. E. R. Lloyd, ‘The 
hot and the cold, the dry and the wet in Greek philosophy’, JHS 84 (1964), 92-106· του ίδιου, Polarity 
and Analogy, ό.π., σελ. 28-30, 43-6· του ίδιου, Magic, Reason, and Experience, ό.π., σελ. 34, 67, 140-
3, 207-10· M. R. Wright, Cosmology in Antiquity, ό.π., σελ. 94-105 
130 Φ. Ματερνός, Math. 3 [προοίμ.] 2  
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αυτά, σε αντίθεση με τη φύση, και η μεταφορά του σε άλλη περιοχή από τη δική του και οι 

πλεονασμοί της φωτιάς και των άλλων στοιχείων, τα οποία προσλαμβάνουν ιδιότητες που 

δεν ταιριάζουν σε αυτά, και όλα αυτά δημιουργούν αναστατώσεις και νόσους. Κάθε στοι-

χείο μεταλλάσσεται αντίθετα με τη φύση του· θερμαίνεται, αν είναι ψυχρό, υγραίνεται, αν 

είναι ξηρό, γίνεται βαρύ, αν είναι ελαφρύ, και επιδέχεται κάθε μεταβολής. Ισχυριζόμαστε 

λοιπόν ότι ένα στοιχείο θα μείνει όμοιο με τον εαυτό του, σώο και υγιές, όταν προστίθεται 

και αφαιρείται η ίδια ύλη με την ίδια ύλη, με την ίδια τάξη, τρόπο και αναλογία.131      

 

Παρόμοια θεωρία για τις τέσσερις ποιότητες, ως καθοριστικούς παράγοντες της υγείας 

και της ασθένειας, διατυπώνει ο Αριστοτέλης και ο αστρολόγος Έρμιππος.132 Σύμφω-

να με το ιπποκρατικό έργο Περˆ φύσεως ¢νθρώπου, ένα άτομο πεθαίνει, αν κάποιο 

από τα βασικά του συστατικά εκλείψουν, ακολουθώντας τις μεταλλαγές των τεσσά-

ρων ποιοτήτων των εποχών του έτους. Αναλογικά, και τα ίδια αυτά βασικά συστατικά 

θα έπαυαν να υφίστανται, αν κάποιο από αυτά απουσίαζε.133 Τα συμπτώματα των α-

σθενειών καθορίζουν τη θεραπεία με γνώμονα τις αντιθετικές αυτές ποιότητες και 

τους πιθανούς συνδυασμούς τους.134  

Δεν είναι όμως μόνο το ανθρώπινο σώμα που αποτελείται από τους χυμούς, τα 

στοιχεία και τις ποιότητες, αλλά και οι ζωδιακοί αστερισμοί. Ακολουθώντας τη θεω-

ρία της τριγωνικής όψης, τα δώδεκα ζώδια διατάσσονται σε τέσσερις ομάδες τριών 

ζωδίων, που προκύπτουν με τη σύνδεση κάθε τέταρτου ζωδίου, αναλογώντας στα 

τέσσερα κοσμικά στοιχεία και στις τέσσερις ποιότητες. Το πρώτο τρίγωνο περιλαμβά-

νει το ζώδιο του Κριού, του Λέοντα και του Τοξότη και αντιστοιχεί με τη φωτιά (θερ-

μή/ξηρή), το δεύτερο αποτελεί το τρίγωνο της γης (κρύο/ξηρό) και περιλαμβάνει τον 

Ταύρο, την Παρθένο και τον Αιγόκερω, το τρίτο είναι το τρίγωνο του αέρα (θερ-

μό/υγρό) και ομαδοποιεί τα ζώδια των Διδύμων, του Ζυγού και του Υδροχόου και το 

τέταρτο τρίγωνο συνδέει τον Καρκίνο, το Σκορπιό και τους Ιχθύες και ανήκει στο 
                                                 
131 Πλάτωνας, Τίμ. 82a-b: ΤÕ δ� τîν νόσων Óθεν συνίσταται, δÁλόν που καˆ παντί. τεττάρων γ¦ρ Ôντων 
γενîν ™ξ ïν συμπέπηγεν τÕ σîμα, γÁς πυρÕς Ûδατός τε καˆ ¢έρος, τούτων ¹ παρ¦ φύσιν πλεονεξία καˆ 
œνδεια καˆ τÁς χώρας μετάστασις ™ξ ο„κείας ™π’ ¢λλοτρίαν γιγνομένη, πυρός τε αâ καˆ τîν ˜τέρων 
™πειδ¾ γένη πλείονα ˜νÕς Ôντα τυγχάνει, τÕ μ¾ προσÁκον ›καστον ˜αυτù προσλαμβάνειν, καˆ πάνθ’ Óσα 
τοιαàτα, στάσεις καˆ νόσους παρέχει: παρ¦ φύσιν γ¦ρ ˜κάστου γιγνομένου καˆ μεθισταμένου θερμαίνεται 
μ�ν Öσα ¨ν πρότερον ψύχηται, ξηρ¦ δ� Ôντα ε„ς Ûστερον γίγνεται νοτερά, καˆ κοàφα δ¾ καˆ βαρέα, καˆ 
πάσας πάντV μεταβολ¦ς δέχεται. μόνως γ¦ρ δή, φαμέν, ταÙτÕν ταÙτù κατ¦ ταÙτÕν καˆ æσαύτως καˆ 
¢ν¦ λόγον προσγιγνόμενον καˆ ¢πογιγνόμενον ™άσει ταÙτÕν ×ν αØτù σîν καˆ Øγι�ς μένειν. 
132 Αριστοτέλης, Περˆ ζωίων μορίων 648b· Έρμιππος, Περˆ ¢στρολ. 2.6.49-50 
133 Ιπποκράτης, Περˆ φύσ. ¢νθρώπ. 7  
134 Βλ. G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy, ό.π., σελ. 21-2, 69-70· του ίδιου, Magic, Reason, and 
Experience, ό.π., σελ. 22· M. Papathanassiou, ‘Iatromathematica (medical astrology) in late antiquity 
and the Byzantine period’, ό.π., 363· M. M. Sassi, The Science of Man in Ancient Greece, ό.π., σελ. 
153· V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 97-8, 406, υποσ. 142. Πρβ. σελ. 164 μαζί με την υποσ. 41 
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στοιχείο του νερού (υγρό/κρύο).135 Ο συσχετισμός των ζωδίων με τα στοιχεία και τις 

ποιότητες συνεπάγεται και μια επιμέρους σειρά νέων αναλογιών με τους τέσσερις χυ-

μούς του σώματος, αναλογίες που καθορίζονται από το συλλογισμό αν α=β/γ και 

β/γ=δ, τότε και α=δ. Έτσι, το πρώτο τρίγωνο εξουσιάζει την ξανθή χολή, το δεύτερο 

τη μέλανα χολή, το τρίτο το αίμα, ενώ το τέταρτο τρίγωνο των ζωδίων κυριαρχεί στο 

φλέγμα.136  

Οι θερμές και ξηρές ποιότητες ταυτίζονται σημασιολογικά με το αρσενικό γένος 

και οι κρύες και υγρές ποιότητες με το θηλυκό, χαρακτηρίζοντας το αρσενικό γένος 

της θερμής/ξηρής μέρας και το θηλυκό γένος της κρύας/υγρής νύχτας με τον ίδιο τρό-

πο που χαρακτηρίζουν και το γένος των ζωδίων. Μετωνυμικά, τα αρσενικά ζώδια εί-

ναι ζώδια της ημέρας και τα θηλυκά ζώδια ανήκουν στη νύχτα.137 Το πρώτο τρίγωνο 

των ζωδίων της φωτιάς, του θερμού/ξηρού και της ξανθής χολής είναι αρσενικό και 

ημερήσιο και εξουσιάζεται από τον ήλιο τη μέρα και το Δία τη νύχτα, το τρίγωνο της 

γης, του κρύου/ξηρού και της μέλανας χολής είναι θηλυκό και νυχτερινό, διότι σε αυ-

τό κυριαρχεί το κρύο, και κυβερνάται από την Αφροδίτη τη μέρα και τη σελήνη τη 

νύχτα, το τρίγωνο του αέρα, του θερμού/υγρού και του αίματος είναι αρσενικό και 

ημερήσιο, καθώς σε αυτό κυριαρχεί το θερμό, και το ηγεμονεύει ο Κρόνος τη μέρα 

και ο Ερμής τη νύχτα και τέλος, το τρίγωνο του νερού, του υγρού/κρύου και του 

φλέγματος είναι θηλυκό και νυχτερινό και κυβερνήτης του είναι η Αφροδίτη τη μέρα 

και ο Άρης τη νύχτα. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ένα ζώδιο είναι ημερήσιο ή νυ-

χτερινό ανάλογα με το αν η δύναμή του είναι ισχυρότερη τη μέρα ή τη νύχτα και αρ-

σενικό ή θηλυκό ανάλογα με το αν επηρεάζει περισσότερο τους άνδρες ή τις γυναίκες. 

Στη βιολογική μελοθεσία τα στοιχεία και οι ποιότητες των ζωδιακών αστερισμών 

αναπτύσσουν μετωνυμικές σχέσεις με τα αντίστοιχα στοιχεία, ποιότητες και χυμούς 

των μελών και οργάνων του ανθρώπινου σώματος, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα κάτω 

από το πλέγμα αυτό και τις ασθένειες που προκαλούν. Στο τρίγωνο της φωτιάς ανήκει 

ο Κριός και ο Λέοντας και για το λόγο αυτό μελοθετούνται με τα μάτια και την καρ-

διά αντίστοιχα (και κατά προέκταση με το στήθος και τις ασθένειες των οργάνων αυ-

                                                 
135 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 169-70· O. Neugebauer- H. B. van Hoe-
sen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 12-3· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 69· R. Beck, A 
Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 60-1 
136 Βλ. M. M. Sassi, The Science of Man in Ancient Greece, ό.π., σελ. 177-8  
137 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 155-7· T. Barton, Ancient Astrology, 
ό.π., σελ. 108-9· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 65-9· R. Beck, A Brief History of An-
cient Astrology, ό.π., σελ. 60 
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τών), όργανα που διακρίνονται από το στοιχείο της φωτιάς.138 Η ερμηνεία της μελο-

θεσίας του Λέοντα με την καρδιά μπορεί να κινηθεί και σε ένα δεύτερο άξονα, βάσει 

των αρχών της πλανητικής μελοθεσίας: ο Λέοντας αποτελεί τον οίκο του ήλιου και η 

σχέση του με το θερμό και ξηρό πλανήτη υπαγορεύει τη μελοθεσία με το θερμό όργα-

νο της καρδιάς.139 Στην αρχαιότητα ήταν ευρύτατα διαδεδομένη η αντίληψη ότι το 

λιοντάρι είναι ένα πυρώδες ζώο, το οποίο σχετίζεται με τον ήλιο, και φαίνεται ότι η 

αντίληψη αυτή υιοθετήθηκε στη συνέχεια από τη μιθραϊκή λατρεία, ονομάζοντας μια 

από τις επτά μυητικές της βαθμίδες, που αποτελούσε το συμβολικό τύπο του στοιχείου 

της φωτιάς, βαθμίδα των Λεόντων.140 Επίσης, ο αστερισμός του Λέοντα, λόγω της 

πυρώδους του σύστασης, ευθύνεται και για φλεγμονές του σώματος. Πάνω στη σχέση 

φωτιά   ζώδιο   ήλιος βασίζεται και η βιολογική μελοθεσία της καρδιάς και του 

στήθους, όπου αυτή βρίσκεται, με τον Καρκίνο, το ζώδιο του θερινού ηλιοστασίου. 

Στο τρίγωνο του νερού ανήκει ο Καρκίνος, ο Σκορπιός και οι Ιχθύες, σημαίνοντας 

νόσους που χαρακτηρίζονται από τις ποιότητες του τριγώνου αυτού (υγρό/κρύο). Ο 

Καρκίνος ευθύνεται για την υγρή και κρύα ασθένεια της υδρωπικίας, ο Σκορπιός προ-

καλεί ακράτεια ούρων (στραγγουρίες) και οι Ιχθύες σηματοδοτούν ασθένειες που ο-

φείλονται στο πλεόνασμα του υγρού. Ο Ζυγός είναι ζώδιο του αέρα και μελοθετείται 

με την κύστη, από τη στιγμή που το περιεχόμενό της χαρακτηρίζεται ακριβώς από τις 

ποιότητες του ζωδίου (υγρό/θερμό). 

Οι ποιότητες χαρακτηρίζουν όχι μόνο τα ζώδια, αλλά και τους πλανήτες. Ο ήλιος 

διακρίνεται από τη θερμότητα και τη μετριοπαθή του ξηρότητα, σε αντίθεση με τη 

                                                 
138 Για το στοιχείο της φωτιάς στα μάτια βλ. Πλάτωνας, Τίμ. 67e-68a. Βλ. και G. E. R. Lloyd, Polarity 
and Analogy, ό.π., σελ. 325-7. Για την καρδιά και το θερμό στοιχείο βλ. Πλάτωνας, Τίμ. 70c. Βλ. επί-
σης κατωτέρω σελ. 117-8 
139 Η είσοδος του ήλιου στο Λέοντα σηματοδοτούσε την ανατολή του Σείριου και το αποκορύφωμα 
του καλοκαιριού. Είναι η εποχή που ο ήλιος είναι ακόμα κοντά στο ψηλότερο σημείο της ετήσιας πο-
ρείας του, πάνω στον ουράνιο μεσημβρινό (βλ. σελ. 68-9), όπου οι ‘καυστικές’ του απορροές παίρνουν 
τη μεγαλύτερή τους ισχύ (βλ. Αιλιανός, Περˆ ζó. „διότ. 12.7· Μακρόβιος, Sat. 1.21.15). Ο ήλιος θεω-
ρείται συνήθως από τη θέση αυτή καταστροφικός, ‘απογενετικός’ για τα έμβια όντα και κυρίως για τα 
φυτά, βάζοντας τέλος στη διαδικασία της γένεσης (βλ. Άρατος, Φαινόμενα 329-35· Βιργίλιος, Geor-
gica 2.353, 4.425-30· του ίδιου, Aeneis 3.141-2, 10.273-5· Μανίλιος, Astron. 5.206-17). Είναι η γεωρ-
γική εποχή της συγκομιδής των καρπών τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο (βλ. Ησίοδος, ”Ερ. καˆ 
¹μέρ. 609-11). Ο Μίθρας στην εικονογραφία της ταυροκτονίας σηματοδοτούσε αυτήν ακριβώς την 
εποχή. Βλ. R. Beck, ‘In the place of the Lion’, ό.π., σελ. 45, ιδιαίτ. υποσ. 63-4, σελ. 43-4, υποσ. 55, 60· 
του ίδιου, Planetary Gods and Planetary Orders, ό.π., σελ. 98, υποσ. 234. Βλ. και σελ. 92, υποσ. 73. 
Οι απογενετικές απορροές του ήλιου στο Λέοντα σημαίνονται και με την ανατολή του αστερισμού του 
Σείριου, ο οποίος θεωρείται επιβλαβής για το ανθρώπινο σώμα. Βλ. σελ. 16, υποσ. 27  
140 Πλούταρχος, Συμποσιακîν βιβλίον τέταρτον 670 C· Αιλιανός, Περˆ ζó. „διότ. 12.7· Μακρόβιος, Sat. 
1.21.16-7· Πρόκλος, Περˆ τÁς καθ’ “Ελληνας ƒερατικÁς τέχνης, CMAG 6.150.3-4· Ωραπόλλωνας, `Ιερο-
γλυφ. 1.17. Για τη βαθμίδα των Λεόντων και τη σχέση της με τη φωτιά βλ. R. Gordon, ‘Reality, evoca-
tion and boundary in the mysteries of Mithras’, JMS 3 (1980), 33-4, 36-7· R. Beck, Planetary Gods and 
Planetary Orders, ό.π., σελ. 61· του ίδιου, ‘In the place of the Lion’, ό.π., σελ. 46 
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σελήνη που είναι υγρή και μετριοπαθώς θερμή, αφού αυτή βρίσκεται κοντά στην υγρή 

γη και αντανακλά τις ηλιακές ακτίνες. Επιπλέον, οι μεταλλαγές του σεληνιακού δί-

σκου επηρεάζουν περαιτέρω τις ποιότητές του: όταν αυξάνει από τη φάση της νέας 

σελήνης στο πρώτο τέταρτο, παράγει περισσότερη υγρασία, από το πρώτο τέταρτο 

μέχρι και την πανσέληνο παράγει περισσότερη θερμότητα, κατά τη μείωσή του από τη 

φάση της πανσέληνου ως το τελευταίο τέταρτο προκαλεί περισσότερη ξηρότητα και 

τέλος, από το τελευταίο τέταρτο ως τη νέα σελήνη παράγει περισσότερο κρύο. Ο 

Κρόνος διακρίνεται από ψυχρότητα, διότι βρίσκεται απομακρυσμένος από το θερμό 

ήλιο, και από μετριοπαθή ξηρότητα, εξαιτίας της απόστασής του από την υγρή γη, ο 

Άρης είναι ξηρός και θερμός πλανήτης, διότι έχει το χρώμα της φωτιάς και βρίσκεται 

κοντά στον ήλιο, ο Δίας είναι μετριοπαθώς θερμός και υγρός, γιατί κινείται ανάμεσα 

στον ψυχρό Κρόνο και το θερμό Άρη, η Αφροδίτη είναι μετριοπαθώς θερμή, λόγω της 

θέσης της κοντά στον ήλιο, και υγρή, λόγω της ποσότητας του δικού της φωτός και 

γιατί παραλαμβάνει τις αναθυμιάσεις της υγρής ατμόσφαιρας της γης. Τέλος, ο Ερμής 

μπορεί να είναι είτε ξηρός, είτε υγρός. Η θερμότητα και η υγρασία θεωρούνται θετικές 

ποιότητες, σε αντιπαράθεση με το κρύο και την ξηρότητα που είναι καταστροφικές, 

γεγονός που καθορίζει τις ιδιότητες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των πλανητών. Έτσι, 

έχουμε τους θετικούς πλανήτες του Δία, της Αφροδίτης και της σελήνης, τους αρνητι-

κούς του Κρόνου και του Άρη και τους πλανήτες του ήλιου και του Ερμή, οι οποίοι 

μπορεί να φέρουν ένα από τα δύο αυτά αντιθετικά χαρακτηριστικά. Η αμφισημία του 

ήλιου εξηγείται από τη θερμότητα και την ξηρότητά του, ενώ ο Ερμής είναι αμφίση-

μος, διότι όταν προσεγγίζει τον ήλιο, μετατρέπεται σε ξηρό πλανήτη, όταν όμως πλη-

σιάζει τη σελήνη, γίνεται υγρός.141 

Στη θεωρία των ποιοτήτων στηρίζεται η διάκριση των πλανητών σε θηλυ-

κούς/νυχτερινούς (σελήνη/Αφροδίτη) και αρσενικούς/ημερήσιους (ήλιος/Δίας), με τον 

Ερμή να παίρνει πάλι έναν αμφίσημο ρόλο. Ο Ερμής θεωρείται ημερήσιος, όταν είναι 

πρωινός πλανήτης, και νυχτερινός, όταν είναι εσπερινός. Η ψυχρή και ξηρή φύση του 

Κρόνου ισοδυναμεί με τις ποιότητες της νύχτας και ενισχύεται, όταν ο πλανήτης σχη-

ματιστεί κατά τη διάρκειά της, όταν δηλαδή οι αρνητικές φύσεις του πλανήτη και της 

νύχτας ταυτιστούν. Σε αντιδιαστολή, οι ποιότητες του θερμού και ξηρού Άρη ταυτίζο-

νται με τις ποιότητες της μέρας και ενδυναμώνονται, όταν ο Άρης πάρει θέση σε ημε-

                                                 
141 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 89-101· T. Barton, Ancient Astrology, 
ό.π., σελ. 105-7· M. Papathanassiou, ‘Iatromathematica (medical astrology) in late antiquity and the 
Byzantine period’, ό.π., 363-4· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 78-9  
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ρήσιες συναστρίες. Οι αρνητικές επενέργειες των δύο αυτών πλανητών μετριάζονται, 

όταν σχηματιστούν τα αντίστροφα χρονικά διαστήματα.142 Στα ιατρομαθηματικά λοι-

πόν ο Κρόνος θεωρείται ιδιαίτερα επιβλαβής σε νυχτερινούς σχηματισμούς και αβλα-

βής την ημέρα και ο Άρης προκαλεί επιπλοκές τη μέρα, σε αντίθεση με τη θέση του 

σε νυχτερινές συναστρίες. 

Η ανατολική και ημερήσια φύση του Κρόνου ερμηνεύει τη μελοθεσία του με το 

δεξί αυτί, ενώ η δυτική και νυχτερινή κατάσταση του Άρη ερμηνεύει την αντιστοιχία 

του με το αριστερό αυτί και σε άμεση αναφορά με τη θέση της έννοιας του δεξιού και 

αριστερού στην κλίμακα των αξιών των ελληνορωμαϊκών χρόνων.143 Για τους ίδιους 

λόγους ο αρσενικός και ημερήσιος Δίας μελοθετείται με το δεξί μέρος του σώματος 

και η θηλυκή και νυχτερινή σελήνη εξουσιάζει το αριστερό μάτι, όπως και την αρι-

στερή πλευρά του σώματος, ενώ ο αρσενικός και ημερήσιος ήλιος κυβερνά το δεξί 

μάτι και τη δεξιά πλευρά του σώματος.  

Η θερμότητα του ήλιου συμβάλλει στη μελοθεσία του με τα μάτια και την καρδιά. 

Για τον Πλούταρχο η καρδιά μεταφέρει και διαχέει στο σώμα το αίμα και την ανα-

πνοή, επιτελώντας ανάλογη λειτουργία με τον ήλιο, ο οποίος μεταφέρει και διαχέει 

στο σύμπαν θερμότητα και φως.144 Ο Έρμιππος προσεγγίζει διαφορετικά το θέμα της 

μελοθεσίας του ήλιου με την καρδιά και του Κρόνου με τον εγκέφαλο με γνώμονα την 

αναλογία θερμού/κρύου πάνω στον άξονα των κατηγοριών κέντρο/περιφέρεια. Όπως 

ακριβώς ο θερμός πλανήτης του ήλιου τοποθετείται στο μέσο του σύμπαντος και ο 

ψυχρός Κρόνος λαμβάνει θέση στην περιφέρειά του, έτσι και η θερμή καρδιά βρίσκε-

ται στο μέσο του σώματος, με το ψυχρό όργανο του εγκεφάλου να καταλαμβάνει το 

πάνω άκρο του. Η κρύα σελήνη μελοθετείται με τα πόδια, διότι αυτά περιέχουν λιγό-

τερη ποσότητα αίματος από τα υπόλοιπα μέλη του σώματος και έτσι είναι πιο ψυ-

                                                 
142 Το γένος των πλανητών δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την ιδιαίτερη φύση τους. Ένας αρσενικός 
πλανήτης μπορεί να θηλυκοποιηθεί, ενώ ένας θηλυκός είναι πιθανό να αποκτήσει αρσενικές ιδιότητες. 
Το γένος μεταλλάσσεται ή ισχυροποιείται ανάλογα με το γένος του ζωδίου στο οποίο βρίσκεται ο πλα-
νήτης, την όψη του με τον ήλιο και το τεταρτημόριο στο οποίο ανήκει. Αν προηγείται από τον ήλιο που 
ανατέλλει, αποκτά αρσενικό γένος, αν όμως ακολουθεί τον ήλιο, όταν αυτός δύει, τότε γίνεται θηλυκός. 
Όταν ένας πλανήτης διανύει το τόξο ωροσκόπος/μεσουράνημα και δύση/υπόγειο, τότε αποκτά αρσενι-
κά χαρακτηριστικά, ενώ όταν διανύει τα υπόλοιπα δύο τεταρτημόρια, θηλυκοποιείται. Για το γένος των 
πλανητών βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 102-3· T. Barton, Ancient Astrol-
ogy, ό.π., σελ. 107· B. Bakhouche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 65· R. Beck, A Brief History of An-
cient Astrology, ό.π., σελ. 83-4. Για τους ημερήσιους και νυχτερινούς πλανήτες (αίρεση) βλ. Α. Bou-
ché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 103· O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horo-
scopes, ό.π., σελ. 11-2· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 108· B. Bakhouche, L’ Astrologie à 
Rome, ό.π., σελ. 65· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 82-3 
143 Βλ. σελ. 103 
144 Πλούταρχος, Περˆ ™μφαιν. προσώπ. 928 BC 
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χρά.145 Η υγρή φύση της σελήνης είναι εκείνη που ευθύνεται για την πρόκληση υδρω-

πικίας, μιας ασθένειας που χαρακτηρίζεται από το πλεόνασμα του υγρού. Άλλωστε, η 

σελήνη έχει το νυχτερινό της οίκο στον Καρκίνο, σε ένα ζώδιο που ευθύνεται για υ-

δρωπικίες. 

Η ψυχρή φύση του Κρόνου αιτιολογεί τη μελοθεσία του με τα κρύα πόδια, προ-

καλώντας ποδάγρες και σηματοδοτώντας τις ασθένειες της ψυχροκοιλίας, των πυρε-

τών με ρίγη και τους θανάτους από το κρύο. Ο Κρόνος όμως θεωρείται και υγρός 

πλανήτης146 και σχετίζεται με το φλέγμα, τους χυμούς του σώματος και τους βρόγ-

χους, επιφέροντας μια σειρά ανάλογων ασθενειών, όπως φλεγματισμούς, ρευματι-

σμούς, υγροποίηση των ιστών του σώματος, υδρωπικία, βήχα, φυματίωση, δύσπνοια 

και γενικότερα, προβλήματα που βασίζονται στο πλεόνασμα του υγρού. Με την υγρή 

φύση του Κρόνου αναγιγνώσκονται και ορισμένες ασθένειες ζωδίων με τα οποία ο 

πλανήτης έχει αστρολογικούς δεσμούς. Ο Αιγόκερως αποτελεί τον ημερήσιο οίκο του 

πλανήτη και επιφέρει ρευματισμούς και προβλήματα υγείας που βασίζονται στην ανι-

σορροπία του υγρού, ενώ ο Υδροχόος, ο νυχτερινός οίκος του πλανήτη, ευθύνεται για 

υδρωπικία. 

Η θερμότητα και η υγρασία του Δία συντελεί στην κυριαρχία του σε ανάλογης 

ποιότητας μέρη και όργανα του σώματος, όπως το σπέρμα, τη μήτρα (που, λόγω των 

ποιοτήτων τους, θεωρούνται και γόνιμα) και τις αρτηρίες, στις οποίες ρέει το θερμό 

και υγρό αίμα, επιφέροντας προβλήματα στο επίσης θερμό όργανο της καρδιάς. Ο 

πλανήτης έχει τις ίδιες ακριβώς ποιότητες με το στοιχείο του αέρα και γι’ αυτό μελο-

θετείται με τους πνεύμονες, δυσχεραίνοντας την αναπνοή και αποστέλλοντας ασθένει-

ες που οφείλονται στη δυσαναλογία του αέρα.147 

Ο Άρης είναι θερμός και γόνιμος πλανήτης, εξουσιάζοντας το αίμα, τις φλέβες και 

τους σπερματικούς πόρους και προκαλώντας πυρετούς, αιμορραγίες, αιμορροΐδες, αι-

μοπτύσεις, φλεγμονές, ερυσιπέλας (λόγω της ξηρότητάς του), τομές και καύσεις από 

εγχειρήσεις ή νοσήματα που οφείλονται στην εκπύρωση και τη δυσαναλογία του θερ-

                                                 
145 Έρμιππος, Περˆ ¢στρολ. 1.13.78-80 
146 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 96 
147 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 1.4.5. Βλ. επίσης A. Pérez Jiménez, ‘Melotesia zodiacal y planetaria’, ό.π., 
σελ. 281. Ο θεός Δίας στην κλασική αρχαιότητα ήταν ο θεός των φυσικών φαινομένων, του καιρού και 
κατά συνέπεια και των ανέμων. Αλλά και ο βαβυλωνιακός θεός Μαρδούκ, το αντίστοιχο του Δία, σχε-
τίστηκε με τους ανέμους. Το έπος Enūma Elish αναφέρει ότι ο θεός Μαρδούκ ήρθε σε κοσμογονική 
σύγκρουση με την προγονική θεά των νερών, την Τιαμάτ, και τη νίκησε με τη βοήθεια τεσσάρων ανέ-
μων. Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 97-8 
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μού στοιχείου. Επίσης, ευθύνεται για ασθένειες των ματιών, επειδή αντιστοιχεί με το 

στοιχείο της φωτιάς.  

Η υγρή φύση της Αφροδίτης και του Ερμή είναι εκείνη που ‘αποκωδικοποιεί’ τη 

μελοθεσία τους. Η Αφροδίτη αναλαμβάνει τους υγρούς πνεύμονες και τις ασθένειες 

που οφείλονται στην έλλειψη ή το πλεόνασμα του υγρού και ο Ερμής αναλογεί στις 

αρτηρίες, μέσα στις οποίες ρέει το υγρό αίμα. Ο Ερμής όμως είναι και ξηρός πλανή-

της, σηματοδοτώντας ασθένειες που οφείλονται στην έλλειψη ή το πλεόνασμα του 

ξηρού στοιχείου, όπως βήχα και αναφορικά νοσήματα, νοσήματα δηλαδή που συνί-

στανται από την απώλεια φλέγματος ή αίματος.  

Ένας υγρός πλανήτης από ένα υγρό ζώδιο επιτείνει τις ασθένειες που προκύπτουν 

από το πλεόνασμα του υγρού, ενώ ένας θερμός πλανήτης από ένα θερμό ζώδιο επιφέ-

ρει ασθένειες που οφείλονται στο πλεόνασμα του θερμού. Η ίδια αναλογία διατηρεί-

ται και με τις υπόλοιπες ποιότητες των πλανητών και των ζωδίων τα οποία αυτοί κάθε 

φορά διασχίζουν, καθώς και με τις ασθένειες που δημιουργούν. Η όψη της σελήνης 

με θερμούς πλανήτες, όπως τον ήλιο και τον Άρη, καταδεικνύει φθορά των σωμάτων 

από το στοιχείο της φωτιάς, ενώ σε σχηματισμό με τον κρύο πλανήτη του Κρόνου 

προκαλεί σωματικά προβλήματα από το κρύο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
 

ΙΑΤΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 
ι θεωρητικοί κανόνες που περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο σκιαγρα-

φούν τις γενικές αρχές της αστρολογικής ιατρικής και προέρχονται από το σύ-

νολο της ιατρομαθηματικής γραμματείας της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, ενώ οι 

διαφοροποιήσεις από κείμενο σε κείμενο εξηγούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με 

τον οποίο προσεγγίζεται και η ποικιλομορφία των μελοθετικών αντιστοιχήσεων. Οι 

διαφοροποιήσεις στα ατομικά ωροσκόπια οφείλονται επιπλέον στην προσαρμογή των 

αστρολογικών απαντήσεων στις ιδιαίτερες ‘απαιτήσεις’ κάθε πελάτη ανάλογα με τις 

προσωπικές πληροφορίες που αυτός παρείχε στον αστρολόγο για την πρόγνωση, από 

τη στιγμή που στόχος της αστρολογίας δεν είναι η πιστή εφαρμογή των μηχανιστικών 

θεωριών (άλλωστε, ήταν σχεδόν αδύνατο να ακολουθηθούν όλες πιστά), αλλά η επι-

τυχής πρόβλεψη. Επίσης, η καινοτομία του συστήματος εξυπηρετεί στη διατήρησή 

του, δίνοντας τη δυνατότητα στους αστρολόγους να αποφεύγουν την περιπλοκότητά 

του με ευέλικτους ελιγμούς.1 Η ακόλουθη ενότητα υπεισέρχεται στις ειδικότερες θέ-

σεις της τέχνης των ιατρομαθηματικών, όπως αυτές παρουσιάζονται στις χαρακτηρι-

στικότερες αρχαίες πηγές.  

 
1. ΙΑΤΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

1.1. Σίνη και Πάθη2 

Στην ενότητα αυτή ανήκει ένας μεγάλος αριθμός ιατρομαθηματικών κειμένων, κυρί-

ως της γενεθλιαλογικής αστρολογίας, τα οποία αναλύουν διεξοδικά τους αστρικούς 

σχηματισμούς και τις σωματικές δυσλειτουργίες. Ακολουθώντας το Δωρόθεο, ο πλα-

νήτης που μέσα στο ωροσκοπικό διάγραμμα διανύει το χώρο ανάμεσα στο δέκατο και 

το γενέθλιο ζώδιο σηματοδοτεί χρόνιες ασθένειες στο δεξί μέρος του σώματος, στην 

                                                 
1 Βλ. R. Gordon, ‘Hellenistic magic and astrology’, ό.π., σελ. 144, 150· M. M. Sassi, The Science of 
Man in Ancient Greece, ό.π., σελ. 186-7· T. Barton, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 92-3· πρβ. της 
ίδιας, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 163-9  
2 Ο Κλ. Πτολεμαίος στην Τετράβιβλο (3.13.6) είναι ο μοναδικός αστρολόγος της αρχαιότητας που δι-
ευκρινίζει δύο όρους που χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τους αστρολόγους στα ιατρομαθηματικά. 
Τα σίνη για τον Πτολεμαίο περιλαμβάνουν τους τραυματισμούς, οι οποίοι συμβαίνουν μια φορά και 
δεν είναι τόσo επώδυνοι, όσο τα πάθη, λέξη που χαρακτηρίζει τις ασθένειες που επέρχονται είτε διαρ-
κώς, είτε ξαφνικά. Όμως συχνά στα ιατρομαθηματικά οι δύο αυτές λέξεις χρησιμοποιούνται αδιάκριτα. 

Ο
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περίπτωση όμως απουσίας του από τα ενδιάμεσα ζώδια θεωρείται υπεύθυνος για χρό-

νιες ασθένειες του αριστερού μέρους του σώματος.3 Χρόνια ασθένεια πρόκειται να 

επηρεάσει το δεξί μέρος του σώματος ενός ασθενή με ημερήσιο γενεθλιαλογικό ωρο-

σκόπιο και τον ήλιο σε επιβλαβείς συσχηματισμούς, ενώ επηρεάζει το αριστερό μέ-

ρος του σώματος ασθενή με νυχτερινό ωροσκόπιο και τη σελήνη σε αρνητικές σχέ-

σεις.4 Μια ασθένεια εμφανίζεται στην αρχή της ζωής, αν στο ωροσκοπικό διάγραμμα 

ο πλανήτης της ασθένειας βρεθεί ανατολικά, εκδηλώνεται στο μέσο της ζωής, αν ο 

πλανήτης είναι νότιος, και παρουσιάζεται σε μεγάλη ηλικία, αν ο πλανήτης πάρει θέ-

ση στο Βορρά. Η εμφάνιση του επιβλαβή πλανήτη στην Ανατολή καταδεικνύει βαρύ-

τερη νόσο από την εμφάνισή του στη Δύση, από όπου μπορεί να επέλθει θεραπεία, αν 

ο ασθενής την αντιμετωπίσει σε νεαρή ηλικία.5 Είναι εμφανής από τα παραπάνω η 

σημειολογική χρήση από το Δωρόθεο της έννοιας του δεξιού/αρσενικού και αριστε-

ρού/θηλυκού, όπως και της μετωνυμικής αναλογίας της ημερήσιας πορείας ενός ά-

στρου με την πορεία της ζωής του ανθρώπου. 

Στην ενότητα της γενεθλιαλογίας ανήκει και ο Κλ. Πτολεμαίος. Φαίνεται όμως 

ότι δεν υιοθετεί απροκάλυπτα τις αρχές της, αφού ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον 

μπορεί να αλλάξει με την κατάλληλη ανθρώπινη επέμβαση:6 

 
[…] χωρίς τη γνώση αυτών των πραγμάτων, κάθε βοήθεια, τις περισσότερες φορές, απο-

δεικνύεται ανωφελής, επειδή δεν αναλογεί σε όλα τα σώματα ή τις ασθένειες. Και από την 

άλλη μεριά, με την ιατρική, μέσω της γνώσης των συμπαθητικών κι αντιπαθητικών δυνά-

μεων, σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουν, όσο είναι δυνατό, να παίρνουν προφυλάξεις για τα 

μελλοντικά πάθη και να δίνουν αλάνθαστες θεραπείες για τα παρόντα.7 

 

Οι ασθένειες είναι καταγεγραμμένες στους ουρανούς και η γνώση τους δίνει τη δυνα-

τότητα στους ανθρώπους μιας σωτήριας παρέμβασης με τη χρήση των κατάλληλων 

φαρμάκων. 

                                                 
3 Δωρόθεος, Πεντ. 4.1.79-80 
4 Ό.π., 4.1.103-4 
5 Ό.π., 4.1.138-42 
6 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 518· F. H. Cramer, Astrology in Roman 
Law and Politics, ό.π., σελ. 194· A. A. Long, ‘Astrology: Arguments pro and contra’, ό.π., σελ. 182-3 
7 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 1.3.19: […] ¥νευ τÁς τούτων γνώσεως, καˆ τîν βοηθημάτων κατ¦ τÕ πλε‹στον 
διαπίπτειν Ñφειλόντων, ¤τε μ¾ π©σι σώμασιν À πάθεσι τîν αÙτîν συμμέτρων Ôντων), δι¦ δ� τÁς 
„ατρικÁς ¢πÕ τîν ˜κάστοις ο„κείως συμπαθούντων À ¢ντιπαθούντων, τάς τε τîν μελλόντων παθîν προ-
φυλακ¦ς καˆ τ¦ς τîν ™νεστώτων θεραπείας ¢διαπτώτους, æς œνι μάλιστα, ποιούμενοι διατελîσιν. 
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Ο Κλ. Πτολεμαίος υποστηρίζει ότι οι τραυματισμοί συμβαίνουν με τους επιβλα-

βείς πλανήτες στην Ανατολή ή με τη σελήνη κοντά σε κάποιο από τα ζώδια των ιση-

μεριών και των ηλιοστασίων. Αντίθετα, οι ασθένειες αποστέλλονται, όταν οι πλανή-

τες αυτοί βρεθούν δυτικά ή όταν σχηματίσουν όψη με τον ωροσκόπο, τη δύση ή τον 

έκτο τόπο και συγκεκριμένα ως εσπερινοί πλανήτες με τον ήλιο και ως πρωινοί με τη 

σελήνη.8 Ο Ερμής σε όψη με τον Κρόνο διαταράσσει την αρμονική ισορροπία της 

ποιότητας του κρύου και ευθύνεται για ρευματισμούς και προβλήματα από την υπερ-

βολική παρουσία του υγρού στο θώρακα, το φάρυγγα και το στομάχι. Σε όψη όμως με 

τον Άρη προκαλεί μεγαλύτερη ξηρότητα και ασθένειες, όπως ελκώδεις πτιλώσεις στα 

βλέφαρα, εσχάρες, αποστήματα, ερυσιπέλας, λειχήνες, ασθένειες της μέλανας χολής, 

μανία ή επιληψία. Ο Κρόνος και ο Ερμής σε σύνοδο με τον ήλιο από τον ωροσκόπο, 

τη δύση ή τον έκτο τόπο και σε όψη με τη σελήνη, ιδίως αν ο Ερμής είναι δυτικός, 

προκαλούν προβλήματα στη γλωσσική εκφορά του λόγου. Η παρουσία όμως στο 

σχηματισμό αυτό του πλανήτη Άρη μετά τη συνάντησή του με τη σελήνη βελτιώνει 

σημαντικά το πρόβλημα. Όταν ο ήλιος και η σελήνη σε σύνοδο ή διάμετρο προσεγγί-

σουν τους επιβλαβείς πλανήτες στα κέντρα ή όταν οι αρνητικοί πλανήτες προσεγγί-

σουν τον ήλιο και τη σελήνη, κυρίως αν η σελήνη πάρει θέση σε συνδέσμους ή βρε-

θεί στα τετράγωνα των εκλειπτικών συνδέσμων της ή διανύσει καθορισμένα ζώδια, 

προκαλούνται παραμορφώσεις του σώματος, κυρτώσεις, χωλότητα ή παράλυση.9  

Ένας θάνατος σηματοδοτείται από τις απορροές των ακτίνων ή την κάθοδο προς 

τη δύση του αναιρετικού πλανήτη, του πλανήτη δηλαδή που αποτελεί στο ωροσκοπι-

κό διάγραμμα τον κύριο του θανάτου.10 Το είδος του θανάτου και των θανατηφόρων 

ασθενειών εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο βρεθεί ο αναιρετικός πλανήτης ή από 

τον τόπο της δύσης, όταν αυτός δύει, από τους πλανήτες των τόπων αυτών ή αν δεν 

                                                 
8 Πρβ. CCAG 8.4.186.7 
9 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 3.13.6, 14, 16, 12-3· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 2.13.7, 17-8, 20, 14-5 
10 Ο υπολογισμός της διάρκειας της ζωής δεν γίνεται μόνο με τη βοήθεια της αριθμολογίας. Στο ωρο-
σκοπικό διάγραμμα της γενεθλιαλογίας δύο πλανήτες, ανάλογα με τη θέση τους στους τόπους, καθορί-
ζουν τη ζωή και το θάνατο. Ο αφέτης είναι ο πλανήτης της ζωής και προφανώς ο πλανήτης που βρί-
σκεται στον ωροσκόπο τη στιγμή της γέννησης, ενώ ο αναιρέτης σηματοδοτεί το θάνατο (το πιθανότε-
ρο να εντοπιζόταν, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, μετά το θάνατο, όταν ήταν γνωστές οι αστρι-
κές θέσεις της στιγμής του θανάτου). Η διάρκεια της ζωής υπολογίζεται με διάφορες μεθόδους. Μια 
από αυτές βασίζεται στον υπολογισμό σε μοίρες, που αντιστοιχούν σε χρόνια ζωής, της απόστασης 
μεταξύ των δύο αυτών πλανητών. Για το θέμα αυτό βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, 
ό.π., σελ. 411-22· O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 12· R. Beck, A Brief 
History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 120-1    
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υπάρχουν πλανήτες, τους πλανήτες που τους πλησιάζουν πρώτοι, όπως και από τα 

ζώδια και τα πλανητικά όρια που εμπλέκονται με τους παραπάνω τόπους.11 

Για το Β. Βάλη όταν ο ήλιος, η σελήνη, ο Κρόνος και ο Ερμής τοποθετηθούν σε 

διαμετρική θέση ή βρεθούν σε επαναφερόμενες θέσεις, προκαλούν τραυματισμούς 

των ματιών, μανίες, εγκεφαλικά ή άλλες νόσους. Ο ήλιος σε επαναφερόμενες μοίρες 

ή στο ίδιο ζώδιο με τον Άρη κάνουν τους ανθρώπους αναφορικούς και προκαλούν 

αιμοπτύσεις, προβλήματα στην καρδιά και τραύματα στα μάτια, ενώ ο Κρόνος και ο 

Άρης από το υπόγειο ευθύνονται για αδυναμία όρασης ή επιληψία.12 Ο Β. Βάλης υ-

πολογίζει τους τόπους από τον κλήρο της τύχης και του δαίμονα και τους αντιστοιχεί 

με τα μέλη και τα όργανα του σώματος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 
Πίνακας 12   Η μελοθεσία με βάση τους κλήρους        

 
ΤΟΠΟΙ ΚΛΗΡΟΣ ΤΥΧΗΣ ΚΛΗΡΟΣ ΔΑΙΜΟΝΑ 
1 στήθος καρδιά 
2  πλευρό εντόσθια κοιλιάς 
3 κοιλιά ο τόπος που περνάει το σπέρμα/ νεφρά  
4  ισχία κώλον 
5  μόριο συκώτι 
6 μηροί κοιλιά 
7 γόνατα κύστη 
8  κνήμες έντερα 
9  πόδια μήνιγγες/ δόντια/ ακοή 
10  κεφάλι κατάποση 
11  πρόσωπο/ τράχηλος γλώσσα 
12 βραχίονες/ ώμοι στομάχι 
   
Οι κλήροι της τύχης και του δαίμονα (και οι κυβερνήτες τους) σηματοδοτούν τραυ-

ματισμούς και ασθένειες αντιστοίχως σε εκείνα τα μέλη και όργανα του σώματος α-

νάλογα με τα ζώδια των τόπων στους οποίους τοποθετηθούν, ακολουθώντας το σύ-

στημα της ζωδιακής μελοθεσίας. Οι τραυματισμοί και οι ασθένειες επιδεινώνονται, 

όταν επιβλαβείς πλανήτες βρεθούν ή σχηματίσουν όψη με τους τόπους ή τους κυβερ-

νήτες των τόπων, δεν εκδηλώνονται όμως, όταν οι τόποι είναι θετικοί και οι κυβερνή-

τες τους δεν συσχετιστούν με αρνητικούς πλανήτες.13 

Η αστρολογία παρέχει και τη δυνατότητα πρόγνωσης ενός αιφνίδιου θανάτου από 

μια νόσο ή από ένα βίαιο τραυματισμό (βιαιοθάνατοι). Κάθε ζώδιο αναιρεί, ακυρώνει 

δηλαδή, κάποιο άλλο με βάση τη σχέση των πλανητών/κυβερνητών τους. Οι Δίδυμοι 

αναιρούνται από τον Αιγόκερω, όπως ο Ερμής από τον Κρόνο, προκαλώντας βίαιους 

                                                 
11 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 4.9.1-2· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 2.25.2-3 
12 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 2.36.41-3 
13 Ό.π., 2.37· πρβ. CCAG 8.4.188, 192. Βλ. και W. Hübner, ‘Eine unbeachtete zodiakale melothesie bei 
Vettius Valens’, ό.π., 247-54  
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θανάτους από διαταραχές της μέλανας χολής, των νεύρων ή από τη λήψη φαρμάκων 

που διακρίνονται στη σύστασή τους από το πλεόνασμα του υγρού. Ο Καρκίνος αναι-

ρείται από τον Υδροχόο, όπως η σελήνη από τον Κρόνο, επιφέροντας θανάτους από 

το πλεόνασμα υγρού ή από ασθένειες των εντόσθιων, από προβλήματα της σπλήνας ή 

του στομάχου, από ελεφαντίαση, ίκτερο, ασθένειες της σελήνης ή χρόνιες νόσους (α-

κολουθούν άλλες έξι ασθένειες), και ο Λέων αναιρείται από τους Ιχθύες, όπως ο ήλι-

ος από το Δία, σηματοδοτώντας θανάτους από καρδιά, συκώτι, από το πλεόνασμα του 

υγρού ή από ρίγη και πυρετούς.14 Με την ίδια συμβατική ‘λογική’ της αρχαίας α-

στρολογίας ο Β. Βάλης καταδεικνύει και για τα υπόλοιπα εννέα ζώδια τα είδη των 

βίαιων θανάτων που αποστέλλουν.15  

Ο Αντίοχος στο έργο του Θησαυροˆ παραθέτει αναλυτικά τις μοίρες των ζωδίων 

που ευθύνονται για τις ανθρώπινες ασθένειες και τους τραυματισμούς. Τα πάθη περι-

λαμβάνουν γλαυκώματα, ρευματισμούς, αμβλυωπίες, λέπρα, χοιράδες, επιληψίες 

(δαιμονισμούς) και παράλυση και επιφέρονται, όταν η σελήνη σε φάση φθίσης βρεθεί 

στις συγκεκριμένες μοίρες των ζωδίων. Οι μοίρες των σινωτικών άστρων των ζωδίων 

περιλαμβάνουν το άστρο που βρίσκεται στη χαίτη του Λέοντα, το άστρο στο κεντρί 

του Σκορπιού, όταν είναι σε όψη με τους πλανήτες Άρη, Κρόνο και Ερμή, το άστρο 

στην ακίδα του βέλους του Τοξότη, τον αστερισμό της Πλειάδας του ζωδίου του 

Ταύρου, το νεφέλωμα του Καρκίνου (Φάτνη), το άστρο στον οφθαλμό του Τοξότη, 

τον αστερισμό της Κάλπης (υδρία) του Υδροχόου και το άστρο που βρίσκεται τοπο-

θετημένο στην ουρά του Αιγόκερω.16 Όσοι έχουν γεννηθεί στο ζώδιο του Λέοντα, της 

Παρθένου, του Σκορπιού και του Τοξότη γίνονται φαλακροί, όσοι έχουν στο ωρο-

σκόπιό τους τον κλήρο της τύχης στον Τοξότη, τον Αιγόκερω, τον Υδροχόο ή τους 

Ιχθύες πάσχουν από ποδάγρες ή γίνονται ρευματικοί, ενώ όταν ο κλήρος της τύχης 

πέσει στον Κρόνο ή το Λέοντα, ο ασθενής θα πεθάνει από ποδάγρα ή ασθένειες που 

προκαλεί το πλεόνασμα του υγρού.17 Οι ασθένειες καθορίζονται επίσης και από τις 

όψεις της σελήνης με τα ζώδια και τους πλανήτες. Έτσι, όταν η σελήνη βρεθεί σε ι-

σομοιρία με το Σκορπιό, τους Ιχθύες, τον Καρκίνο, τον Κρόνο ή τον Άρη, επιφέρεται 

λέπρα, η σελήνη με τον Κρόνο και τον Άρη στις τελευταίες μοίρες των ζωδίων προ-

                                                 
14 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 2.41.30-2 
15 Ό.π., 2.41.28-9, 33-9· πρβ. Φ. Ματερνός, Math. 7.23  
16 CCAG 7.111-2 
17 CCAG 7.112· πρβ. CCAG 8.4.191 
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καλεί χωλότητα και τέλος, σε συμπόρευση με την Αφροδίτη αποστέλλει ρευματι-

σμούς και διάφορες άλλες ασθένειες.18 

Στο Περˆ κρισίμων ¹μερîν ο Γαληνός υποστηρίζει ότι αν κάποιος γεννηθεί με 

τους ευεργετικούς πλανήτες στον Κριό και τους δυσμενείς στον Ταύρο, έχοντας τη 

σελήνη στον Κριό, τον Καρκίνο, το Ζυγό ή τον Αιγόκερω, θα αντιμετωπίσει ασθένει-

ες που δεν πρόκειται να απειλήσουν τη ζωή του. Αν όμως η σελήνη διανύει τον Ταύ-

ρο ή σχηματίσει τετράγωνο ή αντίθεση με το ζώδιο αυτό, σοβαρές ασθένειες θα θέ-

σουν σε κίνδυνο τη ζωή του νοσούντα. Τα νοσήματα που επέρχονται με τη σελήνη 

στον Ταύρο, το Λέοντα, το Σκορπιό ή τον Υδροχόο είναι επικίνδυνα και επιδεινώνο-

νται με τις πλανητικές όψεις του τετραγώνου και της διαμέτρου.19  

Σύμφωνα με ορισμένα από τα πολυάριθμα ωροσκόπια του Φ. Ματερνού, ο Άρης 

και ο Κρόνος σε ανάδρομη πορεία, στον όγδοο τόπο και σε τετραγωνισμό με τη σε-

λήνη σηματοδοτούν σωματική αδυναμία και τύφλωση, σε όψη με τη σελήνη από τη 

δεξιά μεριά τυφλώνουν το δεξί μάτι και αδυνατίζουν το δεξί μέρος του σώματος και 

σε όψη από την αριστερή μεριά του διαγράμματος τυφλώνουν το αριστερό μάτι και 

αδυνατίζουν το αριστερό μέρος του σώματος. Μέλος του σώματος ενδείκνυται να 

ακρωτηριαστεί ή να σπάσει, αν ο Άρης βρεθεί στον έβδομο τόπο και η σελήνη στον 

όγδοο τόπο ανάλογα με τη φύση του ζωδίου που διανύει ο Άρης κάθε φορά. Ακρωτη-

ριασμός ενός χεριού ή ποδιού επέρχεται, όταν η σελήνη βρεθεί σε τροπικά ζώδια και 

ο Άρης την τετραγωνιστεί, ακρωτηριασμός όμως οποιουδήποτε μέλους συμβαίνει, 

όταν ο Άρης και ο Κρόνος βρεθούν μαζί στον Αιγόκερω, τους Ιχθύες, τον Κριό ή τον 

Ταύρο σύμφωνα με τη φύση του ζωδίου. Στομαχικά προβλήματα παρουσιάζονται από 

τον ήλιο σε τετράγωνη όψη και τον Κρόνο σε διάμετρο ή τετράγωνη όψη ή όταν η 

σελήνη, ο ήλιος ή ο Κρόνος διανύουν τον έβδομο τόπο, πόνοι σε απόκρυφα σημεία 

παρουσιάζονται από τη σύνοδο Κρόνου και Άρη στο ίδιο ζώδιο, ενώ αδυναμία στο 

πόδι σηματοδοτείται από την αντιθετική θέση Κρόνου και Άρη σε κέντρα και σε όψη 

με τη σελήνη, η οποία βρίσκεται σε διαφορετικό κέντρο και σε τετράγωνο ή διάμε-

τρο, κυρίως στην τελευταία μοίρα του Ζυγού, του Αιγόκερω ή του Κριού. Ο Άρης 

από ξένα προς αυτόν ζώδια και στον ωροσκόπο είναι επιβλαβής για τα γεννητικά όρ-

γανα και τα αυτιά, ο Άρης και ο Κρόνος σε τροπικά ζώδια και τετραγωνισμό με τη 

σελήνη ευθύνονται για υδρωπικία, σε διάμετρο προκαλούν αιμόπτυση, ενώ ο Άρης 

στο Σκορπιό, τον Αιγόκερω, τους Ιχθύες ή τον Καρκίνο και σε διάμετρο με τη σελήνη 
                                                 
18 CCAG 7.114-5 
19 Γαληνός, Περˆ κρισ. ¹μερ. 3.6, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 9, σελ. 912  
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επιφέρει έκζεμα, λέπρα και ίκτερο. Αιμορροΐδες και δερματικά εξανθήματα προκύ-

πτουν, αν η σελήνη δεν βρεθεί στον οίκο της (Καρκίνος) ή στον οίκο του Κρόνου (Υ-

δροχόος) και σχηματιστεί σε διάμετρο με τον Κρόνο ή όταν ο Άρης σε διάμετρο με 

την Αφροδίτη πάρει θέση σε κάποιο από τα κέντρα. Ο Κρόνος από τα ζώδια του Λέο-

ντα, του Ταύρου, των Ιχθύων ή του Τοξότη και σε νυχτερινή όψη με τον Άρη, την 

Αφροδίτη και τη σελήνη, όταν οι πλανήτες αυτοί διανύουν τροπικά ζώδια και διαμε-

τρηθούν μεταξύ τους, προκαλεί αρθρίτιδα, όταν όμως αυτός είναι σε ημερήσια όψη, 

ευθύνεται για ελεφαντίαση.20  

Ορισμένα ιατρομαθηματικά ωροσκόπια του Φ. Ματερνού προορίζονται για συ-

γκεκριμένα μέλη μιας οικογένειας. Ο πατέρας μιας οικογένειας πρόκειται να πεθάνει 

από το νερό, από διαταραχή των σωματικών χυμών ή από δηλητήριο, όταν στο γενε-

θλιαλογικό του διάγραμμα ο Κρόνος σχηματίσει τετράγωνο ή διάμετρο με τον ήλιο 

σε κέντρο ή τον συνοδεύει, και θα πεθάνει από αιμόπτυση, αν ο ήλιος βρεθεί στην 

αναφορά του ωροσκόπου και ο Άρης τον τετραγωνιστεί. Στην περίπτωση που ο ήλιος 

από τον έκτο, τρίτο ή δωδέκατο τόπο τετραγωνιστεί τον Κρόνο ή συμπορευθεί ή βρε-

θεί στη δύση και ο Άρης και ο Κρόνος πάρουν θέση στο υπόγειο, ο πατέρας θα πεθά-

νει από δυσεντερία ή φυματίωση, ασθένειες από τις οποίες πρόκειται να πεθάνει και η 

μητέρα, όταν η σελήνη τοποθετηθεί στη θέση του ήλιου και συσχετιστεί με αρνητι-

κούς πλανήτες.21 Είναι ευνόητο ότι στα διαγράμματα αυτά ακολουθείται η σημειωτι-

κή/μυθολογική προσέγγιση, καθώς ο ήλιος συμβολίζει τον πατέρα και εμπλέκεται στα 

ωροσκόπια του πατέρα και η σελήνη, μετωνυμική προβολή του μητρικού στοιχείου, 

λαμβάνει ενεργό ρόλο στα ωροσκόπια της μητέρας. 

Ο ανώνυμος αστρολόγος του 379 μ.Χ. αναφέρει ότι οι τραυματισμοί και οι ασθέ-

νειες που απορρέουν από τον Κρόνο και τον Άρη επιδεινώνονται, όταν κάποιος από 

τους πλανήτες αυτούς σχηματίσει όψη με τη σελήνη ή τον ήλιο από τους σινωτικούς 

τόπους, πάρει θέση στα κέντρα σε συγκεκριμένες μοίρες και παράλληλα βρεθεί 

μπροστά από τον ήλιο και τη σελήνη σε δυτικό τόπο και κυρίως στον ωροσκόπο. Οι 

επιβλαβείς πλανήτες και τόποι ευθύνονται για σοβαρές ασθένειες και τραυματισμούς, 

όταν δεν επισυνάψουν δυτική όψη με τους ευνοϊκούς πλανήτες του Δία και της Α-

φροδίτης, όπως άλλωστε και οι δεκανοί, οι οποίοι αποστέλλουν, μέσω των επιβλαβών 

πλανητών, σοβαρά προβλήματα υγείας στα μέλη του σώματος ανάλογα με το δεκανι-

                                                 
20 Φ. Ματερνός, Math. 7.20 
21 Ό.π., 7.9.3-5 
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κό μελοθετικό σύστημα και κυρίως όταν το σινωτικό τόπο εξουσιάζει ο Κρόνος τη 

νύχτα και ο Άρης τη μέρα.22 

Για το συμπιλητή Ρητόριο η πανσέληνος από τον έκτο τόπο, όταν προσεγγίζει ή 

διαμετρεί τον Άρη, εκφράζει χωλότητα και προβλήματα στα πόδια, ο Κρόνος, όταν 

δύει στον ωροσκόπο ή στο δωδέκατο τόπο, ευθύνεται για προβλήματα στον πρωκτό, 

ο Άρης σε στάση βλάπτει τα πόδια, όταν δύει, δημιουργεί οφθαλμικές νόσους, σε διά-

μετρο προκαλεί εκστάσεις και συρίγγια, ενώ η σελήνη σε φθίση, προσεγγίζοντας τον 

Κρόνο και αποκλίνοντας από σύνδεσμο, καταδεικνύει διάφορες ασθένειες, όπως λέ-

πρα, ελεφαντίαση, ακρωτηριασμούς και ρευματισμούς. Ο Άρης στο Λέοντα σηματο-

δοτεί προβλήματα στα μάτια, στο στομάχι, τη σπλήνα ή τα πλευρά, στην Παρθένο 

προβλήματα στην κοιλιά ή αιμόπτυση, στο Ζυγό τραυματισμούς ή ασθένειες στους 

βουβώνες και ο Άρης στο Σκορπιό και μάλιστα όταν πάρει θέση στον ωροσκόπο, ση-

μαίνει προβλήματα στα γεννητικά όργανα, τα σπλάχνα ή τα άκρα. Όλες οι συναστρίες 

αυτές προκύπτουν με τους θετικούς πλανήτες του Δία και της Αφροδίτης να μην επι-

συνάπτουν όψεις με τον Κρόνο και Άρη. Όταν ο Άρης, πρωινός ή εσπερινός, απέχει 

από τον ήλιο 82° ή όταν ο Κρόνος διανύει κάποιο από τα παραπάνω ζώδια, επιφέρο-

νται τραυματισμοί στο σώμα ή νόσοι των ματιών, ο Άρης και ο Κρόνος από τον έκτο 

ή δωδέκατο τόπο αποστέλλουν κρυφά πάθη και καρκίνο, ο Κρόνος, ο Άρης, η Αφρο-

δίτη και η σελήνη από τα ζώδια των Ιχθύων, του Σκορπιού ή του Καρκίνου αποφέ-

ρουν λέπρα, αλφισμούς ή λειχήνες και η Αφροδίτη στον ωροσκόπο σημαίνει δυσου-

ρία ή στραγγουρία. Τραυματισμοί στους σπερματικούς τόπους, τα πόδια ή χρόνιο έλ-

κος προκύπτουν από τον Κρόνο στο δωδέκατο ή έκτο τόπο και σε υγρό ζώδιο.23 

Ένα ανώνυμο αστρολογικό χειρόγραφο, το οποίο περιέχει υλικό των ελληνορω-

μαϊκών χρόνων, εξετάζει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις πλανητικές όψεις και τις α-

σθένειές τους. Ο Κρόνος σε θέση συνόδου με τον Άρη, κυρίως όταν κάποιος από αυ-

τούς συνοδεύει τη σελήνη ή κυβερνάει τον έκτο τόπο, επηρεάζει τη μέλανα χολή και 

ευθύνεται για ρίγη και πυρετούς, μαζί με τον ήλιο καταδεικνύει νόσους που οφείλο-

νται στο πλεόνασμα του υγρού και ασθένειες των ματιών, ενώ όταν συνοδεύει την 

Αφροδίτη προκαλεί προβλήματα στειρότητας και γονιμότητας στις γυναίκες ή τις κα-

θιστά έγκυες, σε μεγάλη όμως ηλικία. Ποικίλες ασθένειες προκαλεί ο Κρόνος σε σύ-

                                                 
22 CCAG 5.1.209 
23 CCAG 8.4.189-90 
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νοδο με τη σελήνη, η αρνητική επίδραση της οποίας φαίνεται να μετριάζεται τη μέρα, 

όταν σε αύξηση επισυνάψει σχέση με ευνοϊκούς πλανήτες.24 

 

1.2. Οφθαλμικά Προβλήματα 

Όπως γίνεται φανερό από την προηγούμενη ενότητα, το σύνολο των ιατρομαθηματι-

κών χειρογράφων κάνει συχνά λόγο για τις ασθένειες των ματιών. Ο Κλήμης Αλεξαν-

δρείας στους Στρωματε‹ς του επισημαίνει την ύπαρξη ενός βιβλίου του Αιγύπτιου 

θεού Ερμή Τρισμέγιστου σχετικό με τις οφθαλμικές ασθένειες, το οποίο ήταν κατά 

πάσα πιθανότητα και αστρολογικό.25 Σύμφωνα με την άποψη του F. Cumont, η άμμος, 

η σκόνη και το έντονο φως της αιγυπτιακής ερήμου, αλλά και οι συνεχείς παρατηρή-

σεις των αστρολόγων του ουράνιου θόλου με γυμνά μάτια και χωρίς τα τεχνικά μέσα 

που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την προστασία τους είναι εκείνες που ευθύνονται 

για το μεγάλο ποσοστό των οφθαλμικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στα αρ-

χαία χειρόγραφα.26  

Οι ασθένειες και οι τραυματισμοί των ματιών καθορίζονται, στις περισσότερες 

των περιπτώσεων, με γνώμονα συγκεκριμένες μοίρες των ζωδίων. Για τον Τεύκρο οι 

μοίρες έξι ως οκτώ του αστερισμού της Πλειάδας του Ταύρου και οι μοίρες εννέα ως 

δεκαπέντε του νεφελώματος του Καρκίνου (Φάτνη) θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβείς 

για τα μάτια.27  

Ο Δωρόθεος αναφέρει με τρόπο πληρέστερο από τον Τεύκρο τις σινωτικές μοίρες 

των άστρων των ζωδίων που ευθύνονται για τα οφθαλμικά προβλήματα. Επιβλαβή 

άστρα είναι τα άστρα στη χαίτη του ζωδίου του Λέοντα, στο κεντρί, το πρόσωπο και 

τα μάτια του Σκορπιού, στην ακίδα του βέλους του Τοξότη, ο αστερισμός της Πλειά-

δας για το ζώδιο του Ταύρου και η ένατη μοίρα του Καρκίνου. Ένας άνθρωπος θα 

αντιμετωπίσει προβλήματα στο ένα μόνο μάτι, όταν έχει στο γενέθλιο ωροσκόπιό του 

τη σελήνη στις συγκεκριμένες μοίρες των ζωδίων και σε όψεις με επιβλαβείς πλανή-

τες από τον τέταρτο ή έβδομο τόπο ή ακόμα όταν οι αρνητικοί πλανήτες συμπορευ-

θούν με τη σελήνη. Θα κινδυνεύσει επίσης να τυφλωθεί από το ένα μάτι, όταν η σε-

λήνη σε φθίση βρεθεί στις σινωτικές μοίρες, όταν ακριβώς αυτές σχηματίζουν όψη με 

τους επιβλαβείς πλανήτες. Ο ασθενής θα διαφύγει την πιθανότητα τύφλωσης, υποφέ-
                                                 
24 CCAG 2.162-3 
25 Κλήμης, Στρωμ. 6.4.37, PG 9.256. Για το κείμενο βλ. σελ. 23-4 και υποσ. 13 
26 Βλ. F. Cumont, L’ Égypte des Astrologues, ό.π., σελ. 173-4. Για το ζήτημα των οφθαλμικών ασθε-
νειών βλ. M.-H. Marganne, L’ Ophtalmologie dans l’ Égypte Gréco-Romaine d’après les Papyrus Lit-
téraires Grecs (SAM 8) (Leiden- New York, 1994) 
27 CCAG 7.197.7-9, 200.10-1 
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ροντας όμως από χρόνια ασθένεια των ματιών, όταν η σελήνη βρεθεί σε φάση πανσέ-

ληνου.28  

Για τον Κλ. Πτολεμαίο και τον Ηφαιστίωνα τύφλωση στο ένα μάτι επέρχεται με 

τη σελήνη μόνη της και σε νέα φάση ή πανσέληνο να παίρνει θέση στον ωροσκόπο, 

τη δύση ή τον έκτο τόπο, με την όψη της με τον ήλιο στις καθορισμένες μοίρες των 

αστερισμών που αναφέρθηκαν παραπάνω ή με τον Άρη ή τον Κρόνο στην Ανατολή 

να πλησιάζουν τη σελήνη, όταν αυτή βρίσκεται σε κέντρο και σε φθίση, ή να προα-

ναφέρονται του ήλιου, όταν αυτός είναι έκκεντρος. Όταν οι πλανήτες του Άρη και 

του Κρόνου σε όψη με τον ήλιο και τη σελήνη διανύουν το ίδιο ζώδιο ή διαμετρη-

θούν και συσχηματιστούν ως πρωινοί πλανήτες με τον ήλιο και ως εσπερινοί με τη 

σελήνη, εκδηλώνονται προβλήματα και στα δύο μάτια. Ο Άρης επιφέρει τύφλωση 

από χτύπημα με σιδερένιο αντικείμενο ή από έγκαυμα, όταν όμως είναι σε όψη με τον 

Ερμή, η τύφλωση επέρχεται σε παλαίστριες, γυμναστήρια ή από επιθέσεις εχθρών ή 

ληστών. Ο Κρόνος οδηγεί σε τύφλωση μετά από ασθένειες, όπως καταρράκτη, κρύω-

μα ή γλαύκωμα.29 

Ο αστρολόγος Αντίοχος δύο αιώνες σχεδόν αργότερα από τον Τεύκρο το Βαβυ-

λώνιο και έναν αιώνα μετά από το Δωρόθεο προσθέτει στους επιβλαβείς για τα μάτια 

αστερισμούς των προγενέστερων αστρολόγων το άστρο που βρίσκεται τοποθετημένο 

στην ουρά του Αιγόκερω, το σύμπλεγμα τεσσάρων αστέρων στον αστερισμό του Υ-

δροχόου, γνωστό ως Κάλπη (υδρία), και μέρος του Λέοντα, το οποίο όμως δεν καθο-

ρίζει επακριβώς.30 

Η μετωνυμική αναλογία του ήλιου και της σελήνης με τα μάτια και με τις ταξινο-

μικές κατηγορίες του αρσενικού και δεξιού και του θηλυκού και αριστερού είναι ε-

ναργής όχι μόνο στον Κλ. Πτολεμαίο και τον Ηφαιστίωνα, αλλά και στα ωροσκόπια 

του Φ. Ματερνού, του αστρολόγου του 379 μ.Χ. και του Ρητόριου. Για το Φ. Ματερ-

νό τύφλωση ή κακή όραση επέρχεται με τον ήλιο στον ωροσκόπο, τη σελήνη στο με-

σουράνημα, τους επιβλαβείς πλανήτες να καταλαμβάνουν τις θέσεις της αναφοράς 

του ήλιου και της σελήνης και με τους ευνοϊκούς πλανήτες να μην αναλαμβάνουν ε-

νεργό ρόλο στη συναστρία. Τύφλωση επέρχεται επιπλέον με τη σελήνη σε σύνοδο με 

τον ήλιο στην αναφορά ή επικαταφορά των κέντρων και τον Άρη και Κρόνο έκκε-

ντρους ή με τον ήλιο και τη σελήνη σε σύνοδο και σε κέντρο και τον Άρη στον ίδιο 
                                                 
28 Δωρόθεος, Πεντ. 4.1.108-11, πρβ. 4.1.88-98 
29 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 3.13.7-9· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 2.13.8-10. Βλ. και CCAG 5.1.208.10-5, 
8.4.187.27-9· πρβ. CCAG 8.4.190.13-8 
30 CCAG 1.147· πρβ. CCAG 7.111-2 
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τόπο. Όταν ο ήλιος συνοδεύει τον Άρη ή τον Ερμή στον έβδομο τόπο, εκδηλώνεται 

τύφλωση μόνο στο ένα μάτι, όταν ο Κρόνος ή ο Άρης βρεθούν στην αναφορά ενός 

έκκεντρου ήλιου, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα το δεξί μάτι, ενώ όταν η σελήνη είναι 

έκκεντρη με τον ήλιο και τον Άρη στην αναφορά της, εκδηλώνονται ασθένειες του 

αριστερού ματιού. Η συναστρία όμως του ήλιου και της σελήνης στο ίδιο κέντρο ή η 

θέση τους σε διαφορετικά κέντρα και σε διάμετρο ή σε τετράγωνη όψη, εάν οι επι-

βλαβείς πλανήτες τοποθετηθούν στην αναφορά του ήλιου και της σελήνης, υποδηλώ-

νει τύφλωση και στα δύο μάτια. Οφθαλμικά προβλήματα εκδηλώνονται επίσης με τον 

ήλιο και τη σελήνη στην αναφορά των επιβλαβών πλανητών.31  

Για τον ανώνυμο αστρολόγο του 379 μ.Χ. τα μάτια βλάπτονται, όταν η σελήνη 

από κάποιο σύνδεσμο πάρει θέση στη δύση ή στον ωροσκόπο ή όταν ο ήλιος βρεθεί 

στις θέσεις αυτές, ακόμα και χωρίς την παρουσία των αρνητικών πλανητών. Ο α-

στρολόγος του 379 μ.Χ. παραθέτει στη συνέχεια τις μοίρες των άστρων των ζωδίων 

που είναι επιβλαβή για τα μάτια κατά το πρότυπο των προγενέστερων αστρολόγων.32 

Στα χειρόγραφα του Ρητόριου προβλήματα στα μάτια σηματοδοτούνται με τον 

κυβερνήτη του έκτου τόπου στον ωροσκόπο και σε τροπικό ζώδιο ή με τους επιβλα-

βείς πλανήτες να εμπερικλείουν τον ήλιο, τη σελήνη και τον ωροσκόπο ή με τη θέση 

των πλανητών αυτών στην επαναφορά του ήλιου και της σελήνης, οι οποίοι ειδικότε-

ρα από τις επαναφορές ευθύνονται και για αμβλυωπία. Επίσης, οφθαλμικές νόσοι ε-

πιφέρονται, όταν η σελήνη σε σύνδεσμο απομακρύνεται από τον ήλιο ή όταν σε φάση 

πανσέληνου σχηματίσει επιβλαβείς σχέσεις με τον Άρη ή τον Κρόνο, όπως και όταν η 

σελήνη σε φθίση βρεθεί στις σινωτικές μοίρες των ζωδιακών άστρων. Ο Ρητόριος 

αναφέρει τις μοίρες των ζωδίων που ευθύνονται για τα οφθαλμικά σίνη ή πάθη και σε 

ξεχωριστή ενότητα παραθέτει αναλυτικότερα τις μοίρες των σινωτικών άστρων των 

ζωδίων και των συναστριών τους που είναι υπεύθυνες για τα προβλήματα αυτά.33 

 

1.3. Ψυχικές Ασθένειες 

Οι ψυχικές ασθένειες στα ιατρομαθηματικά χειρόγραφα παρουσιάζονται με διαφορε-

τικές ονομασίες, όπως ™πιληψία,34 μανία, δαιμονοπληξία, Øδροκεφαλία, θεοφορία, 

™νθουσιασμÕς, œκσταση, γεγονός από το οποίο διαφαίνεται η αδυναμία μιας σαφούς 

ταξινόμησης και περιγραφής τους, με τα όρια ανάμεσα στην ψυχική ασθένεια και το 
                                                 
31 Φ. Ματερνός, Math. 7.8 
32 CCAG 5.1.208-9 
33 CCAG 8.4.186-7, 187.22-5, 190-1 
34 Η επιληψία άλλοτε παρουσιάζεται ως σωματική και άλλοτε ως ψυχική νόσος. 
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θεϊκό ενθουσιασμό να είναι αρκετά λεπτά. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές όταν 

στις ψυχικές ασθένειες περιλαμβάνονται και οι ερωτικές διαθέσεις και προτιμήσεις 

(ασέλγεια, ομοφυλοφιλία), όπως και συγκεκριμένες συμπεριφορές (αλαζονεία, κλε-

ψιά, κακή συμπεριφορά). Πρόκειται όμως για ζητήματα που δεν άπτονται αμιγώς της 

αστρολογικής ιατρικής. 

Για τον ψευδο-Μανέθωνα οι αστρικοί σχηματισμοί που ευθύνονται για μανία και 

τρέλα περιλαμβάνουν τον Κρόνο και τον Ερμή να καθυπερτερούν τον Άρη που δύει, 

το Δία να είναι στη δύση και τον Ερμή και τον Άρη να επαναφέρονται στον ωροσκό-

πο, τον ήλιο να ανατέλλει μαζί με τη σελήνη και τον Κρόνο και Άρη να δύουν, τον 

Άρη να ανατέλλει μαζί με τη σελήνη πάνω από τον ωροσκόπο και το Δία δύοντα σε 

κέντρο ή τον Ερμή να βρίσκεται στον ωροσκόπο μαζί με τον Κρόνο και το Δία να 

δύει.35 Λύσσα προκύπτει, όταν ο Δίας ακολουθεί τον (δύοντα) Άρη, όταν ο ήλιος εί-

ναι σε σύνοδο με τη σελήνη και μεταξύ τους βρεθεί ο Άρης, ενώ ο Κρόνος τους τε-

τραγωνίζει, ή ακόμα όταν ο ήλιος και η σελήνη βρίσκονται στη δύση.36 

Στην Τετράβιβλο του Κλ. Πτολεμαίου και τα 'Αποτελεσματικ¦ του Ηφαιστίωνα ο 

Ερμής και η σελήνη είναι πιθανό να προκαλέσουν επιληψία (δαιμονισμό), όταν δεν 

σχηματίσουν όψη μεταξύ τους ή με τον ανατολικό ορίζοντα και ο Κρόνος την ημέρα 

και ο Άρης τη νύχτα βρεθούν στα κέντρα και σε καθυπερτέρηση ή διάμετρο ή ακόμα 

όταν οι πλανήτες αυτοί περιβάλλουν τον Ερμή και τη σελήνη. Μανία προκύπτει, όταν 

ο Κρόνος τη νύχτα και ο Άρης τη μέρα κυριαρχήσουν στο σχηματισμό και στα ζώδια 

του Καρκίνου, της Παρθένου ή των Ιχθύων. Δαιμονιόπληκτοι ή υγροκέφαλοι γίνονται 

όσοι έχουν τους αρνητικούς πλανήτες στους παραπάνω αστρικούς σχηματισμούς και 

τον Κρόνο να εξουσιάζει τη σελήνη, όταν αυτή είναι σε νέα φάση, ή τον Άρη, όταν η 

σελήνη είναι πανσέληνος και κυρίως στα ζώδια του Τοξότη και των Ιχθύων. Αν οι 

επιβλαβείς πλανήτες κυριαρχήσουν μόνοι στους σχηματισμούς αυτούς, οι ασθένειες 

καθίστανται ανίατες, μπορεί ωστόσο να επέλθει θεραπεία με τους ευνοϊκούς πλανήτες 

ανατολικούς και σε κάποιο κέντρο να σχηματίζονται με τους αρνητικούς πλανήτες, 

όταν αυτοί είναι σε δυτικά μέρη, το αντίθετο όμως σχήμα δεν επιτρέπει τη δυνατότη-

τα για θεραπεία. Οι τόποι που περιλαμβάνουν το σχηματισμό του ήλιου και του Άρη 

είναι υπεύθυνοι για μανία, οι τόποι του Δία και του Ερμή αποστέλλουν επιληψία 

(δαιμονισμό), οι τόποι της Αφροδίτης συνηγορούν σε θεοφορία και δημόσια καθομο-

                                                 
35 Μανέθωνας, 'Αποτελ. 6.554-65 
36 Ό.π., 6.572-3, 593-8 
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λόγηση,37 ενώ όταν έναν τόπο διανύει ο Κρόνος και η σελήνη, εκδηλώνονται δαιμο-

νοπληξίες και προβλήματα που βασίζονται στο πλεόνασμα του υγρού.38 

Στις 'Ανθολογίες του ο Β. Βάλης αναφέρει ότι μανίες και επιληψίες προκύπτουν, 

αν οι πλανήτες του Κρόνου και του Άρη καθυπερτερήσουν ή διαμετρήσουν τη σελή-

νη, όταν αυτή είναι σε νέα φάση ή πανσέληνο, ή όταν καθυπερτερήσουν τη σελήνη, 

όταν αυτή βρίσκεται στο πρώτο της τέταρτο ή ακόμα όταν εκείνη αλλάζει φάση.39  

Σύμφωνα με τους ΘησαυροÝς του Αντίοχου, μανία και φρενοβλάβεια σηματοδο-

τείται από τη θέση της σελήνης και του Κρόνου στον ωροσκόπο και του Ερμή σε κέ-

ντρο, τρέλα και φρενοβλάβεια με τον Κρόνο μεσημβρινό και τον Ερμή να δύει στον 

ωροσκόπο, επιληψία (δαιμονισμός) με τον Ερμή να μη συνάπτει όψη με τον ωροσκό-

πο και τη σελήνη, ενώ μανία και έκσταση σημαίνεται, όταν ο Κρόνος ή ο Άρης δια-

νύσουν τον κλήρο του δαίμονα ή όταν διαμετρηθούν.40  

Στα ωροσκόπια του Φ. Ματερνού ο ήλιος και η σελήνη σε διπλά ζώδια και σε κέ-

ντρα, όταν ο Άρης και ο Κρόνος τους τετραγωνίζονται, καταδεικνύουν νοητική υστέ-

ρηση και σεληνιασμό, όπως άλλωστε και όταν ο Άρης βρεθεί στον ωροσκόπο, ο 

Κρόνος στο μεσουράνημα και η σελήνη συνοδεύει ή τετραγωνίζεται τους πλανήτες 

αυτούς ή όταν ο Κρόνος πάρει θέση στο μεσουράνημα και ο Άρης στο υπόγειο. Η 

ανοησία και η τρέλα παρουσιάζονται στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου με 

διάγραμμα στο οποίο ο ήλιος και η σελήνη σε σύνοδο σχηματίσουν όψη με τον Άρη 

και τον Κρόνο. Ο σεληνιασμός σηματοδοτείται με τον ήλιο, τη σελήνη, τον Άρη και 

τον Ερμή από τον έκτο τόπο να τετραγωνίζονται τον Κρόνο ή με τους πλανήτες αυ-

τούς από τον έβδομο τόπο και με τον Κρόνο να ωροσκοπεί. Η τρέλα σημαίνεται με 

τον Κρόνο από τον έβδομο τόπο σε τετράγωνο με τον Άρη ή με τον Ερμή στον ωρο-

σκόπο, τον Άρη στη δύση και τον Κρόνο στη δύση ή το μεσουράνημα. Τέλος, η επι-

ληψία εκδηλώνεται με τον Κρόνο και τον Άρη να τετραγωνίζονται σε στέρεα ζώδια ή 

με τη θέση τους στα δύο διαμετρικά ζεύγη των τεσσάρων κέντρων και δεν επιδέχεται 

θεραπείας, όταν οι παραπάνω πλανήτες βρεθούν σε τροπικά ζώδια και συνάψουν ό-

ψεις μεταξύ τους.41 

Στα χειρόγραφα που φέρουν το όνομα του Ρητόριου η σελήνη και ο Κρόνος από 

τον ωροσκόπο, όταν ο Ερμής δύει έκκεντρος, ή ο Άρης από τη δύση και ο Κρόνος και 

                                                 
37 Βλ. σελ. 150, υποσ. 99 
38 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 3.15.3-6· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 2.16.3-6 
39 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 2.36.43  
40 CCAG 7.112 
41 Φ. Ματερνός, Math. 7.20 
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ο Ερμής από τον ωροσκόπο, χωρίς την παρουσία των θετικών πλανητών του Δία και 

της Αφροδίτης, προκαλούν μανία και φρενοβλάβεια. Ο ήλιος και η σελήνη στον ω-

ροσκόπο με τον Κρόνο να δύει και χωρίς την παρουσία των θετικών πλανητών (Δί-

ας/Αφροδίτη) ευθύνονται για λύσσα και μανία. Η σελήνη στον ωροσκόπο, ο Κρόνος 

στο μεσουράνημα και ο Ερμής στη δύση αποστέλλουν φρενοβλάβεια. Η πανσέληνος, 

όταν απομακρύνεται από τον Κρόνο, ή η σελήνη σε φθίση, όταν απομακρύνεται από 

τον Άρη, επιφέρει μανία. Η επιληψία (δαιμονισμός) εκδηλώνεται, όταν ο Κρόνος σε 

διάμετρο με τη σελήνη κυριαρχήσει σε αυτή ή όταν οι τριγωνικοί κυβερνήτες της σε-

λήνης διαμετρηθούν και σχηματίσουν αρνητικές σχέσεις με επιβλαβείς πλανήτες, ιδί-

ως όταν πρόκειται για όψεις του Κρόνου ή του Άρη με τον ωροσκόπο ή τον κυβερνή-

τη του ωροσκόπου, όπως άλλωστε και όταν ο Ερμής δεν σχηματίζει όψη με τον ωρο-

σκόπο και τη σελήνη. Δαιμονισμοί προκύπτουν, όταν στον τελευταίο συσχηματισμό 

συμπεριληφθεί κάποιος κακοποιός πλανήτης, με τη πανσέληνο σε όψη με τον Άρη, με 

τη σελήνη σε νέα φάση ή πανσέληνο και σε όψη με τον Κρόνο χωρίς το Δία ή την 

Αφροδίτη ή με τον Άρη ή τον Κρόνο στο υπόγειο.42 Η θεοφορία σημαίνεται με την 

Αφροδίτη να βρίσκεται ενδιάμεσα από τον Κρόνο και τον Άρη, σε μονό ζώδιο και να 

τετραγωνίζεται τη σελήνη και τον Ερμή, με τον Άρη, όταν αυτός δεν σχηματίζει όψη 

με τους υπόλοιπους πλανήτες, να είναι στον ωροσκόπο και το Δία στη δύση στις ίδιες 

ακριβώς μοίρες, όπως επίσης και με τον Άρη ή τον Κρόνο κάτω από τη γη και την 

Αφροδίτη σε σύνοδο.43  

Άλλες φορές πάλι, όταν ο Άρης καθυπερτερεί τη σελήνη, εκφράζεται προφητική 

μανία, κυρίως όταν ο Άρης βρεθεί στα όρια του Κρόνου και η σελήνη στα όρια του 

Άρη ή του Ερμή, η διάμετρος των δύο αυτών πλανητών ισοδυναμεί πάλι με μανία, 

ενώ η σύνοδος Αφροδίτης και σελήνης προκαλεί ψυχική άνοια.44 

 

1.4. Γεννήσεις και Αμβλώσεις 

Οι γεννήσεις και οι αμβλώσεις κατά τους ελληνορωμαϊκούς χρόνους αποτελούσαν 

ιδιαίτερο κίνδυνο για τις γυναίκες και ένα μεγάλο ποσοστό θανάτων οφείλεται σε αυ-

τές. Είναι λοιπόν εύλογη η αγωνία για τη μελλοντική τους έκβαση, όπως φανερώνει 

ένας μεγάλος αριθμός καταρχικών ωροσκοπίων.  
                                                 
42 Πρβ. Β. Βάλης, 'Ανθολ. 2.36.43. Ο συσχηματισμός αυτός ευθύνεται και στους δύο αστρολόγους για 
την ύπαρξη νεκυομάντεων. Το υπόγειο αποτελεί σύμβολο του Άδη, του κόσμου των νεκρών και των 
δαιμόνων, και έτσι, όταν οι επιβλαβείς πλανήτες βρεθούν σε αυτό, επέρχεται δαιμονική κατοχή. Βλ. F. 
Cumont, Symbolisme Funéraire, ό.π., σελ. 41   
43 CCAG 8.4.192-4 
44 CCAG 2.175.32-4-176.3, 177.37 
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Η γέννηση ενός αρσενικού παιδιού προβλέπεται εύκολη με τον ήλιο και τη σελή-

νη να διανύουν αρσενικά ζώδια και τον ωροσκόπο να σχετίζεται σε όψη με τους ευ-

νοϊκούς πλανήτες. Θα υπάρξουν όμως δυσκολίες, όταν οι αστρικοί αυτοί σχηματισμοί 

επικρατήσουν για ένα θηλυκό έμβρυο και κυρίως όταν ο ήλιος και η σελήνη τριγωνι-

στούν σε αρσενικά ζώδια. Αν το έμβρυο είναι αρσενικό και ο ήλιος και η σελήνη τρι-

γωνιστούν σε θηλυκά ζώδια μαζί με τον ωροσκόπο ή αν ο Κρόνος βρεθεί στον ωρο-

σκόπο και ιδίως σε θηλυκά ζώδια, σηματοδοτείται πρόβλημα δυστοκίας. Ο Άρης από 

τον ωροσκόπο και σε θηλυκά ζώδια καταδεικνύει ξαφνικό και σύντομο τοκετό, συνή-

θως σε δημόσια λουτρά ή στο δρόμο. Εύκολη επίσης γέννα ενδείκνυται με τη σελήνη 

σε ορθά ζώδια, τα οποία προδιαγράφουν τη γέννηση του βρέφους σε όρθια στάση, σε 

αντίθεση με το δύσκολο τοκετό που επιφέρει η σελήνη σε πλάγια ζώδια, όταν το βρέ-

φος βγαίνει σε πλάγια θέση.45 Αν η σελήνη απομακρύνεται από τον Άρη, η έγκυος 

γυναίκα θα εμφανίσει οίδημα κοιλιάς και το έμβρυο δεν θα επιβιώσει, αλλά θα εμ-

βρυοτομηθεί.46 Μια γυναίκα θα είναι άτεκνη με τον Κρόνο, την Αφροδίτη και τη σε-

λήνη στο δέκατο τόπο και τον Άρη να επισυνάπτει όψη, ενώ θα αντιμετωπίσει προ-

βλήματα στειρότητας με τον Άρη και τον Κρόνο σε όψη με την Αφροδίτη και τη σε-

λήνη.47 

Στους ΘησαυροÝς του Αντίοχου η σελήνη σε διάμετρο με τον Άρη οδηγεί σε έ-

κτρωση τις γυναίκες που συλλάβουν τη χρονική αυτή περίοδο και όταν το χρονικό 

αυτό διάστημα επισυμβεί μια γέννα, η γυναίκα οδηγείται σε γρήγορο θάνατο.48 Η θέ-

ση της Αφροδίτης σε κάποιο από τα κέντρα (ωροσκόπο, δύση, τόπο πριν τη δύση) και 

κυρίως στη δύση, με τον Κρόνο να τη συνοδεύει ή να τη σχηματίζει ή να έχει αλλάξει 

τόπους και τον Άρη σε καθυπερτέρηση ή διάμετρο και ιδιαίτερα όταν οι πλανήτες 

αυτοί βρεθούν στο ζώδιο του Καρκίνου, της Παρθένου και του Αιγόκερω, ευθύνεται 

για εκτρώσεις, εμβρυοτομία ή πρόωρες γεννήσεις.49  

Στα ωροσκόπια της Mathesis ο Άρης από τον έκτο ή δωδέκατο τόπο, σε αρσενικό 

ζώδιο και σε τετράγωνη καθυπερτέρηση του ήλιου και της σελήνης προκαλεί εμβρυ-

οτομίες ή επίπονη πρόωρη γέννα.50  

                                                 
45 Δωρόθεος, Πεντ., CCAG 5.3.79-80· πρβ. Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ., έκδ. D. Pingree (BT), τόμ. 1, σελ. 
330· CCAG 8.4.125. Τα ζώδια χαρακτηρίζονται ως ορθά ή πλάγια ανάλογα με τη θέση τους στον ορί-
ζοντα. Ορθά είναι τα ζώδια από τον Καρκίνο ως τον Τοξότη και πλάγια από τον Αιγόκερω ως τους 
Διδύμους. 
46 Δωρόθεος, Πεντ. 4.1.125 
47 Ό.π., 4.1.129-32 
48 CCAG 7.109.17-9 
49 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 3.13.10· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 2.13.11 
50 Φ. Ματερνός, Math. 7.21.9 



 135

Στο Μάξιμο η σελήνη σε σύνοδο με οποιονδήποτε από τους πέντε πλανήτες βλά-

πτει τις γυναίκες που πρόκειται να αποβάλουν και οι αμβλώσεις θα πρέπει να γίνονται 

μόνο όταν στα ωροσκόπια η σελήνη δεν συνοδεύει κανένα πλανήτη.51  

Ο Ηφαιστίωνας αναφέρει ότι κατά την περίοδο της γαλουχίας οι γυναίκες θα 

πρέπει να προστατεύονται από τις επιδράσεις του ζωδίου του Κριού, το οποίο σημαί-

νει νόσους και έλλειψη γάλακτος, ενώ την περίοδο της αποκύησης, αν η σελήνη προ-

σεγγίσει τους επιβλαβείς πλανήτες χωρίς τους αγαθοποιούς, το βρέφος πρόκειται να 

πεθάνει μέσα σε επτά μέρες. Για να προβούν οι γυναίκες σε άμβλωση η σελήνη θα 

πρέπει να κινείται προς το νότο και σε φθίση, να πάρει θέση σε ορθά ζώδια και να 

σχηματιστεί σε τριγωνική ή τετράγωνη όψη με την Αφροδίτη και τον Άρη ή θα πρέ-

πει να συνοδεύεται από τους πλανήτες αυτούς σε θηλυκά ζώδια. Επίσης, ευνοϊκή πε-

ρίοδος για μια έκτρωση σημαίνεται με την τοποθέτηση του ωροσκόπου σε κάποιο 

από τα ορθά ζώδια, όταν αυτός σχηματίζει όψη με τον Άρη ή την Αφροδίτη.52 Ο Η-

φαιστίωνας σε άλλη ενότητα του έργου του με τίτλο Περˆ εÙτοκίας καˆ δυστοκίας α-

κολουθεί όχι μόνο το Δωρόθεο, αλλά και το Μανέθωνα, σύμφωνα με τον οποίο όταν 

η σελήνη βρεθεί ανάμεσα στον Κρόνο και τον Άρη, καθίσταται επικίνδυνη για τις ε-

γκυμονούσες, ιδιαίτερα αν οι αρνητικοί αυτοί πλανήτες διανύουν πλάγια ζώδια και η 

σελήνη ένα κέντρο ή ακόμα όταν βρεθούν και αυτοί σε κάποιο από τα τέσσερα κέ-

ντρα.53  
 

2. ΙΑΤΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ 

 

2.1. Πρόγνωση και Συμβολική 

Η αστρολογική πρόγνωση για την εξέλιξη της πορείας μιας νόσου θέτει ως προϋπό-

θεση την κατάκλιση ή τουλάχιστον τα πρώτα εμφανή συμπτώματα μιας ασθένειας. 

Στον αστρολόγο Δωρόθεο αυτή η πρόγνωση προσλαμβάνει μια ιδιαίτερη δυναμική. 

Το ωροσκοπικό διάγραμμα και τα τέσσερα κέντρα του αποκτούν μια συμβολική ερ-

μηνεία με την οποία καθορίζεται το μέλλον του ασθενή. Η πρώτη προσέγγιση θέλει 

τον ωροσκόπο να συμβολίζει τον ασθενή, η δύση τον τόπο όπου ο ασθενής νόσησε, 

όπως και το είδος της νόσου, το μεσουράνημα να συμβολίζει τον ιατρό και το υπόγειο 

την έκβαση της νόσου, με τη θέση της σελήνης να σηματοδοτεί το είδος και την αιτία 
                                                 
51 Μάξιμος, Περˆ καταρχ. 6.270-5 
52 Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 3.5.49-50, 3.12. Αμέσως μετά το τελευταίο χωρίο ακολουθεί ξεχωριστή ενό-
τητα (3.13) με τις συγκεκριμένες μοίρες των ζωδίων που καθίστανται κρίσιμες για την έκβαση των 
αμβλώσεων.  
53 Ό.π., έκδ. D. Pingree (BT), τόμ. 1, σελ. 330-1 
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της νόσου. Μια ασθένεια χρονίζει και θεωρείται σοβαρή με τον ωροσκόπο σε όψη με 

τους επιβλαβείς πλανήτες και τη δύση με τους ευνοϊκούς, η υγεία του ασθενή τίθεται 

σε κίνδυνο από ανικανότητα του ιατρού με τις δυσαρμονικές σχέσεις του μεσουρανή-

ματος, ο ασθενής κινδυνεύει με τις αρνητικές όψεις του υπογείου, η ασθένεια όμως 

παρέρχεται, όταν το υπόγειο επισυνάψει όψεις με τους θετικούς πλανήτες. Θα πρέπει 

επίσης να εξετάζεται αν ο πλανήτης της ασθένειας ήταν δυτικός ή ύπαυγος και αν 

σχημάτιζε διάμετρο ή τετράγωνο με τη σελήνη. Υγεία επέρχεται, αν οι αλλαγές των 

αστρικών σχηματισμών επισυμβούν στην Ανατολή.54 

Σε μια διαφορετική προσέγγιση του Δωρόθεου ο ωροσκόπος συμβολίζει τον ια-

τρό, το μεσουράνημα τον ασθενή, το ζώδιο της δύσης τη νόσο και το υπόγειο τη θε-

ραπεία. Στην περίπτωση δυσαρμονικών σχέσεων του ωροσκόπου τη χρονική στιγμή 

της κατάκλισης ο ιατρός δεν θα καταφέρει να ωφελήσει τον ασθενή, αλλά αντίθετα 

θα τον βλάψει, όταν στον ωροσκόπο βρεθούν θετικοί πλανήτες, η νόσος θα βελτιωθεί 

με ή χωρίς τη βοήθεια γιατρού, όταν στο μεσουράνημα πάρουν θέση ευνοϊκοί πλανή-

τες, ο ασθενής θα γίνει καλά με τη χρήση κάποιου φαρμάκου, όταν ένας θετικός πλα-

νήτης βρεθεί στο ζώδιο της δύσης, ο ασθενής θα ξεπεράσει εύκολα το πρόβλημα της 

υγείας του, ενώ αν κάποιος αρνητικός πλανήτης πάρει θέση στον ωροσκόπο και ένας 

ευνοϊκός πλανήτης βρεθεί στο υπόγειο, ο ασθενής δεν θα ωφεληθεί από τον ιατρό, 

παρά το γεγονός ότι αυτός θα είναι ικανός, αλλά η θεραπεία τελικά θα επέλθει από 

κάποιον άλλον ιατρό. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπολογίζεται και αν ο πλανήτης 

που είναι σε όψη με το υπόγειο βρίσκεται στον οίκο του ή όχι: αν αυτός ανήκει σε 

δικό του τρίγωνο ή διανύει τον οίκο του, ο ιατρός θα είναι αυτόχθονας, αν όμως αυ-

τός διανύει διαφορετικούς τόπους, ο ιατρός θα είναι ξένος.55  

Ο ωροσκόπος μπορεί να συμβολίζει επίσης την ασθένεια, ο κυβερνήτης του ωρο-

σκόπου το πνεύμα και η σελήνη το σώμα. Όταν η σελήνη σχηματιστεί αρνητικά, α-

σθενεί το σώμα, όταν κακωθεί ο ωροσκόπος ή ο κυβερνήτης του, βλάπτεται το πνεύ-

μα, αν βλαφθούν και τα δύο, χωρίς την όψη με κάποιον ευεργετικό πλανήτη, είναι 

φανερός ο κίνδυνος για την ολική υγεία του ασθενή. Το ζώδιο που διανύει η σελήνη, 

ο ωροσκόπος ή τα διάμετρά τους υποδηλώνει το μέλος του σώματος που κινδυνεύει.56  

 
 

                                                 
54 Τοà Δωροθέου περˆ ¢ρρώστων, έκδ. D. Pingree (BT), σελ. 420-1 
55 CCAG 1.124-5· Δωρόθεος, Πεντ. 5.41.36-41  
56 CCAG 2.157.14-20 
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2.2. Πρόγνωση και Αριθμολογία 

Το Κανόνιον ή ”Οργανον του Ερμή συνιστά ένα σύστημα πρόγνωσης με βάση τη σε-

λήνη και τη μαντική αριθμολογία. Αρχικά, υπολογίζεται ο αριθμός των ημερών από 

την ημέρα της ανατολής του Κυνός (Σείριου), η οποία ορίζεται ως η εικοστή πέμπτη 

του αιγυπτιακού μήνα Επιφί, μέχρι και τη μέρα της κατάκλισης του ασθενή.57 Το α-

ποτέλεσμα διαιρείται με το τριάντα έξι (τον αριθμό των δεκανών ή της πυθαγόρειας 

τετρακτύος)58 και αναφορικά με τη θέση του νέου αριθμού πάνω σε έναν πίνακα, κα-

ταδεικνύεται η μελλοντική εξέλιξη της ασθένειας: 

 
α.  &.  Ζ.  ι.  ιγ.  ιδ.  ιη.  κ.  κβ.  κδ.  κ.ε.  κη.  λ.  λβ. 

β.  δ.  Θ.  ιβ.  ι&.  ιζ.  κα.  κγ.  κ&.  κζ.  λγ.  λ&. 

γ.  ε.  η.  ιε.  ιθ.  Κ.  κθ.  λα.  λδ. 59 

 

Στον πίνακα το γράμμα Ζ δηλώνει τη ζωή, το Θ το θάνατο και το Κ τον κίνδυνο. Πα-

ράλληλα, τα γράμματα καταλαμβάνουν και αριθμολογική αξία, το Ζ ισοδυναμώντας 

με το 7, το Θ με το 9 και το Κ με το 20.60  

Με το όργανο φέρει ομοιότητες και ένα άλλο προγνωστικό μοντέλο που υπολογί-

ζει το σύνολο των ημερών από τη δέκατη όγδοη μέρα του Μαΐου μέχρι και τη μέρα 

της κατάκλισης του ασθενή.61 Από το άθροισμα αφαιρείται το τριάντα έξι και το απο-

τέλεσμα αντιστοιχεί με αριθμούς ενός πίνακα τριών στίχων: 

 
Στίχος α΄ δ΄ ζ΄ ι΄ ιγ΄ ις΄ ιθ΄ κβ΄ κε΄ κη΄ λα΄ λδ΄ 

Στίχος β΄ ε΄ η΄ ια΄ ιδ΄ ιζ΄ κ΄ κγ΄ κς΄ κθ΄ λβ΄ λε΄ 

Στίχος γ΄ ς΄ θ΄ ιβ΄ ιε΄ <ιη΄>  κα΄ κδ΄ κζ΄ λ΄ λγ΄ λς΄ 

 

                                                 
57 Η εικοστή πέμπτη μέρα του αιγυπτιακού μήνα Επιφί είναι η μέρα-ορόσημο για τη χρονολόγηση 
προηγούμενων αστρονομικών παρατηρήσεων. Ο κύκλος του Σώθι (Σείριου), τον οποίο σηματοδοτούσε 
η ανατολή του Σώθι για πρώτη φορά στις 20 Ιουλίου (ιουλιανό ημερολόγιο) του 1322 π.Χ., εξέπιπτε 
χρονολογικά κατά μια μέρα κάθε τέσσερα χρόνια και ταυτίστηκε με την πρώτη μέρα του μήνα Επιφί 
1200 χρόνια μετά το 1322 π.Χ., δηλαδή το 122 π.Χ. Οι είκοσι πέντε μέρες του Επιφί αντιπροσωπεύουν 
έναν αιώνα αστρονομικών παρατηρήσεων που έγιναν τον Ιούλιο/Αύγουστο από το 122 π.Χ. έως το 22 
π.Χ. Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 367, υποσ. 1  
58 Βλ. ό.π., σελ. 541, υποσ. 1 
59 Ο αριθμός 35 (λ&) έχει τοποθετηθεί λανθασμένα από τον αντιγραφέα των χειρογράφων πάνω στον 
πίνακα. Βλ. M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs, ό.π., τόμ. 1 (μέρ. 1), σελ. 24, 
υποσ. 5 
60 Ό.π. (εισαγ.), σελ. 87, (μέρ. 1), σελ. 23, 24· CCAG 1.128 
61 Τη δέκατη όγδοη μέρα του Μαΐου ο ήλιος εισερχόταν στο ζώδιο των Διδύμων, σηματοδοτώντας την 
επίσημη έναρξη του καλοκαιριού κατά τους χρόνους της ρωμαϊκής ηγεμονίας. 



 138

Αν ο νέος αριθμός συμπέσει με κάποιον αριθμό του πρώτου στίχου, ο ασθενής θα α-

ναρρώσει, η τοποθέτησή του στο δεύτερο στίχο εκφράζει μακρονοσία χωρίς τον κίν-

δυνο θανάτου, η σύμπτωσή του όμως με τον τρίτο στίχο καταδεικνύει το θάνατο του 

ασθενή.62 

Παραλλαγή του μοτίβου αυτού αποτελεί ο υπολογισμός των ημερών από την ει-

κοστή πέμπτη μέρα του μήνα Επιφί μέχρι και τη μέρα της κατάκλισης. Σε κάθε μήνα 

τοποθετούνται πέντε ημέρες, με εξαίρεση το μήνα της κατάκλισης, για τον οποίο υ-

πολογίζονται όλες οι ημέρες μέχρι και τη μέρα της ασθένειας, και στη συνέχεια το 

αποτέλεσμα προστίθεται στον αριθμό 870 και διαιρείται με το τριάντα έξι. Το υπό-

λοιπο αντιστοιχεί με κάποιο στίχο από τους συνολικά τριάντα έξι στίχους που αναλο-

γούν στην πρόγνωση της πορείας του ασθενή.63  

Το όνομα του Ερμή του Τρισμέγιστου φέρει ένα ακόμα σύστημα ιατρικής αστρο-

λογικής πρόγνωσης, όπως το διέσωσε ο αστρολόγος Πάλχος. Το σύστημα προσθέτει 

στο λεξάριθμο του ονόματος του ασθενή και του χρονοκράτορα της μέρας της κατά-

κλισης τα επτά φωνηέντα και τη μέρα του μήνα της κατάκλισης και ακολούθως διαι-

ρεί το άθροισμα με το τρία. Αν παραμείνει ένα, ο ασθενής θα αναρρώσει σύντομα, αν 

το αποτέλεσμα είναι δύο, ο ασθενής θα γίνει καλά, αλλά μετά από μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ενώ με τον αριθμό τρία σημαίνεται ο θάνατος του ασθενή.64 

Χειρόγραφα καταδεικνύουν την ύπαρξη προγνωστικών μεθόδων με γνώμονα τη 

μέρα της βδομάδας της κατάκλισης. Από το λεξάριθμο του ονόματος του ασθενή α-

φαιρείται ο αριθμός τρία, όσες φορές αυτό είναι δυνατό, και το υπόλοιπο παίρνει θέ-

ση πάνω σε πίνακα με άξονα τις επτά μέρες της βδομάδας, κάθε μία από τις οποίες 

περιλαμβάνει τρία προγνωστικά μοντέλα με βάση τον αριθμό ένα, δύο ή τρία.65 

Ο Πυθαγόρας υπολογίζει τη μέρα της σελήνης κατά την οποία έγινε η κατάκλιση 

και το λεξάριθμο του ονόματος του ασθενή και από το άθροισμα αφαιρεί, όσες φορές 

αυτό γίνεται, τις τριάντα ημέρες του σεληνιακού μήνα. Ό,τι προκύψει συγκρίνεται με 

αριθμούς διαρθρωμένους σε δύο στίχους, έτσι ώστε αν το αποτέλεσμα συμπέσει με 

τον πρώτο στίχο, ο ασθενής θα ζήσει, αν όμως τοποθετηθεί στο δεύτερο, ο ασθενής 

θα πεθάνει.66  

 
                                                 
62 A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 151, πρβ. σελ. 572-3· CCAG 7.191· M. Berthelot, Col-
lection des Anciens Alchimistes Grecs, ό.π., τόμ. 1 (εισαγ.), σελ. 91-2 
63 CCAG 11.2.149-50 
64 CCAG 5.1.186-7· πρβ. CCAG 7.191 
65 CCAG 11.2.150· πρβ. A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 573 
66 A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 573· πρβ. CCAG 11.2.148-9 
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Øπέρ γÁν ζωή· α΄ β΄ γ΄ ζ΄ θ΄ ι΄ ια΄ ιγ΄ ιδ΄ ις΄ ιζ΄ ιθ΄ κα΄ κγ΄ κς΄ κη΄  

ØπÕ γÁν τελευτή· δ΄ ε΄ ς΄ η΄ ιβ΄ ιε΄ ιη΄ κβ΄ κδ΄ κε΄ κζ΄ κθ΄ λ΄  

 

Διαφορετική προσέγγιση του Πυθαγόρα θέλει να υπολογίζονται οι λεξάριθμοι του 

ονόματος του ασθενή και του χρονοκράτορα της μέρας της ασθένειας ή της κατάκλι-

σής του και στη συνέχεια να συγκρίνονται μεταξύ τους. Η αριθμολογική υπερτέρηση 

του ονόματος του ασθενή σηματοδοτεί την ανάρρωσή του, η αντίστροφη αναλογία με 

την υπερτέρηση του ονόματος του πλανήτη επιφέρει το θάνατό του, ενώ η αριθμολο-

γική ισοψηφία των ονομάτων σημαίνει τη σύντομη ανάρρωση του ασθενή. Όταν η 

αξία των ονομάτων είναι άζυγη, προγιγνώσκεται ανάρρωση, αλλά μετά από μεγάλο 

χρονικό διάστημα.67 Ένα αθηναϊκό χειρόγραφο ακολουθεί μερικώς το παραπάνω μο-

ντέλο, υπολογίζοντας το λεξάριθμο του ονόματος του ασθενή και του χρονοκράτορα 

της μέρας της κατάκλισης και συγκρίνοντας κατόπιν τα δύο αποτελέσματα. Η μεγα-

λύτερη αριθμητική αξία του ονόματος του ασθενή ισοδυναμεί με ανάρρωση, αλλά η 

αντίστροφη σχέση συνεπάγεται το θάνατό του.68  

Στη Σφα‹ρα Δημοκρίτου ο αριθμός των ημερών του μήνα μέχρι και τη μέρα της 

κατάκλισης προστίθεται στο λεξάριθμο του ονόματος του ασθενή και ακολούθως από 

το σύνολο αφαιρούνται, όσες φορές αυτό επιτρέπεται, οι τριάντα ημέρες του μήνα. Ο 

νέος αριθμός παίρνει τη θέση του σε πίνακα, που διακρίνεται από μια οριζόντια γραμ-

μή σε δύο μέρη και διαχωρίζεται από τρεις κάθετες στήλες. Πάνω στο γραμμικό αυτό 

πλέγμα τοποθετούνται οι μέρες του σεληνιακού μήνα με τη μορφή των αριθμών. Το 

πάνω μέρος του διαγράμματος περιέχει τρεις στήλες από έξι σειρές αριθμών η κάθε 

μία και το κάτω περιλαμβάνει τρεις στήλες αριθμών από τέσσερις σειρές αριθμών η 

κάθε στήλη. Ο ασθενής με τελικό αριθμό στο πάνω μέρος του πίνακα πρόκειται να 

ζήσει, αλλά θα πεθάνει με τον αριθμό του στο κάτω μέρος.69  

Παρόμοιο μοντέλο διαρθρώνει τις τριάντα μέρες του σεληνιακού μήνα σε δύο 

κάθετες στήλες των δεκαπέντε ημερών, από τις οποίες η πρώτη περιλαμβάνει τις μέ-

ρες που αντιστοιχούν με τη ζωή και η δεύτερη τις μέρες που αντιστοιχούν με το θά-

νατο. Το αποτέλεσμα από την πρόσθεση του λεξάριθμου του ονόματος του ασθενή με 

                                                 
67 CCAG 11.2.144 
68 A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 142  
69 M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs, ό.π., τόμ. 1 (εισαγ.), σελ. 86-7· PGM 
12.351-64 
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τον αριθμό της μέρας της κατάκλισής του τοποθετείται στις στήλες αυτές και δείχνει 

το μέλλον της νόσου.70  

Διαφορετικό σύστημα αστρολογικής πρόγνωσης μιας ασθένειας αποτελεί ο Κύ-

κλος τοà Πετόσιρι. Πρόκειται για ένα γραμμικό σχήμα που φέρεται να έχει δύο γραμ-

μικές απεικονίσεις, πάνω στις οποίες τοποθετείται ο ιδιαίτερος αριθμός κάθε ασθενή. 

Η πρώτη μορφή του συστήματος αποτελείται από ένα κυκλικό διάγραμμα ανάμεσα 

σε δύο πίνακες, όπου διατάσσονται οι μέρες του σεληνιακού μήνα και η ισοψηφία 

τους σε αριθμούς (βλ. σχέδ. 3). Οι μέρες αυτές τοποθετούνται και μέσα στον κύκλο, 

όπως και κατά μήκος μιας κάθετης στήλης που καταλαμβάνει τη θέση της κάθετης 

διαμέτρου του κύκλου. Ο εξώτερος κύκλος εσωκλείει έναν ακόμα μικρότερο, ο ο-

ποίος χωρίζεται σε τέσσερα ίσα μέρη. Στην κορυφή του κύκλου υπάρχει η φράση μέ-

ση ζω¾, στη βάση του η φράση μέσος θάνατος και σε κάθε τεταρτημόριο του περιθω-

ρίου των δύο κύκλων καταγράφονται οι φράσεις μεγάλη ζω¾, μικρ¾ ζω¾, μικρÕς θά-

νατος και μέγας θάνατος. 

Μια άλλη εκδοχή του κύκλου αυτού (βλ. σχέδ. 4) θέλει στο πάνω μέρος του να 

αναγράφεται η λέξη ¢νατολ¾, ανάμεσα στις φράσεις μεγάλη ζω¾ και μικρ¦ ζω¾, και 

στο κάτω μέρος του να αναγράφεται η λέξη δύσις, ανάμεσα στις φράσεις μέγας θάνα-

τος και μικρÕς θάνατος. Στον εξώτερο κύκλο είναι τοποθετημένοι ομόκεντρα και ε-

σωτερικά δύο μικρότεροι κύκλοι. Οι αριθμοί των ημερών του μήνα διαρθρώνονται 

στη ζώνη που σχηματίζει ο εσώτερος με το μεσαίο κύκλο, όπως και στην κάθετη 

στήλη της διαμέτρου του κύκλου. Στο πάνω μέρος του κύκλου τυγχάνουν αυτοί που 

θεραπεύονται αμέσως και αυτοί που θεραπεύονται μέσα σε μια βδομάδα και στο κά-
                                                 
70 M. Berthelot, Collection des Anciens Alchimistes Grecs, ό.π., τόμ. 1 (εισαγ.), σελ. 92 

ΣΧΕΔΙΟ 3  Ο κύκλος 

του Πετόσιρι. Από 

ελληνικό χειρόγρα-

φο της Εθνικής Βι-

βλιοθήκης του Πα-

ρισιού (κώδικας 

Parisinus gr. 2419 

[φύλ. 32]) 
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τω μέρος του αυτοί που πεθαίνουν αμέσως και αυτοί που πεθαίνουν μέσα σε επτά μέ-

ρες. Οι διαγώνιες του κύκλου φέρουν τις λέξεις των τεσσάρων στοιχείων και η ζώνη 

της οριζόντιας διαμέτρου περιέχει τις λέξεις Óροι ζωÁς καˆ θανάτου, λέξεις που δια-

χωρίζονται από την κάθετο διάμετρο του κύκλου. Στο ένα άκρο της οριζόντιας διαμέ-

τρου καταγράφεται η φράση ¢ρκτικÕς μεσόγειος και στο άλλο άκρο της η φράση με-

σημβρία μεσόγειος. Ο κύκλος διαχωρίζεται επιπλέον σε οκτώ τμήματα με ονομασίες 

¢ρκτικ¦ Øπέργεια τοà Βορρ©, μεσημβρία Øπέργειος τοà Βορρ©, μεσημβρία Øπόγειος 

τοà Νότου και ¢ρκτικ¦ Øπόγεια τοà Νότου.71  

Στη μέθοδο του Πετόσιρι ο λεξάριθμος του ονόματος του ασθενή προστίθεται 

στον αριθμό της μέρας του μήνα της κατάκλισης και από το άθροισμα αφαιρείται το 

είκοσι εννέα, με το αποτέλεσμα να τοποθετείται πάνω στον κύκλο. Όταν ο αριθμός 

του ασθενή συμπέσει με τη φράση μεγάλη ζω¾, σημαίνεται η σύντομη ανάρρωσή του, 

όταν συμπέσει με τη φράση μικρ¦ ζω¾, ο ασθενής θα νοσήσει λίγες μέρες, αλλά μετά 

θα αναρρώσει, αν ο αριθμός τοποθετηθεί στη φράση μέγας θάνατος, προγιγνώσκεται 

ο θάνατος του ασθενή μετά από μακροχρόνια ασθένεια, ενώ με τον αριθμό του να 

τοποθετείται στο μικρÕς θάνατος ο νοσών πρόκειται να πεθάνει σύντομα μετά την 

κατάκλιση. Αν ο αριθμός της μέρας της σελήνης βρεθεί πάνω από τη γη και ο λεξά-

ριθμος του νοσούντα πάρει θέση στο υπόγειο, σηματοδοτείται ανάρρωση μετά από 

                                                 
71 Ό.π., σελ. 87-91 

ΣΧΕΔΙΟ 4   Άλλος κύκλος του 

Πετόσιρι. Από ελληνικό χειρό-

γραφο της Εθνικής Βιβλιοθή-

κης του Παρισιού (κώδικας 

Parisinus gr. 2419 [φύλ. 156]) 
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επισφαλή ασθένεια, αν συμβεί το αντίστροφο, ο ασθενής θα σωθεί μετά από πολλές 

επιπλοκές, αν όμως βρεθούν και οι δύο αριθμοί στο υπόγειο, προβλέπεται ο θάνατος 

του ασθενή. Στο τέλος της επιστολής του προς το Νεχεψώ ο Πετόσιρις παραθέτει τον 

αρκετά περίπλοκο τρόπο για τον υπολογισμό του αριθμού των ημερών της σελήνης.72 

 Ο Δωρόθεος υπολογίζει τον αριθμό των ημέρων από τη μέρα της γέννησης του 

ασθενή μέχρι τις μέρες της εκδήλωσης της ασθένειας και στη συνέχεια αφαιρεί από 

το άθροισμα, όσες φορές γίνεται, το εννέα για τους ασθενείς που γεννήθηκαν στους 

εννέα μήνες και το επτά για όσους γεννήθηκαν στους επτά μήνες της κύησης. Θάνα-

τος σηματοδοτείται για τους ασθενείς, όταν παραμείνει ως αποτέλεσμα το μηδέν. Ο 

Δωρόθεος υιοθετεί επιπλέον και ένα διαφορετικό σύστημα πρόγνωσης, το οποίο στη-

ρίζεται στο προηγούμενο μοντέλο. Αφαιρεί διαδοχικά από τις 365 ημέρες του έτους 

τους αριθμούς εννέα (για όσους γεννήθηκαν στους εννέα μήνες της κύησης) και επτά 

(για όσους γεννήθηκαν στους επτά), αντικαθιστά τα αποτελέσματα του υπολογισμού, 

πέντε και ένα, με κάθε έτος της ζωής των ανθρώπων που γεννήθηκαν στους εννέα 

μήνες και με κάθε έτος όσων γεννήθηκαν στους επτά μήνες αντίστοιχα και υπολογίζει 

με άξονα την αναλογία αυτή τα συνολικά έτη ζωής των ασθενών μέχρι το έτος εμφά-

νισης της ασθένειας. Ακολούθως, υπολογίζει τον αριθμό των ζωδίων που βρίσκονται 

ανάμεσα στα ζώδια τα οποία διένυαν ο ήλιος και η σελήνη στο γενεθλιαλογικό διά-

γραμμα του ασθενή και τον προσθέτει στον αριθμό των ζωδίων που βρίσκονται ανά-

μεσα στα ζώδια που διανύουν ο ήλιος και η σελήνη τη δεδομένη χρονική στιγμή της 

κατάκλισης. Το αποτέλεσμα αφαιρείται από τον αριθμό των ημερών της ζωής του 

ασθενή μέχρι και τη μέρα της ασθένειας και αν μείνει ως αποτέλεσμα μηδέν, σηματο-

δοτείται η σοβαρότητα της νόσου και η ανυπαρξία κάθε θεραπείας.73 

Ο Β. Βάλης υπολογίζει τις ημέρες που μεσολαβούν από τη σύνοδο της γενέθλιας 

μέρας ως και τη μέρα της γέννησης του ασθενή, τις μέρες από τη σύνοδο του τρέχο-

ντος έτους ως τη μέρα των γενεθλίων του ασθενή, όπως και το χρονικό διάστημα από 

τη σύνοδο πριν την κατάκλιση μέχρι και τη μέρα της κατάκλισης και κατόπιν αφαιρεί 

από κάθε αποτέλεσμα, όσες φορές επιτρέπεται, τον αριθμό τέσσερα, που αντιστοιχεί 

με έτη. Με τους τρεις αριθμούς του αποτελέσματος να ταυτίζονται επέρχεται θάνα-

τος, ενώ η διαφοροποίησή τους προγιγνώσκει την επικινδυνότητα μιας επερχόμενης 

νόσου ή ενός τραυματισμού.74 

                                                 
72 CCAG 4.120-1· πρβ. CCAG 11.2.152-4, 163-4 
73 Δωρόθεος, Πεντ. 5.41.47-56· CCAG 1.125.9-16 
74 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 9.5.1-5 
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2.3. Προγνωστικά Σελήνης 

Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, η σελήνη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα 

ιατρομαθηματικά. Οι θέσεις της στα ζώδια, τα κέντρα και τους τόπους, όπως και οι 

σχέσεις της με τους άλλους πλανήτες καθορίζουν τη μελλοντική εξέλιξη των ασθε-

νειών. Τα 'Ιατρομαθηματικ¦ του Ερμή Τρισμέγιστου, το Περˆ κατακλίσεως ™πιτομ¾ 

του αστρολόγου Πανχάριου και το Περˆ κατακλίσεως του ψευδο-Γαληνού προσφέ-

ρουν το υπόβαθρο για να συμπεράνουμε τις βασικές δομές της θεωρίας αυτής. 75 Ω-

στόσο, αν απομακρυνθούμε από τα έργα αυτά, το πρόβλημα της διαφοροποίησης των 

πηγών έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. 

Στο Δωρόθεο και τον Ηφαιστίωνα μια νόσος οδηγεί σε θάνατο, αν ένα ζώδιο που 

βλάπτεται από αρνητικούς πλανήτες στο γενεθλιαλογικό διάγραμμα αποτελέσει το 

ίδιο ζώδιο στο ωροσκόπιο της καταρχής το οποίο διένυε η σελήνη τη χρονική στιγμή 

της κατάκλισης ή αν πάρει τη θέση του στον ωροσκόπο της καταρχής.76 Ο Δωρόθεος 

αναφέρει ότι μια ασθένεια είναι επικίνδυνη με τη σελήνη της κατάκλισης στον τέταρ-

το, έκτο ή όγδοο τόπο ή στον τόπο που διένυε η σελήνη στο διάγραμμα της γέννησης. 

Εν τούτοις, μια νόσος θα είναι λιγότερο επισφαλής με τη σελήνη της κατάκλισης να 

σχηματίζει όψη με τον ήλιο του ωροσκοπικού διαγράμματος ή της καταρχής, πριν η 

ίδια τετραγωνιστεί, από το να σχηματιστεί σε τετράγωνο, προτού να συνάψει κάποια 

σχέση με κάποιον από τους ήλιους των δύο διαγραμμάτων.77 

Οι όψεις της σελήνης, του ωροσκόπου και του Ερμή, όπως και ο πλανήτης από 

τον οποίο απομακρύνεται η σελήνη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την 

πρόγνωση της πορείας μιας νόσου σύμφωνα με το Σεραπίωνα. Η απομάκρυνση της 

σελήνης υποδηλώνει ότι το πρόβλημα υγείας έχει ήδη επισυμβεί, ενώ η συμπόρευσή 

της δηλώνει ότι αυτό βαίνει σε εκτόνωση και ολοκλήρωση. Οι νόσοι και οι κατακλί-

σεις προκαλούνται από τις δυσαρμονικές σχέσεις της σελήνης, του ωροσκόπου και 

του Ερμή και αναλόγως με τις όψεις που εμπλέκονται, μπορούν να επιδεινωθούν ή να 

ολοκληρώσουν τον κύκλο τους μετά από μερικές μέρες. Ένα πρόβλημα καθίσταται 

ακίνδυνο, όταν υπερισχύσει αστρολογικά η όψη των ευνοϊκών πλανητών και η σελή-

νη την τρίτη μέρα συμπορευθεί με θετικό πλανήτη, αλλά ο ασθενής θα πεθάνει, όταν 

υπερισχύσει η όψη των επιβλαβών πλανητών. Το είδος της νόσου εξαρτάται από το 

ζώδιο που διανύει η σελήνη και από τον πλανήτη από τον οποίο απομακρύνεται ή 
                                                 
75 Η ‘λογική’ πίσω από την αστρολογική πολυπλοκότητα αυτών των κειμένων παρατίθεται στο δεύτε-
ρο κεφάλαιο. Βλ. σελ. 76-7  
76 Δωρόθεος, Πεντ. 5.31.1-5, πρβ. 41.42-6· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 3.31.12-5 
77 CCAG 1.125.17-23 
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πρόκειται σύντομα να βρεθεί κοντά του. Με τη σελήνη σε τροπικά ζώδια σηματοδο-

τείται σύντομη θεραπεία, με τη σελήνη σε δίσωμα ζώδια το πρόβλημα θα έχει μέτρια 

χρονική διάρκεια και τέλος, με τη σελήνη σε στέρεα ζώδια ή συνδέσμους θα διαρκέ-

σει για αρκετό καιρό, γεγονός που συμβαίνει και όταν η σελήνη απομακρύνεται από 

έναν πλανήτη που βρίσκεται σε φάση στάσης. Η πορεία μιας ασθένειας καθίσταται 

επικίνδυνη με τη σελήνη σε σύνδεσμο, όταν αυτός έχει σχέση με επιβλαβείς πλανή-

τες. Ο Σεραπίωνας επισημαίνει και την αξία της αστρολογικής μελέτης του πλανήτη 

που κυριαρχεί τη μέρα, όπως και του πλανήτη που εξουσιάζει την ώρα της κατάκλι-

σης.78 

Ο Μάξιμος ακολουθεί τη θεωρία της πρόγνωσης της πορείας μιας ασθένειας, ε-

νός τραυματισμού ή μιας έκτρωσης με βάση τη θέση της σελήνης σε κάθε ένα από τα 

δώδεκα ζώδια, θέση που δεν ξεπερνάει χρονικά τις δύο μέρες για κάθε ζώδιο.79 Η σε-

λήνη δεν καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία, με εξαίρεση για τα μέλη ή τα 

όργανα του ανθρώπινου σώματος που μελοθετούνται με τα ζώδια τα οποία αυτή δια-

νύει κάθε φορά κατά τον τύπο της ζωδιακής μελοθεσίας. Ειδικότερα, ασθενείς που 

κατακλίνονται με τη σελήνη στον Κριό θεραπεύονται, εκτός από εκείνους που υπο-

φέρουν από κεφαλαλγίες. Η κατάκλιση με τη σελήνη στον Ταύρο καταδεικνύει μια 

σύντομη νόσο, με τον κίνδυνο παράλυσης ή ακρωτηριασμού, ωστόσο πρόκειται να 

πεθάνουν όσοι ασθενείς έχουν κάποια ασθένεια στον τράχηλο. Η νόσος που οδηγεί σε 

κατάκλιση την πρώτη μέρα της σελήνης στους Διδύμους θα ταλαιπωρήσει τον ασθε-

νή για μεγάλη χρονική διάρκεια, η κατάκλιση τη δεύτερη μέρα σηματοδοτεί βελτίωση 

της υγείας μέσα σε τρεις μέρες, ενώ όσοι ασθενείς έχουν πρόβλημα στα ισχία και τα 

νεύρα θα νοσήσουν σοβαρά κάτω από τον αστρικό αυτό σχηματισμό. Η σελήνη από 

τον Καρκίνο σηματοδοτεί σύντομη ανάρρωση, εκτός από όσους πάσχουν από κάποια 

νόσο του στήθους ή έχουν πληγωθεί στα πόδια. Η σελήνη στο Λέοντα καθίσταται ε-

πικίνδυνη για την έκβαση μιας ασθένειας και μια θεραπευτική προσέγγιση που θεω-

ρείται ιδιαίτερα ωφέλιμη τη χρονική αυτή περίοδο περιλαμβάνει την κένωση του 

στομάχου. Την πρώτη μέρα της σελήνης στον Κριό όσες γυναίκες υποστούν έκτρωση 

                                                 
78 CCAG 1.101-2 
79 Η διάρκεια της ασθένειας εξαρτάται από τη μέρα του ζωδιακού μήνα στην οποία βρίσκεται η σελή-
νη, καθώς κάθε μέρα η σελήνη διανύει διαφορετικές μοίρες πάνω στο ζωδιακό κύκλο. Έτσι, οι ασθέ-
νειες εξαρτώνται από διάφορους αστρολογικούς παράγοντες, όπως από τη μοίρα και το φύλο του ζω-
δίου που διανύει η σελήνη ή από το αν αυτή διανύει ‘γεμάτες’ ή ‘κενές’ μοίρες των ζωδίων. Στα ζώδια 
που έχουν μεγάλες μοίρες οι ασθένειες χρονίζουν, σε αντίθεση με τα ζώδια με μικρές μοίρες στα οποία 
οι ασθένειες θεραπεύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie 
Grecque, ό.π., σελ. 522, ιδιαίτ. υποσ. 1. Για τις ‘γεμάτες’ και ‘κενές’ μοίρες των ζωδίων βλ. ό.π., σελ. 
231-6   
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κινδυνεύουν να πεθάνουν, σε αντίθεση με τη δεύτερη μέρα. Οι γυναίκες που αποβά-

λουν με έκτρωση την πρώτη μέρα της σελήνης στον Ταύρο τίθενται σε κίνδυνο, ο ο-

ποίος περιορίζεται τη δεύτερη μέρα της αστρικής αυτής σύζευξης. Όσες αμβλωθούν 

με τη σελήνη στους Διδύμους πρόκειται να πεθάνουν, αν κάποιος ευνοϊκός πλανήτης 

δεν σχηματίζει όψη με τη σελήνη, ενώ οι γυναίκες που θα υποστούν έκτρωση μια από 

τις δύο μέρες της σελήνης στον Καρκίνο δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα με 

την υγεία τους. Ιδιαίτερα επισφαλείς είναι οι αμβλώσεις που γίνονται με τη σελήνη 

στο Λέοντα.80 Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο παρατίθενται από το Μάξιμο οι προγνώσεις 

της εξέλιξης της υγείας και για τα υπόλοιπα ζώδια.81 

Το προγνωστικό μοντέλο για τη μελλοντική εξέλιξη μιας ασθένειας δεν λαμβάνει 

υπόψη του μόνο τη θέση της σελήνης σε κάθε ένα από τα δώδεκα ζώδια ή τη σχέση 

της με τους πλανήτες, αλλά και την αριθμητική θέση της μέρας της κατάκλισης μέσα 

στο σεληνιακό μήνα των τριάντα ημερών. Ο πίνακας 13 παραθέτει τις τριάντα μέρες 

του μήνα με τα προγνωστικά στοιχεία για την κάθε μέρα:82 

 

πίνακας 13   Προγνωστικά κατακλίσεων I 
 
ΗΜΕΡΑ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 
1  σύντομη υγεία 11 σύντομη υγεία 21 θάνατος 
2  υγεία μετά από πάθη 12 πολύς κίνδυνος 22 σύντομη υ-

γεία 
3  θάνατος 13 θάνατος 23 σύντομη υ-

γεία 
4  θάνατος 14 σύντομη υγεία 24 θάνατος 
5  βάσανα 15 πολύς κίνδυνος  υγεία 25 πολύς κίνδυ-

νος 
6  σύντομη υγεία 16 σύντομη υγεία 26 σύντομη υ-

γεία 
7  σύντομος θάνατος 17 σύντομος θάνατος 27 σύντομη υ-

γεία 
8  σύντομη υγεία 18 σύντομη υγεία 28 θάνατος 
9  κίνδυνος  ούτε θάνατος, 

ούτε υγεία 
19 μακρονοσία χωρίς θε-

ραπεία 
29 υγεία 

10  σύντομη υγεία 20 σύντομη υγεία 30 σύντομη υ-
γεία 

 

Παραλλαγές του πίνακα αυτού εντοπίζονται ακόμα και στα ίδια χειρόγραφα:83 
 
 

                                                 
80 Μάξιμος, Περˆ καταρχ. 6.141-207 
81 Ό.π., 6.208-59 
82 CCAG 3.32-9  
83 CCAG 3.39-40· πρβ. CCAG 4.142-5, 8.4.105-7, 10.121, 11.2.151-2, 157-62 
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πίνακας 14   Προγνωστικά κατακλίσεων II 
 
ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 
1  ασθένεια για ολό-

κληρο το μήνα 
11  21 κίνδυνος 

2  σύντομη υγεία 12 σύντομη υγεία 22 ζωή 
3  ζωή με πόνους 13 μακρονοσία 23 μακρονοσία 
4  έγερση από κρε-

βάτι με πόνο 
14 αλλαγή τόπου  

υγεία 
24 μακρονοσία 

5  κίνδυνος 15 θάνατος 25 ο ασθενής, αν καταφέρει να 
ζήσει τρεις μέρες, θα γίνει 
καλά 

6  σύντομη υγεία 16 αλλαγή τόπου  
υγεία 

26 σύντομη νόσος  θάνατος 

7  μακρονοσία 17 μακρονοσία 27 σύντομη υγεία 
8  σύντομη υγεία 18 αλλαγή τόπου  

υγεία 
28 αλλαγή τόπου  ζωή 

9  βαριά ασθένεια 19 επιβίωση μετά από 
φροντίδα ιατρών 

29 ζωή μετά από φροντίδα 
ιατρών 

10  σύντομη υγεία 20  ζωή 30 ο ασθενής, είτε τρώει, είτε 
δεν τρώει, θα ζήσει 

 
Οι μέρες της σελήνης διακρίνονται σε φωτισμένες και αφώτιστες ανάλογα με τις φά-

σεις της. Αν κάποιος κατακλιστεί σε φωτισμένη σεληνιακή μέρα, δεν θα κινδυνεύσει 

από τη νόσο και σύντομα θα γίνει καλά, αλλά αν κατακλιστεί σε αφώτιστη μέρα, τότε 

πρόκειται να πεθάνει.84  

 
3. ΙΑΤΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 
Οι ουράνιοι αστερισμοί και οι πλανήτες δεν καθορίζουν μόνο το είδος, τη διάρκεια 

και την εξέλιξη των ασθενειών, αλλά σηματοδοτούν και τον κατάλληλο χρόνο για τη 

θεραπεία τους. Οι χειρουργικές επεμβάσεις, η φλεβοτομία, η δίαιτα και η φαρμακευ-

τική αγωγή αποτελούν τα μέσα θεραπείας, η αποτελεσματικότητά τους όμως υπόκει-

ται στις εκάστοτε αστρικές διαθέσεις.        

Οι εγχειρήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται κάθε φορά που η σελήνη διανύει τα 

ζώδια του Ταύρου, της Παρθένου, του Αιγόκερω ή των Ιχθύων, όταν τα ζώδια αυτά 

βρίσκονται στον ωροσκόπο, διότι τότε καθίστανται αιτίες σπασμών.85 Η θέση αυτή 

του Πανχάριου εντοπίζεται και στον αστρολόγο Δωρόθεο (από τον οποίο φαίνεται να 

επηρεάστηκε), ο οποίος επιπλέον καθορίζει με εξαιρετική λεπτομέρεια τις δυσμενείς 

και ευμενείς ουράνιες συναστρίες για την έκβαση μιας χειρουργικής επέμβασης. Κά-

θε χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να αποφεύγεται τη χρονική στιγμή εμφάνισης της 

                                                 
84 CCAG 3.40 
85 CCAG 1.127.27-9 
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νέας σελήνης μέχρι αυτή να αποκτήσει γωνία 13° με τον ήλιο, όταν η σελήνη σε φθί-

ση βρεθεί μακριά από τον ήλιο και διαμετρηθεί με αυτόν, όταν ο Άρης είναι στον ω-

ροσκόπο ή σε σύνοδο με τη σελήνη ή σε όψη με τον ωροσκόπο ή τη σελήνη ή ακόμα 

όταν ο Άρης μαζί με τον Κρόνο σχηματίσει όψη με τον ωροσκόπο ή τη σελήνη. Γενι-

κότερα, δεν θα πρέπει να χειρουργείται το μέλος εκείνο του σώματος του οποίου το 

ζώδιο διανύεται από τη σελήνη ή βρίσκεται στον ωροσκόπο. Η επιτυχής έκβαση μιας 

εγχείρησης σηματοδοτείται από τη σελήνη σε φθίση να προηγείται από τους επιβλα-

βείς πλανήτες ή σε σύνοδο με τον ωροσκόπο να συμπορεύεται με την Αφροδίτη ή 

όταν οι θετικοί πλανήτες του Δία ή της Αφροδίτης επισυνάψουν όψη με τον ωροσκό-

πο και έχουν τη σελήνη ανάμεσά τους και όχι σε σχέση με κάποιον από τους δυσαρ-

μονικούς πλανήτες. Η σελήνη σε τροπικό ή δίσωμο ζώδιο καταδεικνύει δυσοίωνες 

προβλέψεις για τις επεμβάσεις, με εξαίρεση τη σύνοδο ή το σχηματισμό της με τους 

ευεργετικούς πλανήτες. Κάθε οφθαλμική θεραπεία ή επέμβαση ενδείκνυται επιτυχής 

με τη σελήνη σε αύξηση σε αριθμό και φώτα, σε σύνοδο ή όψη με το Δία ή την Α-

φροδίτη και τον Άρη να μην επισυνάπτει κάποια σχέση με αυτή.86 Την ίδια περίπου 

θέση για την εγχείρηση των οφθαλμών ακολουθεί και το Περˆ κατακλίσεως του ψευ-

δο-Γαληνού.87 Επίσης, για το Δωρόθεο, έτσι όπως αυτός παρατίθεται από τον Ηφαι-

στίωνα, δυσοίωνες προβλέψεις για τις εγχειρήσεις σημαίνονται με τη σχέση του ωρο-

σκόπου με έναν επιβλαβή πλανήτη ή με τη θέση του πλανήτη σε κάποιο κέντρο, όταν 

αυτός βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία. Μια εγχείρηση θα έχει καλή έκβαση με τη σε-

λήνη σε τροπικό ή δίσωμο ζώδιο και σε σύνοδο με έναν ευνοϊκό πλανήτη, ενώ πάλι 

με τη σελήνη σε τροπικά ή δίσωμα ζώδια χωρίς την όψη με θετικό πλανήτη, ακόμα 

και στην περίπτωση μιας δεύτερης εγχείρησης, η ασθένεια θα υποτροπιάσει.88  

Η ευνοϊκή περίοδος για τη φλεβοτομία καταδεικνύεται για τον αστρολόγο Αντίο-

χο με τη σελήνη και τον Κρόνο σε σύνοδο ή με τη σελήνη να εξαγωνίζεται τον Άρη.89  

Για το Φ. Ματερνό σηματοδοτείται θάνατος κατά την εγχείρηση, όταν ο Δίας δεν 

συσχετιστεί με κάποιο από τα κέντρα και σχηματίσει όψη με τη φθίνουσα σελήνη, 

συνηγορεί όμως στη δυνατότητα θεραπείας με εγχείρηση, όταν καθυπερτερήσει τον 

Ερμή και τη σελήνη και ο Άρης σε όψη με τον Ερμή βρεθεί από τροπικά ζώδια σε 

όψη με τη σελήνη και τον Κρόνο ή όταν ο Κρόνος διανύει τον έβδομο τόπο και σχη-

                                                 
86 Δωρόθεος, Πεντ. 5.39, 40· πρβ. Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 3.32.1-5 
87 Γαληνός, Περˆ κατακλίσεως 15, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 19, σελ. 571-2 
88 Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 3.32.6-8 
89 CCAG 7.108.1, 109.10-1 
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ματιστεί με τη σελήνη σε κάποιο από τα κέντρα.90 Είναι εμφανής και πάλι στο σημείο 

αυτό η μετωνυμική αναλογία του πλανήτη του Δία με τις θεραπευτικές επεμβάσεις 

της ιατρικής. 

Ο Μάξιμος αφιέρωσε ιδιαίτερη ενότητα του αστρολογικού του έργου Περˆ 

καταρχîν στις εγχειρήσεις. Δυσαρμονικές συναστρίες για εγχειρήσεις σχηματίζονται 

με τον ωροσκόπο ή τη σελήνη στον Ταύρο, στον Αιγόκερω ή στην Παρθένο, με τη 

σελήνη σε τροπικά ζώδια, σε σύνοδο με τον ήλιο ή με τη σελήνη στη φάση πανσέλη-

νου. Στις συναστρίες αυτές προστίθεται και ο Άρης να παίρνει θέση στον ωροσκόπο ή 

να συμπορεύεται με τη σελήνη. Στην περίπτωση αυτή η εγχείρηση θα πρέπει να επα-

ναληφθεί ή είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει αιμορραγία και η τομή που γίνει όταν η 

σελήνη συνοδεύει τον Κρόνο, θα ταλαιπωρήσει για αρκετό χρόνο τον ασθενή, έχο-

ντας δυσμενή έκβαση. Θετική συναστρία για μια χειρουργική επέμβαση συνίσταται 

από τη σελήνη σε σύνοδο με το Δία ή την Αφροδίτη και σε φθίση μετά από το δεύτε-

ρο μισό της ή από το Δία και την Αφροδίτη να παίρνουν θέση στον ωροσκόπο.91 Η 

σελήνη σε σύνοδο με το Δία, την Αφροδίτη ή τον Ερμή βελτιώνει τις νόσους, επιφέ-

ροντας σύντομες θεραπείες, οι οποίες όμως επιβραδύνονται και οι ασθένειες επιδει-

νώνονται, αν αυτή συμπορευθεί με τον Κρόνο ή τον Άρη.92  

Τα φάρμακα για την πρόκληση εμετού, τη θεραπεία των ασθενειών της μύτης ή 

του κεφαλιού πρέπει να λαμβάνονται με τη σελήνη σε φθίση, σε ευνοϊκή όψη με τους 

θετικούς πλανήτες και στα ζώδια του Κριού ή του Ταύρου. Η λήψη καθαρτικού, ενός 

φαρμάκου για το στομάχι ή το κλύσμα θα πρέπει να γίνεται με τη σελήνη σε όψη με 

τους θετικούς πλανήτες στο Ζυγό ή στο Σκορπιό. Ο λόγος που δίνεται είναι ότι τα 

πρώτα ζώδια έχουν ανοδικούς συνδέσμους και έτσι μετωνυμικά ‘ανυψώνουν’ τις 

τροφές, προκαλώντας εμετό, ενώ τα δύο επόμενα ζώδια έχουν καθοδικούς συνδέ-

σμους, προκαλώντας ‘πτώση’ των τροφών και διάρροια.93 Τα φάρμακα αυτά δεν θα 

πρέπει να χορηγηθούν, όταν η σελήνη διανύει το ζώδιο του Κριού ή του Ταύρου, ενώ 

επιπλέον τα καθαρτικά δεν επενεργούν, όταν χορηγηθούν τη χρονική στιγμή κατά την 

οποία η σελήνη συνοδεύει τον Κρόνο. Αντίθετα, αυτά επιφέρουν αποτέλεσμα, όταν η 

σελήνη τετραγωνιστεί τον Άρη.94 Τα ζώδια που ευνοούν τη λήψη εμετικών περιλαμ-

                                                 
90 Φ. Ματερνός, Math. 7.21.8, 7 
91 Μάξιμος, Περˆ καταρχ. 7.276-319 
92 Ό.π., 6.260-9 
93 Δωρόθεος, Πεντ. 5.38· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 3.34 
94 Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 3.34.2· CCAG 7.108.2, 109.14 
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βάνουν τους Διδύμους, το Ζυγό, τον Τοξότη και τον Υδροχόο, με τη θέση του πιο δυ-

σμενούς ζωδίου να καταλαμβάνει ο Αιγόκερως.95  

Η σελήνη από το ζώδιο του Κριού, του Λέοντα και του Τοξότη ευνοεί την απο-

μάκρυνση του φλέγματος και από το ζώδιο του Καρκίνου, του Σκορπιού ή των Ιχθύ-

ων τη λήψη καθαρτικών και εμετικών. Κάθε φορά που αυτή διανύει τα ζώδια των Δι-

δύμων, του Ζυγού ή του Υδροχόου ευνοεί την ούρηση και τη θεραπεία με τη χρήση 

βεντούζων. Με τη σελήνη στον Κριό, τον Ταύρο ή τον Τοξότη θα πρέπει να γίνονται 

οι φλεβοτομίες, με τη σελήνη στους Ιχθύες, τους Διδύμους και τον Τοξότη ενδείκνυ-

νται ως θεραπευτικά μέσα ο περίπατος και η γυμναστική και με τη σελήνη στον Αι-

γόκερω πρέπει να γίνεται η απομάκρυνση ή ο καθαρισμός του φλέγματος. Επίσης, με 

ορισμένους πλανήτες ενδείκνυται η λήψη συγκεκριμένων τροφών: με το Δία ευνοεί-

ται η λήψη αντίδοτου σε δηλητήρια και με τον ήλιο η θεραπεία με εμετούς, στέρηση 

της τροφής ή ειδική διατροφή, αλλαγή κλίματος και χρήση λουτρών ή αντίθετα απο-

φυγή από αυτά.96 

Αρκετά συχνά, είναι φανερή η αδυναμία των αρχαίων αστρολόγων, λόγω της έλ-

λειψης επαρκών ιατρικών γνώσεων, να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες για το είδος της 

θεραπείας που θα πρέπει να εφαρμοστεί, καταγράφοντας απλά τις αστρικές θέσεις 

που επιτρέπουν κάθε ιατρική παρέμβαση. Η ιατρική όμως τέχνη δεν αποτελεί μονό-

δρομο για τη θεραπεία των ασθενειών. Στην περιοχή της Μεσογείου βρίσκεται διά-

σπαρτο πλήθος θεραπευτικών ιερών κέντρων, με πιο ονομαστά αυτά του Ασκληπιού, 

του Σάραπι και της Ίσιδας, και δεν είναι λίγες οι φορές που η θεραπεία αναζητείται με 

τη χρήση μαγικών μέσων, όπως φυλακτών και μαγικών επωδών. Για τα ιατρομαθη-

ματικά όμως η ιατρική, όπως και η θεϊκή και μαγική θεραπευτική έρχεται σε δεύτερη 

θέση μετά από τους αστερισμούς και τους πλανήτες, καθώς η σωτήρια επέμβασή της 

υπόκειται στις ουράνιες συναστρίες.      

Σύμφωνα με το τέταρτο βιβλίο της Πεντατεύχου του Δωρόθεου, ένας ασθενής δεν 

πρόκειται να γίνει καλά από μια μακροχρόνια νόσο με τη βοήθεια της ιατρικής ή μιας 

θεϊκής παρέμβασης, έχοντας τη σελήνη σε σύνοδο ή όψη από τον τέταρτο τόπο με 

τους επιβλαβείς πλανήτες.97 Ένας όμως ασθενής με τη σελήνη στο ωροσκόπιό του να 
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απομακρύνεται από τον Άρη, παρά το γεγονός ότι θα υποφέρει από αιμορραγικούς 

πόνους στην κοιλιά, θα μπορέσει τελικά να θεραπευθεί με τη βοήθεια των ιατρών.98 

Για τον Κλ. Πτολεμαίο ο Δίας επιτρέπει την απόκρυψη ενός τραυματισμού και τη 

βελτίωση μιας ασθένειας με την ανθρώπινη βοήθεια που παρέχει ο πλούτος ή τα διά-

φορα κοινωνικά αξιώματα και μαζί με τον Ερμή προσδίδει τη δυνατότητα για θερα-

πεία με τη χορήγηση φαρμάκων ή την επέμβαση ιατρών. Ο πλανήτης της Αφροδίτης 

κάνει τα τραύματα εÜμορφα και ™πιχαρÁ μέσω θεϊκών συμβουλών και χρησμών, πα-

ρέχοντας ανακούφιση από τις νόσους με θεϊκή επέμβαση, ενώ όταν αναμειχθεί ο πλα-

νήτης του Κρόνου, η θεραπεία επέρχεται με την καθομολόγηση της νόσου.99 Η Α-

φροδίτη σε σύνοδο με τον Ερμή επιφέρει κέρδος από έναν τραυματισμό ή μια ασθέ-

νεια, λόγω ακριβώς των συμβολικών ιδιοτήτων του θεού του πλανήτη Ερμή.100 Οι 

θεραπευτικές λοιπόν επενέργειες των πλανητών είναι άμεσα συνυφασμένες με τη μυ-

θολογία των θεοτήτων τους, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε στους αρχαϊκούς και 

κλασικούς χρόνους. 

Ο Β. Βάλης ακολουθεί στις 'Ανθολογίες του μια γενικότερη τοποθέτηση από αυτή 

του Κλ. Πτολεμαίου, αναφέροντας ότι η σχέση των ευνοϊκών πλανητών με τους αρ-

νητικούς τόπους ευνοεί τη θεραπεία των τραυματισμών και των ασθενειών είτε με τη 

βοήθεια των θεών, είτε με την επέμβαση των ιατρών.101  

Για το Φ. Ματερνό νόσοι των ματιών θεραπεύονται με την επέμβαση θεών ή με 

τη βοήθεια της ιατρικής, όταν οι θετικοί πλανήτες σε ευνοϊκή όψη καθυπερτερήσουν 

και ο ήλιος και η σελήνη βρεθούν στον ωροσκόπο και ο Άρης στον πέμπτο τόπο ή ο 

ήλιος στον ωροσκόπο, σε σύνοδο με τον Κρόνο και με τον Άρη να τετραγωνίζεται ή 

να διαμετρείται.102 Όταν οι ευνοϊκοί πλανήτες είναι ισχυροί και σε όψη με τη σελήνη, 

επέρχεται θεραπεία με κάποια θεϊκή επέμβαση, ενώ όταν η απόρροια των πλανητών 

αυτών είναι ισχυρότερη από αυτή των επιβλαβών και η σελήνη, προσεγγίζοντας τον 

Ερμή, επισυνάψει όψη μαζί του, οι ασθένειες επιδέχονται θεραπείας με τη χρήση μα-

γικών επικλήσεων, φυλακτών ή τη διαμεσολάβηση της ιατρικής.103 Αν ο Ερμής τε-

                                                 
98 Ό.π., 4.1.124 
99 Πρόκειται για τη συνήθεια της εποχής να μεταφέρουν τους ασθενείς σε θεραπευτικούς ναούς και 
ιερά κέντρα, όπου μιλούσαν ανοιχτά σε ένα ευρύτερο πλήθος ανθρώπων για το πρόβλημα υγείας τους. 
Βλ. F. E. Robbins, Ptolemy, Tetrabiblos: Edited and Translated into English (LCT) (London-
Cambridge MA, 1940), σελ. 333, υποσ. 1. Μια τέτοια πράξη είναι εμφανές ότι ενέχει ψυχοθεραπευτική 
διάσταση. 
100 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 3.13.19· πρβ. CCAG 5.1.209.21-31, 8.4.188.6-11 
101 Β. Βάλης, 'Ανθολ. 2.36.38 
102 Φ. Ματερνός, Math.7.8.4 
103 Ό.π., 7.21.6-7 
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τραγωνιστεί τον Άρη στο μεσουράνημα και τον Κρόνο στο υπόγειο, η θεραπεία επι-

τυγχάνεται με τη βοήθεια των θεών.104 Αν ο Κρόνος και ο Άρης από το υπόγειο και 

το μεσουράνημα αντίστοιχα σχηματιστούν στα όριά τους ή αν ο Κρόνος βρεθεί στα 

όρια του Άρη και το αντίστροφο, θα υπάρχει θεραπεία από ψυχικές ασθένειες μετά 

από δεκαπέντε χρόνια για τον Άρη και τριάντα για τον Κρόνο. Όταν οι πλανήτες του 

Δία και του Άρη σχηματιστούν στα όριά τους ή ο Δίας βρεθεί στα όρια του Άρη και 

το αντίστροφο, η επιληψία θα θεραπευθεί μετά από δεκαπέντε χρόνια για τον Άρη και 

δώδεκα για το Δία, όση δηλαδή είναι και η χρονική διάρκεια της περιφοράς τους γύ-

ρω από τον ήλιο.105 

Ο Ρητόριος καταγράφει ότι ο Δίας, συνάπτοντας όψη με την πανσέληνο, όταν αυ-

τή σχετίζεται μόνο με τον Άρη στον Τοξότη και στους Ιχθύες, δίνει τη δυνατότητα για 

θεραπεία με τη βοήθεια των ιατρών, τη χρήση δίαιτας ή με τη χορήγηση φαρμάκων. 

Επίσης, η σελήνη επιτρέπει τη θεραπευτική βοήθεια μέσω θεϊκών χρησμών ή θεϊκής 

παρέμβασης.106  

Ακολουθώντας τον ανώνυμο αστρολόγο του 379 μ.Χ., κάθε φορά που θετικοί 

πλανήτες καθυπερτερούν ή σχηματίζουν αριστερή όψη με αρνητικούς πλανήτες, τα 

πάθη μετριάζονται και μάλιστα οι σχηματισμοί αυτοί συντελούν στην απαλλαγή τους, 

κυρίως όταν ένας ευνοϊκός πλανήτης βρεθεί ανατολικά και επισυνάψει όψη με τους 

σινωτικούς τόπους.107 Ο αστρολόγος του 379 μ.Χ. αποδίδει στους αστερισμούς θερα-

πευτικές ιδιότητες, αντιστοιχώντας συγκεκριμένες μοίρες των ζωδίων με αστερι-

σμούς, οι οποίοι εξουσιάζονται από συγκεκριμένες θεότητες του ελληνορωμαϊκού 

πανθέου, που με τη σειρά τους ευθύνονται για θεραπευτικές επεμβάσεις μέσω της θε-

ϊκής επιφάνειας ή μέσω ονείρων. Οι ευεργετικές απόρροιες των αστερισμών ενεργο-

ποιούνται, όταν βρεθούν σε συγκεκριμένες μοίρες και σε τόπους που διανύονται από 

τους πλανήτες ή όταν διανύουν το υπόγειο ή τον ωροσκόπο. Έτσι, προκύπτει ο ακό-

λουθος πίνακας:108 

 
Πίνακας 15   Οι θεϊκές αστρικές πατρωνίες 
 
ΖΩΔΙΑ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΗΤΕΣ 
Σκορπιός Οφιούχος Ασκληπιός/Σάραπις 
Παρθένος Στάχυς Μητέρα Θεών/ Κόρη/ Αφροδίτη 
Δίδυμοι πρώτο κεφάλι Ερμής/ Τελεσφόρος/ Απόλλωνας 
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Δίδυμοι δεύτερο κεφάλι Ηρακλής/ Διόσκουροι 
Δίδυμοι Κύνας Εκάτη/ Άρης/ Άνουβης 
 Λύρα Απόλλωνας/ Ερμής 
Αιγόκερως Έριφοι/ Αίγα Πάνας/ Ερμής 

   
Δέκα επτά θεότητες εξουσιάζουν οκτώ αστερισμούς τεσσάρων ζωδίων, κυριαρχία 

που βασίζεται στις μυθολογικές και αστρολογικές ‘αλήθειες’ του παρελθόντος. 

Ο Ασκληπιός και ο Σάραπις είναι οι θεοί του αστερισμού του Οφιούχου. Το φίδι 

αποτελεί το σύμβολο του Οφιούχου, αλλά και το ιερό ζώο του Ασκληπιού, ο οποίος, 

ήδη από τους ελληνιστικούς χρόνους, είχε ταυτιστεί με την ελληνοαιγυπτιακή θεότη-

τα του Σάραπι.109 Η θεραπεία των ασθενειών του σώματος αποτελεί μια σημαντική 

έκφανση της λατρείας των θεών αυτών και έτσι ο Οφιούχος συμβάλλει στη θεραπεία 

όχι μόνο με τη θαυματουργή επέμβαση των δύο αυτών θεοτήτων, αλλά και με τη 

βοήθεια των ιατρών.110 Η ερωτική αγνότητα του ζωδίου της Παρθένου χαρακτηρίζει 

και τις θεότητές της, την Κόρη/Περσεφόνη και τη Μητέρα των θεών.111 Η Κό-

ρη/Περσεφόνη σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζεται με τη Μητέρα των θεών, που με 

τη σειρά της ενέχει μυθολογικούς δεσμούς με την Αφροδίτη.112 Από τη στιγμή που 

εδραιώνεται ο συσχετισμός ανάμεσα στις τρεις αυτές θεότητες, επέρχεται και ο συ-

σχετισμός τους με τον αστερισμό του Στάχεως, αφού το σημείο/σύμβολό του, το στά-

χυ, αποτελεί το σύμβολο της Κόρης και ένα από τα εποπτικά μέσα των μυστηρίων 

της Ελευσίνας, που τελούνται προς τιμή της.113 Η σύνδεση των Διδύμων με τον Ερ-

μή/Απόλλωνα και τον Άρη/Ηρακλή του χειρογράφου εντοπίζεται στον Κλ. Πτολε-

μαίο, ενώ ο Υγίνος (64 π.Χ.-17 μ.Χ.) ταυτίζει τους Διδύμους με τους Διόσκουρους, 

αλλά και με τον Ηρακλή και τον Απόλλωνα.114 Η Εκάτη και ο Άνουβις είναι οι θεοί 

του αστερισμού του Κυνός (Σείριος): ο σκύλος θεωρείται το ιερό ζώο της Εκάτης και 

                                                 
109 Για τον Ασκληπιό και τον Οφιούχο βλ. Ερατοσθένης, Καταστ. 6· Υγίνος, De astron. 2.14· Αίλιος 
Αριστείδης, `Ιεροˆ λόγοι 4.56· CCAG 8.3.122.9. Ο αστερισμός του Οφιούχου απεικονίζεται σε φυλακτά 
ως ένας άνδρας που κρατάει με τα δύο του χέρια ένα φίδι και προστατεύει όσους τα φορούν από τα 
δαγκώματα δηλητηριωδών φιδιών. Βλ. C. Bonner, Magical Amulets, ό.π., σελ. 232-5· A. Delatte- Ph. 
Derchain, Les Intailles Magiques, ό.π., σελ. 267-8. Για τον Ασκληπιό και τη σχέση του με το Σάραπι 
βλ. J. E. Stambaugh, Sarapis under the Early Ptolemies (EPRO 25) (Leiden, 1972), σελ. 75-8  
110 CCAG 5.1.210.6 
111 Βλ. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 339· Ph. Borgeaud, Η Μητέρα των Θεών: 
Από την Κυβέλη στην Παρθένο Μαρία (μτφ. Α. Καραστάθη- Μ. Καρδαμίτσα) (Αθήνα, 2001), σελ. 185, 
189 
112 Βλ. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 410, 377· Πλίνιος, HN 2.37· F. Cumont, ‘Les 
noms des planètes et l’ astrolatrie chez les Grecs’, ό.π., 18 
113 Ο Ερατοσθένης (Καταστ. 9) και ο Υγίνος (De astron. 2.25) συνδέουν τη Δήμητρα με τον αστερισμό 
της Παρθένου. Για το στάχυ και τα ελευσίνια μυστήρια βλ. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, 
ό.π., σελ. 338, 340, 585 
114 Κλ. Πτολεμαίος, Τετρ. 1.9.4· Υγίνος, De astron. 2.22. Για τους Διδύμους και τους Διόσκουρους βλ. 
και Ερατοσθένης, Καταστ. 10  
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ο Αιγύπτιος θεός Άνουβις απεικονίζεται στη φαραωνική εικονογραφία με ανθρώπινο 

σώμα και κεφάλι σκύλου.115 Ο Ερμής και ο Απόλλωνας παίρνουν τη θέση τους στον 

αστερισμό της Λύρας, διότι η κλασική μυθολογία θέλει τον Ερμή κατασκευαστή της 

πρώτης λύρας, την οποία παραδίδει στη συνέχεια στον Απόλλωνα.116 Τέλος, η τραγό-

μορφη ή κριόμορφη εικονογραφία του Πάνα και η θυσία κριαριών και τράγων στον 

Ερμή δικαιολογεί την κυριαρχία των θεών αυτών στους αστερισμούς Έριφοι και Αί-

γα.117 Γίνεται λοιπόν εμφανής για άλλη μια φορά η άμεση σύζευξη μυθολογίας και 

θρησκείας με την αρχαία αστρονομία και αστρολογία, αλλά και το πλασματικό της 

διάκρισής τους, μια διάκριση που προτάθηκε από αρκετούς ερευνητές του παρελθό-

ντος κάτω από την επίφαση αντικρουόμενων μεθοδολογικών κριτηρίων. 

                                                 
115 Βλ. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 153, 362 
116 Άρατος, Φαινόμ. 268-9· Ερατοσθένης, Καταστ. 24· Υγίνος, De astron. 2.7. Βλ. και W. Burkert, Αρ-
χαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 333 
117 Υγίνος, De astron. 2.13, 28. Βλ. και W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 153-4, 364 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
 

1. ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΕΙΑ 
 

 ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών και των βοτάνων, ενδιαφέρον που είναι 

έκδηλο μέσα από τις πραγματείες του Θεόφραστου (371-287 π.Χ.), του Πλίνιου, του 

Διοσκουρίδη (40-90 μ.Χ.), του Γαληνού, αλλά και από ένα μεγάλο αριθμό ψευδεπί-

γραφων και ανώνυμων έργων.1 Η μαγική φαρμακοποιεία ανάγεται στη σφαίρα του 

υπερβατικού, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο μυθικά πρόσωπα του παρελθόντος, 

όπως ο Πυθαγόρας, ο Ζωροάστρης, ο Οστάνης, ο Ενώχ και ο Δημόκριτος, ενώ ο Πλί-

νιος εμφανίζει τη θεά Φύση προσωποποιημένη να αποκαλύπτει στον αγρότη τα μυ-

στικά της μακροκοσμικής και μικροκοσμικής συμπάθειας ανάμεσα στα άστρα και το 

φυτικό κόσμο.2 Η αστρολογική φαρμακοποιεία, όπως και τα ιατρομαθηματικά και 

κάθε καινοτόμα τέχνη, επιχειρεί να κατασκευάσει τις ‘αλήθειες’ της και να εδραιωθεί 

μέσα στο σύστημα της γνώσης μέσω του μοντέλου της μυθικής αυθεντίας και έτσι 

γίνεται γνωστή μέσα από ψευδεπίγραφα έργα που φέρουν το όνομα του Ερμή του 

Τρισμέγιστου, του Θεσσαλού από τις Τράλλεις, του Ορφέα, του βασιλιά Αλέξανδρου 

ή του Σολομώντα. 

Ο Γαληνός στο προοίμιο του έκτου βιβλίου του Περˆ κράσεως καˆ δυνάμεως τîν 

¡πλîν φαρμάκων κάνει λόγο για δύο φαρμακοποιούς (ριζοτόμους), τον Ξενοκράτη 

και τον Πάμφιλο, για τους οποίους δυστυχώς γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Ο 

Πάμφιλος παρουσιάζεται να κάνει χρήση μιας ερμητικής πραγματείας σχετικής με τις 

αντιστοιχίες των δεκανών με τριάντα έξι βότανα, που φέρει αρκετές ομοιότητες με 

την `Ιερ¦ν βίβλον τοà `Ερμοà πρÕς 'ΑσκληπιÕν, το πιθανότερο όμως είναι ότι πρόκει-

                                                 
1 Για μια ιστορική επισκόπηση του ενδιαφέροντος της αρχαιότητας για τις ιδιότητες των φυτών, ήδη 
από την εποχή του Ομήρου μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους βλ. A. Delatte, Herbarius: Recherches sur 
le Cérémonial Usité chez les Anciens pour la Cueillette des Simples et des Plantes Magiques (Liége- 
Paris, 1938), σελ. 14-23· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 137-9· J. Bidez- F. Cumont, 
Les Mages Hellénizés, ό.π., τόμ. 1, σελ. 114-20, 188-91· J. Scarborough, ‘The pharmacology of sacred 
plants, herbs, and roots’, ό.π., σελ. 138-74· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans l’ antiq-
uité. Magie, botanique et religion: L’ exemple de la mandragore’, RAHA 27 (1994), 21-6· V. Nutton, 
Ancient Medicine, ό.π., σελ. 141-2, 171-8 
2 Πλίνιος, HN 18.251-3 

Η 
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ται για διαφορετικές πραγματείες.3 Ο Γαληνός ακολουθεί στο σημείο αυτό την πάγια 

θέση του απέναντι στην αστρολογική φαρμακοποιεία, κατηγορώντας τον Πάμφιλο 

τόσο για άγνοια πάνω στην τέχνη της βοτανολογίας, όσο και για την άσκηση μαγείας. 

Τη σχέση του Πάμφιλου με τη μαγεία ιχνογραφούν και οι J. Bidez- F. Cumont, από 

τη στιγμή που ο ριζοτόμος είναι δυνατό να δέχτηκε την επίδραση των ψευδεπίγραφων 

έργων του Ζωροάστρη, του Οστάνη και του Βόλου από τη Μένδη.4 Η χρήση φαρμά-

κων και η σχέση της με τη μαγεία, την αστρολογία και αργότερα με την αλχημεία ο-

δήγησε στον εξορκισμό μέρους της τέχνης αυτής από την επίσημη ρωμαϊκή εξουσία 

στη σφαίρα των απαγορευμένων τεχνών των ρωμαϊκών χρόνων.5 

Οι σχέσεις συμπάθειας τοποθετούνται σε ένα κάθετο ταξινομικό σύστημα που 

δομείται από πάνω προς τα κάτω, από τον ουρανό προς τη γη, και περιλαμβάνει τα 

άστρα και τα βότανα, έχοντας ως τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο και τη θεραπεία των 

ασθενειών του. Στο ταξινομικό αυτό μοντέλο κάθε ζωδιακός αστερισμός ή πλανήτης 

αναλογεί σε συγκεκριμένο βότανο, στο οποίο και προσδίδει ή επιτείνει (ανάλογα με 

το βαθμό και την ποιότητα της αστρικής επίδρασης) τις θεραπευτικές του ιδιότητες.6 

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τη ζωδιακή βοτανολογία και τις θεραπευτικές ιδιό-

τητες κάθε βοτάνου, όπως αυτές παρατίθενται στο κυριότερο διασωθέν κείμενο α-

στρολογικής φαρμακευτικής των ελληνορωμαϊκών χρόνων. Ο πίνακας χρησιμοποιεί 

την ελληνική και λατινική έκδοση του έργου του Θεσσαλού:7 

 
Πίνακας 16   Η ζωδιακή βοτανολογία του Θεσσαλού  

 
ΖΩΔΙΑ ΒΟΤΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
Κριός ελελίσφακος/ salvia θεραπεύει τις αιμορραγίες/ τη φυματίωση/ τους συντηκτικούς/ τις νό-

σους της σπλήνας/ τα προβλήματα της μήτρας, όπως τη σκλήρυνση, τους 

                                                 
3 Ο Γαληνός (Περˆ κράσ. δυν. ¢πλ. φαρμ. 6 [προοίμ.], έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 11, σελ. 798) αναφέ-
ρει ότι ο Πάμφιλος έκανε λόγο για ένα βότανο με την ονομασία αετός, το οποίο όμως δεν αναφέρεται 
καθόλου στην `Ιερ¦ν βίβλον και έτσι πιθανό είναι να πρόκειται για διαφορετικές πραγματείες. Βλ. A.-J. 
Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 77, 139 
4 Βλ. J. Bidez- F. Cumont, Les Mages Hellénizés, ό.π., τόμ. 1, σελ. 116-9, 189-90 
5 Βλ. F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 276-7· M. Beard- J. North- S. 
Price, Religions of Rome, ό.π., τόμ. 1, σελ. 233-5· F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, 
ό.π., σελ. 53-6 
6 Για τα κείμενα αστρολογικής βοτανολογίας βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 17-20· A.-J. Fes-
tugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 143-60. Για το θέμα αυτό βλ. και Α. Bouché-Leclercq, L’ As-
trologie Grecque, ό.π., σελ. 317, 535-6· J. Scarborough, ‘The pharmacology of sacred plants, herbs, 
and roots’, ό.π., σελ. 154-6· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans l’ antiquité’, ό.π., 27-8· 
T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 190-1· G. Ducourthial, Flore Magique et Astrologique de l’ 
Antiquité (Paris- Berlin, 2003), σελ. 257-473 
7 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.139-51, 8.4.258-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 68-190. Τη δομή 
αυτή ακολουθεί και το CCAG 7.232-3, με τη διαφορά ότι το ζώδιο του Υδροχόου αναπτύσσει συμπα-
θητική σχέση με το βότανο δρακόντιο. 
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ρευματισμούς, τους δυνατούς πόνους/ τις ασθένειες των νεφρών/ την 
ασθένεια των ισχίων 

Ταύρος περιστερεώνας ορ-
θός/columbina vel 
vervena 

θεραπεύει νόσους των ματιών, όπως την οφθαλμία, τα οιδήματα, τη δα-
κρύρροια, τα γλαυκώματα, τους καταρράκτες, τα πτερύγια, τα σαρκώματα 
των βλεφάρων, τα χαλάζια, τα λευκώματα 

Δίδυμοι περιστερεώνας ύ-
πτιος/ hiera botane 

θεραπεύει καρκινώματα/ κονδυλώματα/ σαρκώματα βλεφάρων/ όλες τις 
ασθένειες/ ασθένειες του στόματος/ των παρίσθμιων 

Καρκίνος σύμφυτο/ con-
solida maior 

ευεργετική επίδραση σε τραύματα/ συγκολλά νεύρα/ θεραπεύει τα ρήγ-
ματα των αρτηριών και των φλεβών του θώρακα/ τις αιμορραγίες/ ρυθμί-
ζει την έμμηνο ρύση/ αντιμετωπίζει αποκολλήσεις και διαβρώσεις των 
χιτώνων του ματιού 

Λέων κυκλάμινο θεραπεύει τις φλεγμονές του κεφαλιού και του θώρακα/ τα έλκη του αι-
δοίου, των ρουθουνιών, του στόματος/ στερεώνει τα δόντια/ σταματάει 
την έμμηνο ρύση/ θεραπεύει τις χοιράδες/ τα αποστήματα/ τις μελα-
νιές/ τα σαρκώματα/ τα οιδήματα με υγρό/ την ακμή/ τα εξογκώματα/ 
καθαρίζει και σταματάει τη ρεύση του πύον/ θεραπεύει τα δαγκώματα 
ψαριών, ερπετών 

Παρθένος καλαμίνθη χρησιμοποιείται για τα εγκαύματα (ή φλεγμονές)/ θεραπεύει το ερυσιπέ-
λας/ τον πυρετό/ τις κεφαλαλγίες 

Ζυγός σκορπίουρος/ 
heliotropium 

βοηθάει σε προβλήματα υδρωπικίας/ ελεφαντίασης/ ύπαρξης εντερικών 
παρασίτων/ προβλήματα της σπλήνας/ των εντόσθιων 

Σκορπιός αρτεμισία κατά των πυρετών/ των σεληνιαζόμενων/ χρησιμοποιείται σε νευρικές 
παθήσεις/ σε καταστάσεις αναισθησίας του σώματος, συστολής και αναι-
σθησίας των νεύρων και των αρθρώσεων/ στην παράλυση/ θεραπεύει 
γυναίκες που εμφανίζουν κνησμούς στη μήτρα και έχουν καρκινώματα/τα 
πάθη του κεφαλιού/ του τραχήλου/ κατά του δηλητηρίου των ερπετών/ 
θεραπεύει τις ασθένειες των παρίσθμιων/ τα αποστήματα του στόματος/ 
θεραπεύει πυρετούς/ χοιράδες/ παρωτίδες/ όγκους τραχήλου/ νόσους 
των βουβώνων/ αιμορροΐδες  

Τοξότης αναγαλλίδα/ citra-
galla 

κατά του φλέγματος του κεφαλιού και του θώρακα/ του πονόδοντου/ 
θεραπεύει τους επιληπτικούς/ τη μανία/ αυτούς που έχουν δύσπνοια/ τις 
φακίδες/ την ακμή/ τους αλφισμούς/ βοηθάει στις ερωτικές επιδόσεις 

Αιγόκερως λάπαθο θεραπεύει από το δάγκωμα σκύλου/ τη λύσσα 
Υδροχόος μάραθρο/ dracon-

tea 
προστατεύει από τα δηλητήρια ερπετών/ θεραπεύει παθήσεις των ματιών, 
όπως την αμβλυωπία και την τύφλωση/ την ποδάγρα 

Ιχθύες 
 

αριστολοχία θεραπεύει νοσήματα των ματιών, την τύφλωση/ την αλωπεκία/ τα δερμα-
τικά εξανθήματα/ τη λέπρα/ την ψώρα/ τις φακίδες/ τους αλφισμούς/ 
θεραπεύει τα έλκη / τη ρεύση υγρών από πληγή/ τα έλκη των ρουθου-
νιών, των αυτιών, του στόματος/ παθήσεις του αιδοίου/ του πρωκτού/ το 
πύον και το φλέγμα του θώρακα/ βοηθάει όσους έχουν πέτρα στην κύστη 
και φλεγμονές της κύστης/ την ψωρίαση/ θεραπεύει το έλκος στην ουρή-
θρα/ τις χοιράδες/ τα οιδήματα με υγρό/ τα σαρκώματα/ τα αποστήμα-
τα 

 
Σε διαφορετικές ζωδιακές αντιστοιχίες προβαίνει ο Σολομώντας στην `Υγρομαντεία 

του.8 

 
Πίνακας 17   Η ζωδιακή βοτανολογία της `Υγρομαντείας 

  
ΖΩΔΙΑ ΒΟΤΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
Κριός μυριόφυλλο θεραπεύει τραύματα/ αποδιώχνει τους δαίμονες/ τις λύπες 
Ταύρος τριφύλλιο θεραπεύει τους πόνους των οφθαλμών/ κατά των δαιμόνων 
Δίδυμοι ξίφιο ίαση δαιμονισμένων 
Καρκίνος μανδραγόρας θεραπεύει κεφαλαλγίες/ τη στειρότητα 
Λέων βαλωτή συνενώνει θλασμένα οστά 

                                                 
8 CCAG 8.2.159-62 
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Παρθένος στρύχνος κατά των ρευματισμών 
Ζυγός βελονίκη ίαση δαιμονισμένων/ σεληνιαζόμενων/ θεραπεύει τη λιθίαση/ τις συστροφές 

των εντέρων/ τους πόνους/ το συνάχι 
Σκορπιός κυνόγλωσσο ίαση πληγών/ ρευματισμών 
Τοξότης ανακάρδιος θεραπεία φλεγμονών και του πόνου των νεφρών 
Αιγόκερως τράγιο [αποτελεί δηλητήριο για τις γυναίκες]/ θεραπεύει την επιληψία (δαιμονισμό) 
Υδροχόος βατράχιο [προκαλεί σπασμούς και θάνατο]/ ίαση ασθενειών/ σήψεων/ τραυμάτων  
Ιχθύες αριστολοχία θεραπεύει κάθε νόσο/ κατά των δαιμόνων/ αντίδοτο σε δηλητήρια φιδιών  
    
Τα δύο αυτά κείμενα διαφέρουν σχεδόν ολοκληρωτικά μεταξύ τους. Μοναδική εξαί-

ρεση αποτελεί η κυριαρχία του ζωδίου των Ιχθύων στο βότανο της αριστολοχίας. 

Όπως φανερώνουν οι μελέτες του J. Scarborough και του G. Ducourthial, η ε-

μπειριοκρατική βοτανολογία είναι γνωστή στους αστροριζοτόμους, καθώς οι θερα-

πευτικές ιδιότητες των αστρολογικών βοτάνων φαίνονται να υπόκεινται στις γενικό-

τερες φαρμακευτικές γνώσεις της εποχής. Το έργο του Θεσσαλού περιλαμβάνει έναν 

αριθμό συνταγών ευρύτατα διαδεδομένων στην ελληνορωμαϊκή φαρμακευτική, που 

συναντώνται και στα έργα του Διοσκουρίδη, του Γαληνού και στην ύστερη βυζαντινή 

φαρμακευτική.9 Ο G. Ducourthial στην εμπεριστατωμένη του μελέτη για τα μαγικά 

και αστρολογικά βότανα κατέδειξε ότι οι ασθένειες που υπαγορεύει η ζωδιακή και 

πλανητική μελοθεσία του συστήματος των ιατρομαθηματικών καθορίζουν σε αρκετές 

περιπτώσεις την επιλογή των βοτάνων σύμφωνα με τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. 

Η επιλογή των βοτάνων δεν καθορίζεται όμως μόνο από την εμπειριοκρατική βοτα-

νολογία, αλλά αναγιγνώσκεται και με τη βοήθεια των συμβατικών ‘αληθειών’ της 

σημειωτικής και βιολογικής γλώσσας της αστρολογίας.10   

Τα βότανα ελελίσφακος και μυριόφυλλο ενέχουν αιμοστατικές και εμμηναγωγές 

ιδιότητες και είναι αυτές ακριβώς οι ιδιότητες που υπαγορεύουν τη σχέση τους με τον 

Κριό, καθώς το ζώδιο αυτό αποτελεί το νυχτερινό οίκο του Άρη, που με τη σειρά του 

ευθύνεται για αιμορραγίες και τραυματισμούς.11 Η Αφροδίτη εξουσιάζει το βότανο 

περιστερεώνα, διότι το ιερό ζώο της ομώνυμης θεάς είναι τα περιστέρια και έτσι ο 

νυχτερινός της οίκος, ο Ταύρος, κυβερνάει τον περιστερεώνα ορθό, ενώ οι ευεργετι-

κές ιδιότητες του βοτάνου στα μάτια προσεγγίζονται κάτω από το πρίσμα της σχέσης 

                                                 
9 Βλ. J. Scarborough, ‘The pharmacology of sacred plants, herbs, and roots’, ό.π., σελ. 156. Βλ. και 
σελ. 170 
10 Βλ. G. Ducourthial, Flore Magique et Astrologique de l’ Antiquité, ό.π., σελ. 257-473. Ο G. Du-
courthial στην προσπάθειά του να αιτιολογήσει κάθε αντιστοιχία προβαίνει σε αρκετές υποθετικές θέ-
σεις, που είναι αρκετά δύσκολο να υποστηριχθούν. Ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας υιοθετεί 
μόνο όσες θέσεις κρίνει ότι βρίσκονται πλησιέστερα στη ‘λογική’ των αντιστοιχιών αυτών, παρά το 
γεγονός ότι πρόκειται τελικά μόνο για υποθέσεις (όπως ακριβώς συνέβη και στην ‘αποκωδικοποίηση’ 
της μελοθεσίας).  
11 Βλ. G. Ducourthial, Flore Magique et Astrologique de l’ Antiquité, ό.π., σελ. 388-9 
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του περιστεριού με την αίσθηση της όρασης.12 Η Αφροδίτη εξηγεί και την αντιστοι-

χία του Ταύρου με το τριφύλλι, με το οποίο ταυτίζονται στην αρχαιότητα αρκετά βό-

τανα που φέρουν καλλωπιστικές ιδιότητες, ευνοούν τις ερωτικές επιδόσεις και θερα-

πεύουν όργανα του γυναικείου σώματος.13 Επιπλέον, η σχέση της Αφροδίτης με τον 

περιστερεώνα ορθό ερμηνεύει τις ιδιότητες του περιστερεώνα ύπτιου, του βοτάνου 

των Διδύμων, απαλλάσσοντας από ασθένειες που έχουν να κάνουν με την αλλοίωση 

της μορφής του σώματος, όπως κονδυλώματα και σαρκώματα των βλεφάρων.14 Τα 

διπλά ζώδια των Διδύμων και των Ιχθύων εξουσιάζουν βότανα που μορφολογικά εί-

ναι διπλά: οι Δίδυμοι το ξίφιο και οι Ιχθύες την αριστολοχία, η οποία επιπλέον ως εμ-

μηναγωγό βότανο επιφέρει την ίαση για τις ασθένειες του ζωδίου του.15 Το σύμφυτο 

του Καρκίνου έχει ευεργετική επίδραση στις ασθένειες που αποστέλλει το ζώδιο κατά 

τον τύπο της ζωδιακής μελοθεσίας, επουλώνοντας πληγές και συγκολλώντας σπα-

σμένα οστά, ενώ ο μανδραγοράς θεραπεύει τη στειρότητα –όπως και γενικότερα στη 

φαρμακευτική- και ασθένειες του κεφαλιού, διότι η σελήνη, ο κυβερνήτης του Καρ-

κίνου, σηματοδοτεί τη γονιμότητα ή τη στειρότητα και μελοθετείται με το κεφάλι.16 

Το χρώμα και η παρετυμολογία του κυκλάμινου του Λέοντα παραπέμπει στον κυβερ-

νήτη πλανήτη του, τον ήλιο. Εξάλλου, ο ίδιος ο Πλίνιος αναφέρει ότι η ρίζα του κυ-

κλάμινου αποκτάει τις ευεργετικές της ιδιότητες, όταν εκτεθεί κάτω από την επίδρα-

σή του ήλιου.17 Οι ιδιότητες της Παρθένου ταυτίζονται με αυτές του βοτάνου της 

(καλαμίνθη) και περιλαμβάνουν την αγνότητα, την ερωτική αποχή και τη στειρότητα. 

Ως βότανο του ζωδίου επιλέγεται και ο στρύχνος, λόγω της θεραπευτικής του επί-

δρασης στην κοιλιά, σε ένα μέλος που ανήκει στην Παρθένο.18 Ο Ζυγός εκφράζει την 

ισορροπία και την αρμονία και κατά προέκταση την αρμονική ισορροπία της ψυχής 

και έτσι το βότανό του, η βελονίκη, θεραπεύει ψυχικές ασθένειες, όπως την τρέλα και 

το δαιμονισμό.19 Η αρτεμισία του Σκορπιού θεραπεύει πυρετούς, νευρικές και υστε-

ρικές παθήσεις, λόγω του Άρη που έχει τον οίκο του στο Σκορπιό, αλλά και σεληνια-

                                                 
12 Βλ. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 153, 325· G. Ducourthial, Flore Magique et 
Astrologique de l’ Antiquité, ό.π., σελ. 396-7 
13 Βλ. G. Ducourthial, Flore Magique et Astrologique de l’ Antiquité, ό.π., σελ. 393-5 
14 Βλ. ό.π., σελ. 401 
15 Βλ. ό.π., σελ. 399, 467-8 
16 Βλ. ό.π., σελ. 410, 406-7· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans l’ antiquité’, ό.π., 21 
17 Πλίνιος, HN 25.133. Βλ. G. Ducourthial, Flore Magique et Astrologique de l’ Antiquité, ό.π., σελ. 
415-6 
18 Βλ. G. Ducourthial, Flore Magique et Astrologique de l’ Antiquité, ό.π., σελ. 427-8, 422-3 
19 Βλ. ό.π., σελ. 431-2 
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σμούς και ασθένειες των γυναικών, εξαιτίας της σχέσης της με την Άρτεμη.20 Η ανα-

γαλλίδα του Τοξότη, όπως και το λάπαθο και το τράγιο του Αιγόκερω είναι βότανα 

που θεραπεύουν ασθένειες για τις οποίες ευθύνονται οι κυβερνήτες τους (Δί-

ας/Κρόνος), βοηθώντας στις ερωτικές επιδόσεις, απομακρύνοντας τον πονόδοντο και 

τις φλεγμονές του θώρακα στην πρώτη περίπτωση και απαλλάσσοντας από τις διάρ-

ροιες και την επιληψία (δαιμονισμό) στη δεύτερη.21 Άλλωστε, δεν είναι τυχαία η επι-

λογή ενός βοτάνου για τον Αιγόκερω με ονομασία που παραπέμπει στη μορφή του 

ζώου/συμβόλου του (τράγος). Το μάραθρο του Υδροχόου έχει στενή σχέση με τα φί-

δια: σε διάφορα κείμενα της εποχής φέρεται να προστατεύει από τα δηλητήριά τους 

και είναι επίσης γνωστό και με το όνομα δρακόντιο, ονομασία αρκετών φιδιών της 

αρχαιότητας.22 Το βατράχιο παραπέμπει φωνημικά στα αμφίβια όντα που ζουν στο 

νερό (βάτραχοι) και καθορίζει την αντιστοιχία του με τον Υδροχόο, ένα ζώδιο που 

συμβολίζει το στοιχείο του νερού. Η επιλογή του όμως καθορίζεται και από τις γενι-

κότερες φαρμακευτικές γνώσεις της εποχής, καθώς αυτό φαίνεται να θεραπεύει τις 

ασθένειες του Υδροχόου.23 

Όταν το ρόλο των ζωδίων αναλάβουν οι επτά πλανητικές σφαίρες, έχουμε να κά-

νουμε με το δεύτερο τύπο της αστρολογικής βοτανολογίας, την πλανητική βοτανολο-

γία, που απαντάται στα αρχαία χειρόγραφα σε αρκετά μεγαλύτερη συχνότητα από την 

αντίστοιχη ζωδιακή. Ο πίνακας 18 βασίζεται στο κείμενο του Θεσσαλού:24 

 
Πίνακας 18   Η πλανητική βοτανολογία του Θεσσαλού 

 
ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΒΟΤΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
Ήλιος κιχώριο/ gira-

sol 
θεραπεύει προβλήματα της καρδιάς/ σταματά τις περιόδους/  θεραπεύει τις 
κεφαλαλγίες/ προβλήματα στο στομάχι 

Σελήνη αγλαόφαντο/ 
glycyside, paeo-
nia 

θεραπεύει τους πυρετούς/ τους δαιμονισμένους/ τις χοιράδες/ τις παρωτί-
δες/ τα σαρκώματα 

Κρόνος αείζωο θεραπεύει τις ποδάγρες 
Δίας ευπατόριο θεραπεύει τους ληθαργικούς/ τη διάρροια/ τη δυσεντερία/ τις κοιλιακές 

νόσους/ τους πυρετούς/ τις νόσους των ματιών, όπως λευκώματα ή πτερύγι-
α, τα ονύχια/ τις μελανιές / τις λειχήνες/ έχει επίσης καθαρτική δράση για 
τις ουλές 

Άρης πευκέδανος κατά των δηλητηρίων των ερπετών/ θεραπεύει την αποκοπή των νεύρων/ τα 
τραύματα/ τον ίκτερο/ την υδρωπικία 

                                                 
20 Βλ. ό.π., σελ. 439-40· C. Préaux, La Lune dans la Pensée Grecque, ό.π., σελ. 92 
21 Βλ. G. Ducourthial, Flore Magique et Astrologique de l’ Antiquité, ό.π., σελ. 446-8, 454, 451 
22 Βλ. ό.π., σελ. 461-2 
23 Βλ. ό.π., σελ. 457-8 
24 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.153-9, 8.4.259-60 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 199-262· πρβ. 
το ανώνυμο κείμενο που εκδόθηκε από την M. H. Thomson, Textes Grecs Inédits Relatifs aux Plantes, 
ό.π., σελ. 68-73  
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Αφροδίτη πανάκεια/ cal-
litrichos 

έχει θετική επίδραση στα μαλλιά/ θεραπεύει νόσους των ματιών/ προστασία 
και θεραπεία από δηλητήρια/ επούλωση τραυμάτων κεφαλιού/ κατά των 
ρυτίδων και των εξανθημάτων του προσώπου των γυναικών/ θεραπεία μή-
τρας 

Ερμής φλόμος/ taxus 
verbascus 

κατά της κόπωσης/ δίνει ευκινησία στο σώμα/ κατά του πόνου/ εξάγει από 
το σώμα τα βέλη, τα αγκάθια/ συνάπτει τα θλασμένα και σπασμένα οστά.  

 
Σε αντίθεση με το κείμενο του Θεσσαλού, τα χειρόγραφα που αποδίδονται στο βασι-

λιά Αλέξανδρο προβαίνουν στις εξής αντιστοιχίες:25 

 
Πίνακας 19   Η πλανητική βοτανολογία του Αλέξανδρου 

 
ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΒΟΤΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
Ήλιος πολύγονο βοηθάει στη γονιμότητα/ προστατεύει και θεραπεύει τα μάτια, την οφθαλμία, 

την αμβλυωπία, τον καταρράκτη/ τους φρενιτικούς/ τους ληθαργικούς/ θερα-
πεύει τα πάθη του στήθους/ του στομάχου/ προκαλεί εύπνοια/ έμμηνο ρύση/ 
κατά του διαβήτη 

Σελήνη κυνοβάτη θεραπεύει παθήσεις του θώρακα/ του στομάχου/ των πλευρών/ τη διόγκωση 
της σπλήνας/ ενισχύει την όραση/ θεραπεύει νόσους των ματιών, την αμβλυω-
πία/ βοηθάει στην πέψη/ θεραπεύει νόσους του παχέους εντέρου/ τις συ-
στροφές των εντέρων/ τις φλεγμονές των οπίσθιων 

Κρόνος ασφόδελος θεραπεύει τους πόνους των γονάτων, των ποδιών, των κνημών/ τους πόνους/ 
τους πόνους των νεφρών/ το φόβο των δαιμονισμένων/ ευεργετικός για τον 
πόνο της παιδικής οδοντοφυΐας/ διώχνει τους νυχτερινούς φόβους 

Δίας σαγχαρώνιο προστατεύει και θεραπεύει τις βουβωνικές φλεγμονές / θεραπεύει τα προβλή-
ματα των ποδαλγικών, όπως φλεγμονές και επιτάσεις/ ευεργετική για τους 
μηρούς/ τα χέρια/ τα πόδια/ κατά των ηπατικών πόνων/ βοηθάει στις ερωτι-
κές σχέσεις 

Άρης αρνόγλωσσο θεραπεύει τα έλκη του αιδοίου/ τις κεφαλαλγίες / τη δυσεντερία/ την αιμό-
πτυση/ την αιμορραγία/ τις αιμορροΐδες/ την παράλυση / τις φλεγμονές/ 
νόσους του στομάχου 

Αφροδίτη περιστερεώνας θεραπεύει ασθένειες του τραχήλου, τις χοιράδες, τις παρωτίδες, τους όγκους/ 
ενδείκνυται για προβλήματα των βουβώνων/ της σταφυλής/ των παρίσθμιων/ 
των συριγγίων/ των κονδυλωμάτων/ των αιμορροΐδων/ συμβάλλει στην εύκο-

                                                 
25 CCAG 8.3.159-63· πρβ. CCAG 4.134-6, 6.83-4, 7.233-6, 9.2.129-35. Τα χειρόγραφα αυτά φέρουν 
ελάχιστες διαφορές με το κείμενο του Αλέξανδρου, κυρίως στην πλανητική ιεραρχία και στις διαφορε-
τικές ονομασίες ορισμένων βοτάνων. Τα δύο πρώτα χειρόγραφα υιοθετούν την εξής ιεραρχία: ήλιος, 
Αφροδίτη, Ερμής, Άρης, Δίας, Κρόνος, σελήνη. Στο τρίτο χειρόγραφο οι πλανήτες παίρνουν τη σειρά: 
ήλιος, Αφροδίτη, Ερμής, Κρόνος, Άρης, Δίας, σελήνη. Στο τελευταίο πρώτος τοποθετείται ο Κρόνος 
και ακολουθούν οι ήλιος, σελήνη, Άρης, Ερμής, Δίας, Αφροδίτη. Επιπλέον, το πολύγονο είναι γνωστό 
και ως χαμαιλέοντας, η κυνοβάτη ως κυνόσβατος, ο ασφόδελος λέγεται και ηρακλεία, το σαγχαρώνιο 
σακχαράνιο και αλχαράνιος, το αρνόγλωσσο ονομάζεται και πεντάνευρο και το πεντάφυλλο έχει και 
τα ονόματα πενταδάκτυλο, πενταπέταλο, ευπατόριο, ανθρωπόχειρας ή ψευδοσέλινο. Στον CCAG 
9.2.133.5-6 το βότανο του Δία είναι το υοσκύαμο, ενώ στον CCAG 9.2.134.6 το βότανο της Αφροδίτης 
είναι ο μανδραγόρας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εξαρχής ότι οι διάφορες ονομασίες των βοτάνων θα 
πρέπει να εξετάζονται σε συνάφεια με το συγκεκριμένο κοινωνικό και γεωγραφικό περιβάλλον των 
χειρογράφων όπου καταγράφονται, διότι εντοπίζονται βότανα με διαφορετικές ονομασίες που εν πολ-
λοίς ταυτίζονται. Βλ. L. R. LiDonnici, ‘Beans, fleawort, and the blood of a Hamadryas baboon: Recipe 
ingredients in Greco-Roman magical materials’ στο P. Mirecki- M. Meyer (επιμ.), Magic and Ritual in 
the Ancient World (RGRW 141) (Leiden- Boston- Köln, 2002), σελ. 362-77. Στο τελευταίο χειρόγραφο 
(CCAG 9.2.129-35) στην αρχή κάθε παραγράφου για κάθε βότανο καταγράφεται ο μήνας ή οι μήνες 
συλλογής τους που βρίσκονται σε συμπάθεια με τα βότανα αυτά. Οι μήνες αυτοί καθορίζονται από το 
ζώδιο το οποίο ο συγκεκριμένος πλανήτης κάθε βοτάνου έχει ως ημερήσιο και νυχτερινό οίκο, με μόνη 
εξαίρεση τα βότανα του Κρόνου και Δία, από τα οποία το μεν βότανο του Κρόνου φαίνεται ότι θα 
πρέπει να συλλεχθεί τους μήνες του Δία, το δε βότανο του Δία τους μήνες του Κρόνου κατά την παρα-
πάνω αστρολογική θεωρία. 
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λη αναπνοή/ τη γονιμότητα/ την εγκυμοσύνη/ κατά των δαιμονισμένων 
Ερμής πεντάφυλλο θεραπεύει τραύματα και φλεγμονές των αρθρώσεων/ τις περιστροφές των ε-

ντέρων/ κατά των νόσων του φάρυγγα/ της γλώσσας/ του πονόδοντου/ των 
νόσων του στόματος/ θεραπεύει τη λιθίαση/ τη δυσουρία/ τις πληγές/ κατά 
των παθών του στήθους 

 

Τα βότανα αυτά δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρασκευή φαρμακευ-

τικών σκευασμάτων, αλλά επέχουν και το ρόλο μαγικών περιαμμάτων, όπως ακριβώς 

συμβαίνει, σε μεγαλύτερο όμως βαθμό, στα μαγικά αστρολογικά χειρόγραφα. 

Η `Υγρομαντεία διαφοροποιείται από τα παραπάνω έργα ως προς την πλανητική 

ιεραρχία και το είδος των βοτάνων. Σε αντιδιαστολή με τα ερμητικά κείμενα που α-

κολουθούν το τρίτο πλανητικό μοντέλο, στην `Υγρομαντεία ο πρώτος πλανήτης είναι 

ο Δίας και ακολουθούν ο Άρης, ο Κρόνος, ο ήλιος, η Αφροδίτη, ο Ερμής και η σελή-

νη. Για λόγους όμως συστηματοποίησης ο πίνακας 20 διαρθρώνεται με γνώμονα το 

τρίτο πλανητικό μοντέλο:26 

 
Πίνακας 20   Η πλανητική βοτανολογία της `Υγρομαντείας 

 
ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΒΟΤΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
Ήλιος ηλιοσκόπος/ 

girasolem 
 

Σελήνη γλαοφώτη/lu-
naria 

 

Κρόνος ηλιοτρόπιο [προκαλεί πυρετούς με ρίγη/ μη ιάσιμες ασθένειες/ θάνατο] 
Δίας χρυσάγκαθο θεραπεία σεληνιαζόμενων/ δαιμονισμένων/ επιφέρει ίαση τραυμάτων/ 

αντίδοτο σε δηλητήρια 
Άρης πεντασίτης ίαση αιμορραγίας    
Αφροδίτη σατύριο  
Ερμής πενταδάκτυλο θεραπεία οφθαλμικών νόσων/ ίαση πόνου χεριών, δακτύλων/ βοηθάει στην 

καλή μνήμη/ την ευγλωττία/ ίαση κάθε ασθένειας 
 
Ο Σολομώντας επιπλέον στη Μαγική πραγματεία αντιστοιχεί τον πλανήτη του Κρόνου 

με το βότανο εκατοντακέφαλο για τη θεραπεία της επιληψίας, της κεφαλαλγίας, της 

δυσεντερίας, του δαιμονισμού και των μολυσμάτων του προσώπου.27 Σε ανώνυμο 

χειρόγραφο, το οποίο φέρει αρκετές ομοιότητες με τα έργα του Σολομώντα, οι σπόροι 

του βοτάνου του Ερμή, αν ληφθούν με νερό, θεραπεύουν την επιληψία (δαιμονισμό) 

και τη μανία, ενώ το χύλωμα του φύλλου του πενταδάκτυλου, αν επαλειφθεί με λάδι, 

διώχνει τη λέπρα και τα οιδήματα των δακτύλων, της μύτης ή των αυτιών. Η ρίζα του 

βοτάνου του Δία μαζί με το χελιδόνιο θεραπεύει ασθένειες των ματιών, τα φύλλα του 

μαζί με άλλα υλικά θεραπεύουν τον πονόκοιλο και το δέρμα του θεωρείται ευεργετι-

                                                 
26 CCAG 8.2.162-5 
27 A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 444-5 
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κό για τα νεφρά. Το βότανο της σελήνης (ελένιο) μετά από διάφορες παρασκευαστι-

κές διαδικασίες προκαλεί όρεξη στους ανθρώπους, θεραπεύει ασθένειες της σελήνης, 

την επιληψία, νόσους της σπλήνας, το ρίγος, τον πυρετό, ασθένειες της κοιλιάς, τη 

δυσεντερία, το πύον, τους πόνους, την ποδάγρα και τους ρευματισμούς.28 

Πώς όμως δικαιολογούνται αστρολογικά οι παραπάνω συσχετισμοί των επτά 

πλανητών με τα βότανα; Η επίδραση του ήλιου στο ηλιοτρόπιο (κιχώριο) και τον ηλι-

οσκόπο αποτελούσε μια κοινή γνώση της ελληνορωμαϊκής βοτανολογίας.29 Επίσης, ο 

ήλιος, ως ένας γόνιμος πλανήτης, ελέγχει και το βότανο που φωνημικά εμπεριέχει την 

έννοια της γονιμότητας, το πολύγονο, το οποίο ονομάζεται και χαμαιλέοντας, λέξη 

που περιλαμβάνει το όνομα του ζωδιακού αστερισμού του οίκου του ήλιου, Λέοντα. 

Άλλωστε, η αντιστοιχία του ήλιου με το κιχώριο και το πολύγονο καθορίζεται και 

από το χρώμα, τα άνθη, τα φύλλα και τη μορφή των βοτάνων.30 Η φωτεινότητα της 

σελήνης εκφράζεται με την ονομασία του φυτού της, αγλαόφαντο, που ετυμολογείται 

από το επίθετο ‘αγλαός’, που σημαίνει φωτεινός, και το ρήμα ‘φαίνω’. Ο θεός Κρό-

νος αποτελεί την προσωποποίηση του χρόνου και έτσι ο πλανήτης του κυριαρχεί στο 

αείζωο, το βότανο που ‘ζει πάντα’, ενώ οι αρνητικές ιδιότητες του πλανήτη αιτιολο-

γούν την κυριαρχία του στον ασφόδελο. Στην ελληνική μυθολογία ο Άδης χαρακτη-

ρίζεται ως ¢σφοδελÕς λειμëν, ως φρικτό δηλαδή λιβάδι ή λιβάδι σκεπασμένο με στά-

χτη, και για το λόγο αυτό εξάλλου ο ασφόδελος, ως το βότανο του κάτω κόσμου, κα-

ταπολεμά τους νυχτερινούς φόβους και τους δαιμονισμένους.31 Η αντιστοιχία του 

Κρόνου με το ηλιοτρόπιο αιτιολογείται από τη γενικότερη πεποίθηση της εποχής ότι 

ο Κρόνος είναι ο ήλιος της νύχτας. Το ευπατόριο του Δία είναι γνωστό στη φαρμα-

κευτική για τις ιδιότητές του, ως καθαρτικό και ως φάρμακο που σταματάει τη διάρ-

ροια, και αποκαλείται και ηπατόριο ή ηπακίτης, ονομασία που ετυμολογείται από το 

συκώτι (ήπαρ), όργανο με το οποίο μελοθετείται ο Δίας. Το υοσκύαμο ταυτίζεται με 

το σαγχαρώνιο και θεραπεύει τους μηρούς και τα πόδια, τα μέλη των δύο οίκων του 

Δία (Τοξότης/Ιχθύες), και ενδείκνυται για τους δαιμονισμένους, λόγω των ναρκωτι-
                                                 
28 CCAG 12.128.14-9, 129.26-130.5, 132.22-133.11. Ωστόσο, τα δύο αυτά κείμενα διαφέρουν στην 
πλανητική ιεραρχία που ακολουθούν. Το ανώνυμο κείμενο υιοθετεί την ακόλουθη ιεραρχία: Κρόνος, 
Ερμής, Δίας, ήλιος, Άρης, σελήνη, Αφροδίτη. 
29 Θεόφραστος, Περˆ φυτîν ƒστορία 7.15.1· Οβίδιος, Metamorphoses 4.206-70· Πλίνιος, HN 2.109, 
18.252, 22.57, 26.69· Διοσκουρίδης, Περˆ Ûλ. „ατρ. 4.164.7, 190.1· Πρόκλος, Περˆ ƒερατ. τέχν., CMAG 
6.148.10-1, 14-8· Ψευδο-Απουλήιος, Herbarius 49, 63. Το όνομα ηλιοτρόπιο είχαν επίσης ορισμένοι 
λίθοι με παρόμοια ηλιακή σχέση. Βλ. Πλίνιος, HN 37.165· Δαμιγέρων- Έβαξ, De lapidibus 2.3-4· 
PGM 12.273-4  
30 Βλ. G. Ducourthial, Flore Magique et Astrologique de l’ Antiquité, ό.π., σελ. 290-1 
31 Όμηρος, 'Οδύσσεια λ 539, ω 13. Βλ. W. Burkert, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, ό.π., σελ. 411· G. Du-
courthial, Flore Magique et Astrologique de l’ Antiquité, ό.π., σελ. 322-3 
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κών του ιδιοτήτων.32 Τα βότανα του Άρη είναι αιμοστατικά και στυπτικά και μερικά 

αντιμετωπίζουν τον πυρετό, θεραπεύοντας τις ασθένειες του Άρη, του πλανήτη του 

αίματος και του πυρετού.33 Η ετυμολογία του πευκέδανου (= πικρός) αποκαλύπτει 

τον πικρό χαρακτήρα του Άρη και ο πλανήτης κυβερνάει και το αρνόγλωσσο, βότανο 

που συσχετίζεται φωνητικά τόσο με τον Άρη, όσο και τον Κριό, τον οίκο του (αρνί). 

Τα βότανα της Αφροδίτης αντιμετωπίζουν γυναικολογικά προβλήματα ή έχουν καλ-

λωπιστικό ρόλο: η πανάκεια ονομάζεται και σατύριο, το οποίο θεωρείται αφροδισια-

κό, κυρίως λόγω της μορφής των ανθών του, που μοιάζουν με όρχεις, ενώ το βότανο 

είναι γνωστό και με την ονομασία καλλίτριχο ή πλοκαμίδα, διότι έχει καλλωπιστική 

επίδραση στα μαλλιά.34 Τα βότανα του Ερμή έχουν ιατρική χρήση στις αρθρώσεις, με 

τις οποίες μελοθετείται ο Ερμής κατά το σύστημα της πλανητικής μελοθεσίας.35  

Ιδιαίτερη κατηγορία κειμένων αποτελούν οι μαγικές ανώνυμες πραγματείες με 

ερμητικές αναφορές στο φυτό του Ερμή, την παιωνία. Η παιωνία αποτελεί διαφορετι-

κή ονομασία του βοτάνου της σελήνης, αγλαόφαντο, είναι γνωστή και ως γλυκισίδη, 

κυνόσβατος ή lunaria και θεωρείται είδος πανάκειας, θεραπεύοντας έναν αρκετά με-

γάλο αριθμό ασθενειών.36 Η απόδοση ενός τόσο σημαντικού για τη φαρμακευτική 

βοτάνου στον πλανήτη του Ερμή ερμηνεύεται όχι μόνο με το ρόλο που διαδραμάτισε 

στη βοτανολογία ο ομώνυμος θεός ως ελληνοαιγυπτιακός Ερμής Τρισμέγιστος, αλλά 

και με το ρόλο του αντίστοιχου ελληνικού θεϊκού του τύπου ως ο προστάτης των ρι-

ζοτόμων σε ακόμα παλαιότερους χρόνους, κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή.37 

Επιπροσθέτως, ο Ερμής της κλασικής ελληνικής μυθολογίας και ο αιγυπτιακός θεός 

Θωθ, τα θεϊκά παράγωγα του Ερμή Τρισμέγιστου, είχαν αναπτύξει, ήδη πριν από 

τους ελληνιστικούς χρόνους, στενή μυθολογική σύνδεση με τη σελήνη, γεγονός που 

                                                 
32 Βλ. G. Ducourthial, Flore Magique et Astrologique de l’ Antiquité, ό.π., σελ. 332-4 
33 Βλ. ό.π., σελ. 341-3 
34 Βλ. ό.π., σελ. 358 
35 Βλ. ό.π., σελ. 367-70 
36 Για την παιωνία βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 154-60· του ίδιου, Hérmetisme 
et Mystique Païenne, ό.π., σελ. 181-201· G. Ducourthial, Flore Magique et Astrologique de l’ Antiq-
uité, ό.π., σελ. 298-311, ιδιαίτ. σελ. 309-10. Η παιωνία φέρεται να θεραπεύει δηλητηριάσεις, λοιμούς, 
νόσους του συκωτιού, της σπλήνας, της κοιλιάς, ενδείκνυται για τους λίθους, τους πυρετούς, ασθένειες 
των ισχίων, των νεύρων, θεραπεύει τους ληθαργικούς, τους κωλικούς, τους πόνους του στομάχου, νό-
σους των νεφρών, τον ίκτερο, τους πόνους της κύστης, ενδείκνυται για την ίαση της λύσσας, της α-
μνησίας, της επιληψίας (δαιμονισμού), νόσων του θώρακα, του στήθους, του υπογαστρίου, για τις ημι-
κρανίες, τις ποδάγρες και τις αρθρίτιδες, τα έλκη, τα προβλήματα της ομιλίας, επιφέρει γονιμότητα ή 
ακόμα και στειρότητα, βοηθάει τις γυναίκες στα γυναικολογικά προβλήματα, στην εγκυμοσύνη και 
στην έμμηνο ρύση και εξορκίζει τους δαίμονες που έχουν καταλάβει κάποιο σώμα. Βλ. CCAG 8.1.189-
93, 8.2.169-71, 11.2.164-6. Για τη σελήνη και τα βότανα βλ. επίσης C. Préaux, La Lune dans la Pensée 
Grecque, ό.π., σελ. 119 
37 Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 45· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans l’ antiq-
uité’, ό.π., 24 
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έδωσε περαιτέρω ώθηση για το συσχετισμό τους με το σεληνιακό βότανο της παιωνί-

ας.38 

Τα βότανα αποκτούν τα χαρακτηριστικά τους από τις τέσσερις ποιότητες της α-

ριστοτελικής φιλοσοφίας, οι οποίες με τη σειρά τους επενεργούν στους τέσσερις χυ-

μούς του ανθρώπινου σώματος.39 Η θεραπεία μπορεί να επέλθει με τη χρήση ομοιο-

παθητικών βοτάνων, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των θετικών ιδιοτήτων των ά-

στρων τους, και ακολουθείται, όταν οι ζωδιακοί αστερισμοί και οι πλανήτες έχουν 

θετική επενέργεια, αποστέλλοντας ασθένειες μόνο όταν οι σχέσεις τους με τους άλ-

λους πλανήτες διαταραχθούν.40 Διαφορετικά, όταν η φύση των άστρων είναι από μό-

νη της αρνητική, η θεραπεία επέρχεται με τη χορήγηση αλληλοπαθητικών βοτάνων, 

βοτάνων δηλαδή με αντιθετικές ποιότητες από τις ποιότητες των σωματικών χυμών, 

που στόχο έχουν την αποκατάσταση της αρμονικής αναλογίας των διαταραγμένων 

χυμών ενός ασθενικού μέλους ή οργάνου του σώματος και του άστρου του.41  

Ο χώρος και ο χρόνος συνιστούν δύο κατηγορίες που εισέρχονται και αφομοιώ-

νονται στο κάθετο ταξινομικό σύστημα ουράνιου θόλου/βοτάνων. Η δραστικότητα 

ενός βοτάνου εξαρτάται όχι μόνο από την αστρική του πατρωνία, αλλά και τη θέση 

του πάνω στο γήινο πλέγμα της αστρικής χωρογραφίας.42 Η διαίρεση του χώρου σε 

κλίματα, με διαφορετικές κάθε χρονική στιγμή αστρικές επιρροές, υιοθετήθηκε από 

την τέχνη της αστροβοτανικής με τις διαφορετικές ποιότητες και ιδιότητες των βοτά-

νων σε κάθε περιοχή. Το φυτό παιωνία θεωρείται ιδιαίτερα δραστικό στις περιοχές 

του όρους Ερμώνα, στα Ταυρομένια, τη Βαβυλώνα, τη Θράκη, τα Γάδειρα και το Αι-

                                                 
38 Βλ. G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερμής, ό.π., σελ. 72, 74 
39 Βλ. S. Sambursky, The Physical World of Late Antiquity, ό.π., σελ. 35-7· G. E. R. Lloyd, Polarity 
and Analogy, ό.π., σελ. 347 
40 `Ιερ¦ βίβλος 1, έκδ. C.-E. Ruelle, ό.π., 250-1· 'Ιατρομαθ. 1.2, έκδ. J. L. Ideler, Physici et Medici 
Graeci, ό.π., σελ. 387, 430. Συμπερασματικά, στην ερμητική φαρμακευτική η θεραπεία ενδείκνυται με 
τη χρήση ομοιοπαθητικών με τα άστρα βοτάνων, σκοπεύοντας στην ενίσχυση των θετικών τους ιδιο-
τήτων και έτσι στη θεραπεία τους. Όμως ο Ερμής ('Ιατρομαθ., 2.18-20, 3.1-2, έκδ. J. L. Ideler, Physici 
et Medici Graeci, ό.π., σελ. 389-90, 432-3) κάνει λόγο για ασθένειες που προκύπτουν από τον Άρη και 
τον Κρόνο, οι οποίες διακρίνονται, αναλογικά με τις ποιότητες των δύο αυτών πλανητών, στις θερμές 
(φλεγμονές) και τις ψυχρές, και η θεραπεία τους επέρχεται με τη χρήση όχι ομοιοπαθητικών, αλλά 
αντιθετικών με τις ασθένειες αυτές υλικών και βοτάνων. 
41 Ο Φ. Ματερνός (Math. 4.22.2) αποδίδει την αλληλοπαθητική θεραπεία στον Αιγύπτιο βασιλιά Νε-
χεψώ. Για το κείμενο βλ. σελ. 35 και υποσ. 60. Εν τούτοις, υπάρχει μια αντίφαση στο σημείο αυτό, 
διότι ο Θεσσαλός (Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.137.17 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 58.1, 59.1) αναφέρει 
ότι ο Νεχεψώ βρήκε τη συμπαθητική σχέση των λίθων και των βοτάνων με τα άστρα, χωρίς να κάνει 
καθόλου λόγο για την αντιπάθειά τους. Για το κείμενο βλ. σελ. 39 και υποσ. 74. Ο A. Bouché-Leclercq 
(L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 534-5) θεωρεί την ομοιοπαθητική θεραπεία ως μαγικο-θρησκευτική 
θεραπεία και την αντιδιαστέλλει από τη μαγικο-επιστημονική αληλοπαθητική θεραπεία. Βλ. και A.-J. 
Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 131-3· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 190-1 
42 Βλ. σελ. 72· L. R. LiDonnici, ‘Recipe ingredients in Greco-Roman magical materials’, ό.π., σελ. 
363-4 



 165

γαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι στερείται των θεραπευτικών του ιδιοτήτων, 

αν συλλεχθεί σε άλλες περιοχές.43 Το κώνειο στην Ιταλία έχει θανατηφόρες ιδιότητες, 

σε αντίθεση με την Κρήτη όπου θεωρείται τροφή. Ο λόγος που δίδεται για να ερμη-

νεύσει τις αιτιώδεις αυτές σχέσεις είναι η καταστροφική συναστρία του πλανήτη του 

κώνειου, Άρη, με το ζώδιο/πάτρωνα της Ιταλίας, το Σκορπιό, του οποίου αποτελεί 

ημερήσιος κυβερνήτης, συναστρία που δεν επικρατεί για την Κρήτη, διότι ο Δίας, ο 

ημερήσιος κυβερνήτης του Τοξότη, του ζωδίου/πάτρωνα της Κρήτης, εξουδετερώνει 

τις αρνητικές αυτές επιδράσεις. Οι αστρικές απορροές λοιπόν διαφοροποιούνται από 

τόπο σε τόπο.44 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι στις σχέσεις συμπά-

θειας των άστρων με τα βότανα οι ιδιότητες των βοτάνων από τόπο σε τόπο διαφορο-

ποιούνται ποσοτικά, σε αντιδιαστολή με τις σχέσεις αντιπάθειας όταν τα βότανα δια-

φοροποιούνται ποιοτικά ανάλογα με τη περιοχή που φύονται. Ο Θεσσαλός θεωρεί ότι 

τα βότανα των ψυχρών τόπων είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα βότανα των 

θερμών, διότι στους τελευταίους οι πόροι των βοτάνων είναι ανοικτοί και έτσι απορ-

ροφούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αστρικές απορροές. Για το λόγο αυτό τα αστρολο-

γικά βότανα θα πρέπει να αναζητούνται σε θερμά κλίματα, όπως στην Αίγυπτο, την 

Αραβία, την Ασία, τη Συρία και την Ιταλία.45   

Ο κατάλληλος χρόνος συλλογής κάθε βοτάνου υπαγορεύεται από τον αστρικό 

του πάτρωνα και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αυτός εξουσιάζει.46 Ο αστρι-

κός πάτρωνας εικονίζεται σχηματικά ως ένας κάθετος άξονας, ο οποίος τέμνει τις 

τρεις χρονικές ζώνες του μήνα, της ημέρας και της ώρας, χρονικές κατηγορίες που 

δεν υιοθετούνται ως σύνολο, αλλά ταξινομούνται στα ζεύγη μήνας/ημέρα και ημέ-

ρα/ώρα ανάλογα με το αν την πατρωνία ασκούν οι ζωδιακοί αστερισμοί ή οι πλανή-

τες. Ο συγγραφέας του έργου Περˆ ƒερîν βοτανîν καˆ χυλώσεως κάνει χρήση του 

αιγυπτιακού, του μακεδονικού και ρωμαϊκού ημερολογίου για να αντιστοιχήσει τα 

βότανα των ζωδίων με την κατάλληλη ημερομηνία συλλογής τους. Ο ελληνικός κώ-

δικας Matritensis 110 [φύλ. 78-9ν]  δίνει στοιχεία για τα πέντε μόνο πρώτα ζωδιακά 

βότανα που περιγράφει, διότι από το ζώδιο του Λέοντα και μετά κάθε τέτοια πληρο-

φορία εκλείπει, καθώς το χειρόγραφο φέρει αρκετές αλλοιώσεις. Όσες όμως ημερο-

                                                 
43 CCAG 8.1.188.4-8, 8.2.167.6-11 
44 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.138-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 58-9, 61-2  
45 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.163-4 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 267-8 
46 Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 44-5 
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μηνίες υπολείπονται από το ελληνικό κείμενο, γίνονται γνωστές από άλλα μεταγενέ-

στερα ελληνικά χειρόγραφα και το αντίστοιχο λατινικό.47  

Στον ακόλουθο πίνακα έχουμε την ταξινομική αντιστοιχία ζωδίου και ημερομη-

νίας συλλογής των βοτάνων. Για λόγους αναλογίας με το αιγυπτιακό και μακεδονικό 

ημερολόγιο επιλέγεται η καταγραφή των ημερών του μήνα του ρωμαϊκού ημερολογί-

ου, που όμως δεν απαντάται σε κάθε χωρίο των κειμένων, αφού τα περισσότερα από 

αυτά αναφέρονται στις μέρες συλλογής των βοτάνων κυρίως με βάση τον υπολογισμό 

τους με τις Καλένδες. Επίσης, ο αντιγραφέας των χειρογράφων αυτών έκανε σφάλμα-

τα κατά την καταγραφή των χρονολογιών του ρωμαϊκού ημερολογίου και έτσι ακο-

λουθούνται οι διορθώσεις στις οποίες προέβη ο F. Cumont:48  

 
Πίνακας 21   Οι ζωδιακές χρονικές πατρωνίες 

 
ΖΩΔΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΗΜΕΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡ.  ΡΩΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡ. 
Κριός 22 Φαμενώθ 18 Δύστρος 18 Μαρτίου 
Ταύρος 23 Φαρμουθί 18 Ξανθικός 18 Απριλίου 
Δίδυμοι 25 Παχών 20 Αρτεμίσιος 20 Μαΐου 
Καρκίνος 25 Παυνί 19 Δαίσιος 19 Ιουνίου 
Λέων   21 Ιουλίου 
Παρθένος   21 Αυγούστου 
Ζυγός   20 ή 19 Σεπτεμβρίου 
Σκορπιός   20 Οκτωβρίου 
Τοξότης   19 ή 18 Νοεμβρίου 
Αιγόκερως   17 Δεκεμβρίου 
Υδροχόος   16 ή 17 Ιανουαρίου 
Ιχθύες   15 ή 16 Φεβρουαρίου 
 
Η χρήση των ημερολογίων αυτών υποδηλώνει τη σύνδεση του συγγραφέα με το αι-

γυπτιακό παρελθόν, τη σχέση του με την πτολεμαϊκή Αίγυπτο, αλλά καταδεικνύει και 

το άνοιγμά του στη ρωμαϊκή οικουμένη. Στο τέλος του Περˆ ƒερîν βοτανîν καˆ χυ-

λώσεως παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας με τις σχέσεις του χρονοκράτορα κάθε 

ημέρας με τα βότανα. Ο πίνακας αυτός γίνεται έτσι ο χρονικός γνώμονας για τον υ-

πολογισμό της ακριβούς στιγμής συλλογής ενός βοτάνου με άξονα τον κοινό πλανή-

τη/πάτρωνα βοτάνου, ημέρας και ώρας.49  

 

 

                                                 
47 Για παράδειγμα από τον κώδικα Monacensis 542 [φύλ. 67-70ν] (CCAG 7.29). Βλ. και Θεσσαλός, 
Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.139-49, 8.4.258-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 68-171 
48 Βλ. F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 96-8, ιδιαίτ. 97, υποσ. 3. Για τη χρήση του ημερολογίου 
βλ. O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 3· A. Le Boeuffle, Le Ciel des 
Romains, ό.π., σελ. 14-6· A. Jones, ‘The place of astronomy in Roman Egypt’, ό.π., σελ. 36· B. Bak-
houche, L’ Astrologie à Rome, ό.π., σελ. 102-6 
49 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.164 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 195  
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Πίνακας 22   Οι πλανητικές χρονικές πατρωνίες 

 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΒΟΤΑΝΑ 
α΄ α΄ Ήλιος κιχώριο/ πολύγονο 
β΄ α΄ Σελήνη αγλαόφαντο/ κυνοβάτη 
γ΄ α΄ Άρης πευκέδανο (αλλιώς πευκέδανος)/ αρνόγλωσσο 
δ΄ α΄ Ερμής φλόμος/ πεντάφυλλο 
ε΄ α΄ Δίας σαγχαρώνιο/ ευπατόριο 
στ΄ α΄ Αφροδίτη πανάκεια/ περιστερεώνας 
ζ΄ α΄ Κρόνος αείζωο/ ασφόδελος 
 
Η ώρα των χρονοκρατόρων είναι η πρώτη ώρα της ημέρας και τοποθετείται χρονικά 

την περίοδο της νύχτας και πριν από την ανατολή του ήλιου. Ένας μεγάλος αριθμός 

κειμένων της μαγικής βοτανολογίας υπαγορεύει τη συλλογή των βοτάνων κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, όταν τα βότανα βρίσκονται κάτω από την εμφανή επίδραση των 

αστερισμών, των πλανητών και της σελήνης, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική 

για τις ιδιότητές τους. Μερικές φορές, τα βότανα μετά τη συλλογή τους παραμένουν 

για ορισμένο χρονικό διάστημα εκτεθειμένα στο νυχτερινό ουρανό, ώστε να δεχτούν 

τις ευεργετικές αστρικές επενέργειες. Το βότανο του Κρόνου, ο ασφόδελος, θα πρέπει 

να παραμείνει εκτεθειμένο στο νυχτερινό ουρανό για επτά νύχτες, ενώ ο πενταδάκτυ-

λος του Ερμή και ο χρυσάκανθος του Δία θα πρέπει να εκτεθούν για τρεις νύχτες.50 

Άλλωστε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μαγικές τελετουργίες που τε-

λούνται στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν οι μαγικές δυνάμεις ενι-

σχύονται, ερχόμενες σε αντιπαράθεση με τις επίσημες λατρείες της μέρας.51  

Στην `Υγρομαντεία του Σολομώντα παρέχονται αναλυτικοί πίνακες των αντιστοι-

χιών των επτά πλανητών με τις ημέρες της εβδομάδας και τις εικοσιτέσσερις ώρες της 

ημέρας.52 Η Πέμπτη θεωρείται η πιο ευνοϊκή μέρα για τη συλλογή βοτάνων με σκοπό 

τη θεραπεία, διότι εξουσιάζεται από την ιαματική αστρική επενέργεια του Δία.53 Σε 

άλλο χειρόγραφο (χ.χ.) η έβδομη σεληνιακή μέρα θεωρείται η καταλληλότερη για τη 

συγκομιδή των θεραπευτικών βοτάνων, καθώς η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον 

Απόλλωνα, θεό άμεσα σχετιζόμενο με την ιατρική.54  

                                                 
50 CCAG 12.127.16, 128.8, 129.27-8. Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 151   
51 Εξάλλου, η σελήνη, που εξουσιάζει τη νύχτα, ταυτίζεται με τη θεά Εκάτη, τη θεά της μαγείας, και 
θεωρείται ότι προσδίδει μια θνητότητα στο βότανο, την οποία έχει ανάγκη ο ριζοτόμος, καθώς, εκρι-
ζώνοντας το βότανο, προκαλεί μια εγκληματική πράξη, που ισοδυναμεί με το θάνατο του βοτάνου. Βλ. 
A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 36· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans l’ antiquité’, 
ό.π., 26-7· F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 89 
52 CCAG 8.2.144-9 
53 CCAG 8.2.147.20-1, 35, 155.9, 162.26, 173.17-8, 12.130.11-5· A. Delatte, Anecdota Atheniensia, 
ό.π., σελ. 398.5-10, 440.6, 650.13-6. Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 44 
54 CCAG 10.123.8-10. Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 29· W. Burkert, Αρχαία Ελληνική 
Θρησκεία, ό.π., σελ. 313-4 
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Άλλες φορές πάλι, το σύστημα για τον καθορισμό του χρόνου περιπλέκεται πε-

ρισσότερο με την προσθήκη των ουράνιων μεταβολών που εκφράζονται με τις κινή-

σεις της σελήνης και των πλανητών.55 Για το Θεσσαλό η θέση του ήλιου ως ύψωμα 

στον Κριό ενισχύει τις ιδιότητες των βοτάνων, όχι μόνο εξαιτίας της επίδρασης του 

ήλιου, αλλά και γιατί ο Κριός συνδέεται με σημαντικούς πλανήτες, αφού αποτελεί το 

ύψωμα του ήλιου, το ταπείνωμα του Κρόνου, το νυχτερινό οίκο του Άρη και το τρί-

γωνο του Δία.56 Ανάλογο απόσπασμα του Ερμή προσθέτει ότι κάθε βότανο πρέπει να 

συλλεχθεί και να χυλοποιηθεί με τη σελήνη σε τρίγωνο με τον ήλιο ή στον ωροσκόπο 

του.57 Με όμοιο τρόπο και ο πίνακας 22 προϋποθέτει τη συλλογή κάθε βοτάνου να 

γίνεται με τη σελήνη σε φάση πανσέληνου ή όταν αυτή διανύει το ζώδιο του χρονο-

κράτορα της μέρας της συλλογής.58 Με πανσέληνο και με τον ήλιο στον Κριό πρέπει 

να γίνεται και η χύλωση της αρτεμισίας, διότι τη χρονική αυτή στιγμή το βότανο δια-

θέτει τη μεγαλύτερη ενέργεια.59 Για τον Αλέξανδρο ο κατάλληλος χρόνος συλλογής 

των βοτάνων περιλαμβάνει την περίοδο από την είκοσι τρίτη μέρα ως την τριακοστή 

μέρα του σεληνιακού μήνα, την ημέρα κάθε βοτάνου και την πρώτη ώρα.60 Η παιωνία 

θα πρέπει να εξαχθεί από το έδαφος την ημέρα και με τον ήλιο σε τετράγωνο· άλλες 

φορές, η εκρίζωση της παιωνίας προσδιορίζεται με τη σελήνη σε φάση μείωσης και 

συγκεκριμένα την πρώτη ώρα της ημέρας της σελήνης, με τον ήλιο στο ζώδιο της 

Παρθένου και πριν από την ανατολή του.61 Η συλλογή των βοτάνων πριν την ανατο-

λή του ήλιου μπορεί να ερμηνευθεί με το συναίσθημα ντροπής που προκαλεί στο ρι-

ζοτόμο η πράξη αυτή, από τη στιγμή που αυτός αισθάνεται ότι διαπράττει μια εγκλη-

ματική πράξη κατά της φύσης, της γης και του βοτάνου. Θα πρέπει λοιπόν να τη δια-

πράξει χωρίς μάρτυρες και κυρίως χωρίς τη μαρτυρία του ήλιου.62 Η αύξηση και μεί-

ωση του σεληνιακού δίσκου προκαλεί ανάλογες μεταλλάξεις στο κυνόσβατο και α-

γλαόφαντο, βότανα που ταυτίζονται με την παιωνία. Κατά προέκταση, η σεληνιακή 

                                                 
55 Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 33, 45-8· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans l’ 
antiquité’, ό.π., 27-8 
56 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.139 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 61-2, 64-5  
57 CCAG 7.232.10-1 
58 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.164.20-1 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 195· πρβ. CCAG 7.236.2 
59 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.146.8-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 137.2-3 
60 CCAG 9.2.135.5-7 
61 CCAG 11.2.166.8-9, 8.1.188.15-7, 8.2.167.17-9 
62 Πρβ. PGM 4.286. Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 33-7, ιδιαίτ. σελ. 36· M. Patera, ‘Les rites 
d’extraction des plantes dans l’ antiquité’, ό.π., 27. Βλ. και σελ. 167. Ο ήλιος εξάλλου θεωρείται ο οφ-
θαλμός του ουρανού που βλέπει τα πάντα. Βλ. σελ. 103-4 
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αύξηση ή μείωση επηρεάζει και την αύξηση ή ύφεση ορισμένων ασθενειών που μπο-

ρεί να επιφέρει στο ανθρώπινο σώμα το τελευταίο βότανο.63 

Η ποικιλία των βοτάνων που χρησιμοποιούνται στις αστροβοτανικές συνταγές, η 

επιλογή ορισμένων περιοχών ως τόπων ιδιαίτερης αξίας για τη δραστικότητά τους, 

αλλά και ο κατακερματισμός του χρόνου στις εικοσιτέσσερις πλανητικές πατρωνίες, 

σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες γνώσεις που συχνά απαιτούνται για την παρα-

σκευή φαρμάκων καθιστούν την αστροβοτανική φαρμακοποιεία μια εξαιρετικά πο-

λύπλοκη τέχνη. Η πολυπλοκότητα αυτή ερμηνεύεται με γνώμονα το ανταγωνιστικό 

κλίμα της εποχής και την επιθυμία για μια αποκλειστική πρόσβαση στη γνώση, δια-

γράφοντας έτσι παράλληλη πορεία με την τέχνη των ιατρομαθηματικών. Παρά την 

ποικιλομορφία των αστροβοτανικών πραγματειών, μπορούμε να προβούμε σε μια 

γενικευμένη διπλή κατηγοριοποίηση των χειρογράφων αυτών. Η πρώτη ομάδα κειμέ-

νων διακρίνεται για τον εμπειριοκρατικό της χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην τε-

χνική της φαρμακοποιείας, ενώ η δεύτερη ενέχει σε μεγαλύτερο βαθμό μαγικά χαρα-

κτηριστικά. Δεν μπορούμε όμως να υποστηρίξουμε με κριτήριο αυτό το διαχωρισμό 

τη διακριτή ύπαρξη δύο σχολών αστροριζοτόμων στην Αίγυπτο, όπως υποστήριξε ο 

A.-J. Festugière,64 καθώς ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι ταξινομικός, αλλά δηλωτικός 

τάσεων και επιρροών σε ένα μεγαλύτερο αριθμό σχολών και φυσικά σε έναν ακόμα 

μεγαλύτερο αριθμό ανεξάρτητων ριζοτόμων. Εξάλλου, η διάκριση ορθολογικής και 

μαγικοτελετουργικής αστρικής φαρμακοποιείας δεν ισχύει για την αρχαιότητα, όπως 

και για τα συγκεκριμένα κείμενα που ακολουθούν και τις δύο προσεγγίσεις. Το ζήτη-

μα έγκειται στο διαφορετικό βαθμό αυτών των επιρροών ανάμεσα στις δύο αυτές ο-

μάδες. 

 Η μαγική τελετουργία αποτελεί δομικό στοιχείο για τα κείμενα της αστρο-

βοτανικής γραμματείας. Το ζήτημα που τίθεται είναι αν ο στόχος της χρήσης των τε-

λετουργικών πράξεων είναι απλά η ισχυροποίηση της αστρικής επίδρασης ή αν η θε-

ραπεία είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης των άστρων με τη μαγεία. Και πάλι στην 

περίπτωση αυτή διαβλέπουμε ότι κείμενα που εντάσσονται στην πρώτη ομάδα παρα-

μερίζουν την επίδραση της μαγείας, δίνοντας το πρωταρχικό βάρος στην αστρολογία 

και τη φαρμακευτική, ενώ τα κείμενα της δεύτερης ομάδας θεωρούν τις θεραπευτικές 

                                                 
63 CCAG 9.2.131.10-1· Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.154 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 207, 211· 
M. H. Thomson, Textes Grecs Inédits Relatifs aux Plantes, ό.π., σελ. 70-1. Βλ. A.-J. Festugière, La 
Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 152, υποσ. 5  
64 Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 153· πρβ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie 
Grecque, ό.π., σελ. 534 
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ιδιότητες των βοτάνων ως το αποτέλεσμα της ισότιμης σύμπραξης της μαγείας και της 

αστρολογίας.  

 

1.1. Αστρολογία και Εμπειριοκρατική Φαρμακοποιεία 

Οι αστρολογικές πραγματείες ακολουθούν σε αρκετές περιπτώσεις τις συμβατικές 

γνώσεις της βοτανολογίας. Η συνταγή για το κιχώριο περιλαμβάνει συστατικά και 

μεθόδους που συναντώνται συχνά στα φαρμακευτικά βιβλία της εποχής και η χρήση 

της μαστίχας, του γλυκάνισου και του κιχώριου απαντάται στη λαϊκή φαρμακευτική 

για τη θεραπεία του στομάχου, όπως ακριβώς παρουσιάζεται και στο κείμενο του 

Θεσσαλού.65  

Ωστόσο, η εμπειρική προσέγγιση των αστρολογικών κειμένων διαφαίνεται και 

από άλλα στοιχεία. Οι πραγματείες του έργου Περˆ ƒερîν βοτανîν καˆ χυλώσεως α-

ποτελούν τα βασικά αστρολογικά κείμενα που ανήκουν στην ομάδα κειμένων της ε-

μπειριοκρατικής φαρμακοποιείας, περιλαμβάνοντας ελάχιστα μαγικά στοιχεία και 

παραθέτοντας με μεθοδικό και αναλυτικό τρόπο τα υλικά και την ακριβή δοσολογία 

που απαιτείται για την παρασκευή των φαρμάκων. Τα φύλλα, οι καρποί και οι ρίζες 

του βοτάνου χρησιμοποιούνται για διαφορετικές θεραπείες και μετατρέπονται σε α-

λοιφή, τροχίσκο66 ή εναιώρημα μέσω της τεχνικής της χυλώσεως. Πρόκειται για μια 

τεχνική συλλογής των χυμών του βοτάνου που περιλαμβάνει την τοποθέτησή του μέ-

σα σε νερό μέχρι αυτό να απορροφήσει τους χυμούς του και να μετατραπεί σε χυλό, ο 

οποίος στη συνέχεια συμπιέζεται, αναμειγνύεται με μέλι μέσα σε λεκάνη ή στάμνα 

και τοποθετείται για καθορισμένο αριθμό ημερών σε γυάλινα δοχεία. Το νερό όμως 

δεν θα πρέπει να βράσει, διότι η θερμότητα είναι καταστροφική για τις θεραπευτικές 

ιδιότητες του χυλού, ο οποίος επιπλέον θα πρέπει να βράσει, αν ο ριζοτόμος επιθυμή-

σει να τον χρησιμοποιήσει ωμό.67 Η αλοιφή, πολλές φορές, εφαρμόζεται ως έμπλα-

στρο, επαλειφόμενη αρκετά συχνά στο κεφάλι ή τους κροτάφους για τη θεραπεία της 

κεφαλαλγίας, και το εναιώρημα χρησιμεύει ως κολλύριο, συνήθως για οφθαλμικές 

παθήσεις.  

Η φαρμακευτική εκμετάλλευση όλων σχεδόν των τμημάτων του βοτάνου παρέχει 

τη δυνατότητα παρασκευής διαφορετικών φαρμάκων από το ίδιο βότανο. Έτσι, για 
                                                 
65 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.153-4 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 199, 203· M. H. Thomson, 
Textes Grecs Inédits Relatifs aux Plantes, ό.π., σελ. 68-9. Πρβ. Θεόφραστος, Περˆ φυτ. ƒστ. 7.7.1· Πλί-
νιος, HN 19.129, 20.73, 21.88· Διοσκουρίδης, Περˆ Ûλ. „ατρ. 2.132. Βλ. J. Scarborough, ‘The pharma-
cology of sacred plants, herbs, and roots’, ό.π., σελ. 156.  Βλ. και σελ. 157 
66 Πρόκειται για ένα μικρό χάπι ή παστίλια.  
67 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.139 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 64-5 



 171

την παρασκευή φαρμάκου για τη φυματίωση από το βότανο του Κριού (ελελίσφακος) 

χρειάζονται: 

 

πέντε ουγγιές από κρόκο κωρυκίου, τέσσερις ουγγιές ζιγγιβέρεως, εννέα ουγγιές στάχυος, 

δεκατέσσερις ουγγιές από τους σπόρους του ελελίσφακου, το οποίο έχει ξεραθεί και κο-

σκινιστεί, και δύο ουγγιές πιπεριού.68  

 

Με το ίδιο βότανο του ελελίσφακου καταπολεμούνται και οι ασθένειες της σπλήνας, 

όταν αυτό αναμειχθεί με:  

 
δώδεκα ουγγιές από ρίζα κάππαρης, κομμένης και κοσκινισμένης, εννέα ουγγιές από τον 

καρπό μαύρου κισσού, τέσσερις ουγγιές λευκών μύρτων, έξι ουγγιές ζιγγιβέρεως. 69 

 

Η τεχνική της φαρμακοποιείας απαντάται όμως και σε κείμενα με μαγικό επι-

χρωματισμό, καταρρίπτοντας, όπως είπαμε, κάθε αυστηρό διαχωρισμό των κειμένων 

σε εμπειριοκρατικά και μαγικά.70 Σε ένα αστρολογικό χειρόγραφο για τη μαγική χρή-

ση της παιωνίας η θεραπεία των ασθενειών του θώρακα, του στήθους, του συκωτιού, 

της σπλήνας, της κοιλιάς, του υπογαστρίου και των νεφρών επιτυγχάνεται, όταν ο 

χυλός της παιωνίας αναμειχθεί με: 

  
μια ουγγιά από χυλό ποταμογείτονος, πέντε ουγγιές στύρακος από καλαμίνθη, μια ουγγιά 

από ρίζα θεόγονου· τα ξηρά λειώσε σε υγρά και τοποθέτησέ τα σε γυάλινο δοχείο και όταν 

χρειαστούν, δώσε από αυτό τρία εξάγια (μονάδα μέτρησης βάρους) μαζί με κρασί.71 

 

Άλλοτε, τα μαγικά κείμενα καταφεύγουν σε λιγότερο εξεζητημένες και σαφείς συ-

νταγές. Έτσι, στην `Υγρομαντεία για την παρασκευή φαρμάκου από το βότανο του 

Ερμή, τον πενταδάκτυλο, θα πρέπει:  

                                                 
68 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.140.5-7 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 68.11-73.1, πρβ. σελ. 
69.11-74.1: κρόκου κωρυκίου < ε΄, ζιγγιβέρεως <δ΄, στάχυος <θ΄, τοà σπέρματος τοà ™λελισφάκου 
πεφρυγμένου καˆ σεσησμένου <ιδ΄, πεπέρεως <β΄. 
69 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.140.10-1 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 73.4-6, πρβ. σελ. 74.5-7: 
καππάρεως τÁς ·ίζης κεκομμένης καˆ σεσησμένης <ιβ΄, κισσοà μέλανος τοà καρποà <θ΄, μύρτων 
λευκîν <δ΄, ζιγγιβέρεως <$:   
70 Τα κείμενα αυτά χρησιμοποιούν βότανα αρκετά γνωστά στη φαρμακευτική. Βλ. PGM 1.244-6, 
4.1309-14, 7.998-9 
71 CCAG 8.1.191.30-192.2: χυλοà ποταμογείτονος: οÙγγία α΄. στύρακος καλαμίνθου ε΄: θεογόνου ·ίζης 
α΄: τ¦ ξηρ¦ το‹ς Øγρο‹ς λειώσας τίθει ™ν ØελίνJ ¢γγείJ: καˆ Óταν ™ν χρείv γένηται, δίδου ™ξ’ αÙτοà πί-
νειν ˜ξάγια γ΄ μετ’ ο‡νου. 
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αφού αποξηράνεις τα φύλλα του και τα μετατρέψεις σε σκόνη και αφού τα αναμείξεις με 

λάδι, άλειψε κάθε πληγή του ματιού […] και αμέσως θα τη θεραπεύσεις.72  

 

Σε αποσπάσματα της Μαγικής πραγματείας του Σολομώντα η κεφαλαλγία ιάται με 

την επάλειψη του χυλού των φύλλων του εκαντοντακέφαλου του Κρόνου μαζί με ρο-

δόσταγμα στο κεφάλι, ενώ η δυσεντερία θεραπεύεται με την κατάποση μισού εξαγίου 

(½ δραχμή) σπόρων εκαντοντακέφαλου και του λίθου κουράλιου.73 Ασθένειες, όπως 

η κεφαλαλγία, η σκοτοδαιμονία, η ημικρανία, πόνοι και νόσοι των οφθαλμών θερα-

πεύονται με την επάλειψη του χυλού των φύλλων του βοτάνου της σελήνης (ελένιο) 

στο κεφάλι και το μέτωπο.74    

Για ορισμένα βότανα δίδεται επιπλέον, όπως ήδη παρατηρήσαμε, και η απαραί-

τητη δοσολογία. Σύμφωνα με τον Ορφέα, η ρίζα του στρύχνου, αφού συλλεχθεί με τη 

σελήνη σε φθίση, λαμβάνεται ως πόσιμο φάρμακο την πρώτη μέρα σε μια δόση, τη 

δεύτερη σε δύο, την τρίτη μέρα σε τρεις δόσεις, μέχρι να συμπληρωθούν δεκαπέντε 

δόσεις.75 Η ρίζα του βοτάνου της σελήνης (ελένιο) θα πρέπει να καταναλωθεί με ά-

κρατο λευκό κρασί από τη φάση αύξησης της σελήνης και για τριάντα μέρες για τη 

θεραπεία των ασθενειών της σελήνης ή μπορεί να ληφθεί μέσα σε επτά μέρες για τη 

θεραπεία της επιληψίας.76 Στο ίδιο χειρόγραφο για τη θεραπεία της σπλήνας, του ρί-

γους και του πυρετού η ρίζα του βοτάνου θα πρέπει να καταναλωθεί σε τέσσερις δό-

σεις και μέσα στις τέσσερις πρώτες μέρες, ξεκινώντας από τη μέρα της σελήνης, για 

τη θεραπεία όμως των προβλημάτων της κοιλιάς και της δυσεντερίας ο καρπός του 

θα πρέπει να ληφθεί μέσα σε δέκα μέρες και με τη σελήνη σε αύξηση.77 
 

1.2. Αστρολογία και Μαγική Φαρμακοποιεία 

Το περιεχόμενο της επιστολής του Θεσσαλού προς τον αυτοκράτορα Κλαύδιο ή Νέ-

ρωνα φανερώνει τη μαγικοθρησκευτική προέλευση των αστροβοτανικών πραγμα-

τειών που την ακολουθούν. Ο Θεσσαλός παραλαμβάνει τη μυστική γνώση με τη μυη-

                                                 
72 CCAG 8.2.164.25-8: τ¦ δ� φύλλα αÙτοà ξηράνας καˆ ποιήσας æς κόνιν καˆ μίξας μετ¦ ™λαίου 
¥λειψον, παντοίαν πληγ¾ν Ñφθαλμοà […] καˆ εÙθÝς θεραπεύσεις. 
73 A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 444  
74 CCAG 12.133.12-5 
75 Αλέξανδρος Τραλλιανός, Περˆ πυρετîν 1.15 = ορφ. απόσπ. 324 Kern 
76 CCAG 12.132.28-133.2 
77 CCAG 12.133.4-8 



 173

τική διαμεσολάβηση ενός Αιγύπτιου ιερέα μέσα σε ένα ναό της Διόσπολης. Αναφέρει 

σχετικά:  

 
Αφού λοιπόν έφτασα στη Διόσπολη –εννοώ την πολύ αρχαία πόλη της Αιγύπτου που έχει 

πολλούς ναούς-, παρέμεινα εκεί· υπήρχαν και αρχιερείς φίλοι των γραμμάτων και κάτοχοι 

διάφορων επιστημών.78 

 

Η επιλογή της Διόσπολης, ως το δραματουργικό σκηνικό της αφήγησης, δεν είναι τυ-

χαία, αλλά γίνεται με βάση τη θέση της στην περιοχή της Άνω Αιγύπτου, όπου έχει 

διατηρήσει σε μεγαλύτερο βαθμό από την εξελληνισμένη Αλεξάνδρεια το γηγενή της 

χαρακτήρα, και εδράζεται στις αντιλήψεις της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας ότι οι 

αρχαίοι ναοί της Ανατολής αποτελούν τους θεματοφύλακες της ουράνιας θεϊκής γνώ-

σης. 

Ο Θεσσαλός στρέφεται αρχικά προς το επίσημο αιγυπτιακό ιερατείο για να μυη-

θεί, λαμβάνει όμως μια απογοητευτική άρνηση για να γίνει δεκτός ύστερα από έναν 

ιερέα, που υπόσχεται να πραγματοποιήσει την επιθυμία του.79 Η αποκάλυψη του Α-

σκληπιού στο Θεσσαλό επιτελείται μετά από μια σειρά μαγικών τελετουργιών, οι ο-

ποίες ωστόσο παρεκκλίνουν από το σκοπό και την προεργασία των καθιερωμένων 

αιγυπτιακών πρακτικών, εξαιτίας της μυστικότητας κάτω από την οποία τελούνται, 

ώστε να μη γίνουν αντιληπτές από το επίσημο ιερατείο.80 Προηγείται η απαραίτητη 

                                                 
78 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.136.2-4 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 49.11-4: γενόμενος οâν ™ν 
ΔιÕς πόλει, ¢ρχαιοτάτην <λέγω> τÁς Α„γύπτου πόλιν καˆ πολλ¦ ƒερ¦ œχουσαν, διέτριβον αÙτόθι: Ãσαν 
γ¦ρ καˆ ¢ρχιερε‹ς φιλόλογοι καˆ ποικίλοις κεκοσμημένοι μαθήμασι. 
79 Οι ιερείς της Διόσπολης αρνήθηκαν να μυήσουν το Θεσσαλό, εξαιτίας της μεγάλης βιασύνης που 
έδειχνε για τη μύησή του. Η απροθυμία αυτή των ιερέων βασίζεται για τον J. Z. Smith (‘The temple 
and the magician’, ό.π., σελ. 179) στο φόβο τους ότι έχουν χάσει τη μαγική τους δύναμη, σε αντίθεση 
με το Θεσσαλό που εμφανίζεται να έχει πίστη στη συνεχή παρουσία της μαγείας. Οι F. Cumont 
(‘Écrits hermétiques’, ό.π., 92· του ίδιου, L’ Égypte des Astrologues, ό.π., σελ. 164), A.-J. Festugière 
(‘L’ expérience religieuge du médecin Thessalos’, ό.π., 60, υποσ. 16) και R. Ritner (‘Egyptian magical 
practice under the Roman Empire: The demotic spells and their religious context’, ANRW II 18.5 
[1995], σελ. 3357) ερμηνεύουν τη στάση αυτή με το φόβο των ιερέων απέναντι σε πιθανές κυρώσεις 
που επέβαλε η ρωμαϊκή νομοθεσία για την άσκηση της μαγείας. Ο R. Ritner (ό.π., σελ. 3357) επιπρο-
σθέτως εξηγεί την απροθυμία αυτή ως άρνηση των ιερέων απέναντι στην αυθάδεια (προπέτεια) και 
στην ξένη καταγωγή του Θεσσαλού. Οι ιερείς δεν θα διακινδύνευαν τη σχέση τους με τη ρωμαϊκή ε-
ξουσία για έναν ξένο, ούτε επιθυμούσαν να αποκαλύψουν σε κάποιον που δεν είχαν εμπιστοσύνη τα 
μυστικά της θρησκείας τους. Για τον I. Moyer (‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 
47-51) ένας τέτοιος δισταγμός προσεγγίζεται καλύτερα από την επιθυμία του ιερατείου να διαφυλάξει 
τα μυστικά του. Την εποχή του Θεσσαλού η μαγεία δεν βρίσκεται σε πλήρη απαγόρευση και πλήθος 
αρχαιολογικών δεδομένων επιβεβαιώνει τη συνέχεια των αιγυπτιακών τυπικών, ενώ παρατηρείται και 
μια μεγάλη προσέλευση στα αιγυπτιακά ιερατεία πλήθους κόσμου που επιθυμούσε την αποκάλυψη. 
Άλλωστε, η μυστικότητα αποτελεί τη βάση των ανατολικών λατρειών. 
80 Βλ. I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 51-2· πρβ. D. Frankfurter, Re-
ligion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 181. O A.-J. Festugière (‘L’ expérience religieuge du médecin Thes-
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τριήμερη προπαρασκευαστική νηστεία πριν την καθορισμένη μέρα της μυητικής τε-

λετής81 και ακολουθεί η μαγική τελετουργία της λεκανομαντείας.82 Ο ιερέας μετά από 

επίκληση των απόκρυφων ονομάτων του Ασκληπιού εγκαταλείπει τον οίκο και ακο-

λουθεί η επιφάνεια του θεού σε έναν ενεό Θεσσαλό.83 Η αποκάλυψη του Ασκληπιού 

δεν λαμβάνει χώρα σε ένα ναό ή σε έναν αρχαίο τάφο, όπως ήταν συνηθισμένο, αλλά 

σε έναν απλό οίκο, που έχει προπαρασκευαστεί για την επιφάνεια με καθαρμό ή έχει 

ειδικά κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό.84 Στη μέση του οίκου βρίσκεται τοποθετη-

                                                                                                                                            
salos’, ό.π., 75-6) ερμηνεύει την περίπλοκη τελετουργία του Αιγύπτιου ιερέα με την επιθυμία του για 
τη δημιουργία μιας μυσταγωγικής ατμόσφαιρας για την αποκάλυψη που θα ακολουθήσει. O I. Moyer 
(‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 52-6, ιδιαίτ. σελ. 55-6) υποστηρίζει ότι η απο-
κάλυψη του Θεσσαλού και η τελετουργία της μετασχηματίστηκαν τόσο κάτω από τη δια-πολιτισμική 
ανταλλαγή του Θεσσαλού και του ιερέα, όσο και μέσα από την ίδια την αφήγηση του Θεσσαλού, η 
οποία μεταβάλει την αιγυπτιακή τελετουργία, λόγω της προσωπικής σκοπιάς του συγγραφέα της, αλλά 
και των απαιτήσεων του κοινού όπου απευθύνεται. Η ανταλλαγή αυτή ερμηνεύεται με οικονομικούς 
και ιδιοτελείς όρους που προσέφερε η προθυμοποίηση του ιερέα να βοηθήσει το Θεσσαλό, τόσο από 
τη μεριά του Θεσσαλού με τη μυστική γνώση που θα αποκτούσε, όσο και από τη μεριά του ιερέα με 
την απόκτηση χρημάτων ή, το πιθανότερο, με την ένταξή του στους ανώτερους κοινωνικούς κύκλους 
της Αλεξάνδρειας. Η ανταλλαγή όμως αυτή δεν παρουσιάζεται ως ισότιμη, καθώς φτάνει σε εμάς μέσα 
από τη διήγηση του Θεσσαλού, ο οποίος εμφανίζει τον εαυτό του ως το νικητή αυτής της ανταλλαγής. 
Ο Θεσσαλός μετασχηματίζει την παραδοσιακή αιγυπτιακή τελετουργία και θρησκεία σε κάτι μαγικό, 
ώστε το κείμενό του να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις ενός ευρύτερου κύκλου, αυτού της ελληνορω-
μαϊκής κοινωνίας. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο δια-πολιτισμικό χάσμα ανάμεσα στην Αίγυπτο και τον 
ελληνορωμαϊκό κόσμο, αλλά και στην επιθυμία του Θεσσαλού να εμφανιστεί ως ο μεσάζων των μυ-
στηρίων της Αιγύπτου στον έξω κόσμο. Η ταξινομική κατηγορία της μαγείας ως αρνητικός αντίποδας 
της θρησκείας δεν χρησιμοποιείται μόνο για να περιθωριοποιήσει μια αντιθετική κατηγορία στον ορι-
ζόντιο άξονα των αντιθέτων θρησκεία/δεισιδαιμονία, αλλά μετασχηματίζεται με γνώμονα τις υποκει-
μενικές αξίες και την πολιτική τοποθέτηση του ταξινομητή και αλλάζει σε κάτι θετικό, μια απόκρυφη 
και θεϊκή γνώση. Ακολουθώντας τον R. Ritner (‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, 
ό.π., σελ. 3357-8), ο ιερέας που μύησε το Θεσσαλό δεν υπήρξε ένας μάγος –με τη χριστιανική έννοια 
του όρου-, ο οποίος τέλεσε μια μαγική τελετουργία, αλλά ένας ιερέας της αιγυπτιακής θρησκείας, o 
οποίος τέλεσε τις καθιερωμένες, κατά το αιγυπτιακό τυπικό, τελετές. Η μαγεία ως μαγεία είναι το επι-
ζητούμενο για το Θεσσαλό και όχι ως ο αντίποδας της θρησκείας. Πρβ. D. Frankfurter, Religion in 
Roman Egypt, ό.π., σελ. 233-7 
81 Πρβ. PGM 3.304· Τερτυλλιανός, De ieiunio 7· Φιλόστρατος, Τ¦ ε„ς Τυαν. 'Απολ. 2.37· Ιάμβλιχος, 
Περˆ μυστ. 3.11.125, 127. Βλ. A.-J. Festugière, ‘L’ expérience religieuge du médecin Thessalos’, ό.π., 
61, υποσ. 20· J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 180, υποσ. 35. Για τη μύηση και 
την κάθαρση βλ. Π. Παχής, Το Νερό και το Αίμα στις Μυστηριακές Λατρείες της Ελληνιστικής Εποχής 
(διδακτ. διατρ.) (Θεσσαλονίκη, 1988) 

82 Η τεχνική της λεκανομαντείας των μαγικών παπύρων (PGM 4.154-285) ακολουθείται από μια βοτα-
νική πραγματεία με τον τίτλο Βοτανήαρσις (PGM 4.286-95), οδηγώντας έτσι στο στενότερο συσχετι-
σμό με τις τελετουργίες της αποκάλυψης του Θεσσαλού. Βλ. A.-J. Festugière, ‘L’ expérience re-
ligieuge du médecin Thessalos’, ό.π., 60, υποσ. 18. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η τεχνική αυτή ήταν δια-
δεδομένη για την εμφάνιση πνευμάτων των νεκρών, όχι όμως και για τη θεουργικού τύπου κρατοφά-
νεια του Θεσσαλού. Για τη λεκανομαντεία και τη νεκυομαντεία πρβ. PGM 4.221-2· Απουλήιος, Apo-
logia 42· Αυγουστίνος, De civ. dei 7.35. Βλ. F. Cumont, L’ Égypte des Astrologues, ό.π., σελ. 161, 
166-7· J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 180, υποσ. 38 
83 Βλ. F. Cumont, ‘Le culte égyptien et le mysticisme de Plotin’, ό.π., 87-8 
84 Βλ. J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 181-2 και υποσ. 43. Ο I. Moyer (‘Thessa-
los of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 49, υποσ. 45) υιοθετεί αυτή τη θεωρία του J. Z. Smith, 
διαβλέποντας αρκετά παράλληλα με τους μαγικούς παπύρους. Ο A.-J. Festugière (‘L’ expérience re-
ligieuge du médecin Thessalos’, ό.π., 61-2, υποσ. 21) υποστηρίζει ότι ο οίκος ήταν μέρος ναού, ιερού 
τεμένους ή ακόμα και τμήμα τάφου, που βρισκόταν υπό την προστασία ενός θεού. Παρόμοια θέση 
ακολουθεί και ο R. Ritner (‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3357, 
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μένος ένας άδειος θρόνος, όπου και εμφανίζεται καθισμένος ο θεός για να αποκαλύ-

ψει την ουράνια γνώση στο Θεσσαλό. 85 Αυτή ακριβώς η ουράνια γνώση θα πρέπει να 

διαφυλαχθεί από κάθε βέβηλο άνθρωπο, όπως άλλωστε και κάθε είδους μυστηριακή 

αποκάλυψη.86   

Τα αστρολογικά χειρόγραφα βοτανολογίας διαγράφουν σε πολλά σημεία παράλ-

ληλη πορεία με τους μαγικούς παπύρους.87 Η σωματική αγνότητα του ριζοτόμου α-

ποτελεί το πρώτο και απαραίτητο προπαρασκευαστικό στάδιο για τη συμμετοχή στις 

αστροβοτανικές τελετουργίες, κατάσταση που συνδέεται με τη νηστεία, την αποχή 

από ερωτικές πράξεις, αλλά και την έμμηνο ρύση για τις γυναίκες.88 Οι πράξεις αυτές 

εντάσσονται στις τελετές αποχωρισμού του ριζοτόμου από το κοινωνικό του περι-

βάλλον με σκοπό αυτός να μπορέσει να προβεί στις μαγικές τελετουργίες, οι οποίες 

                                                                                                                                            
υποσ. 116), ο οποίος θεωρεί ότι η τελετή είναι πιθανό να έγινε σε τμήμα ιερού, αφού η λέξη οἶ κος που 
χρησιμοποιεί ο Θεσσαλός, όπως και λέξη για τον οίκο στην αιγυπτιακή δημοτική γλώσσα (‛wy) μπορεί 
να σημαίνει τόσο δωμάτιο ιερού, όσο και ένα οποιοδήποτε κτίριο. Για τον D. Frankfurter (Religion in 
Roman Egypt, ό.π., σελ. 168-9) ο οίκος είναι μέρος ναού ή δωμάτιο σε ναό ειδικό για μαντεία, φέρο-
ντας ομοιότητες με τους αρχαίους ναούς. Η εμπειρία του Θεσσαλού μέσα στο ναό δείχνει το μετασχη-
ματισμό της αιγυπτιακής θρησκείας στη ρωμαϊκή εποχή κάτω από την οικονομική παρακμή της περιό-
δου. Στη φαραωνική περίοδο η μαντεία μέσα στους ναούς αποτελούσε ένα ταμπού, στους ρωμαϊκούς 
όμως χρόνους επιτελείται μέσα σε αυτούς. 
85 Πρβ. PGM 1.332, 2.162, 164, 5.32-8, 43, 7.747. Ο θρόνος σχετίζεται με χρησμοδοτούσες θεότητες ή 
θεότητες που μεταδίδουν σε θνητούς μυστικές γνώσεις. Βλ. A.-J. Festugière, ‘L’ expérience religieuge 
du médecin Thessalos’, ό.π., 62, υποσ. 26· J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 182-3, 
υποσ. 44 
86 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.163.4-7 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 263.2-5. Πρβ. CCAG 
8.1.193.28-9 
87 Η χρήση των βοτάνων στις αστροβοτανικές πραγματείες δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία ασθε-
νειών, όπως συμβαίνει με τις πραγματείες της πρώτης ομάδας, αλλά αποβλέπει στην ικανοποίηση κα-
θημερινών ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών, όπως την επιθυμία για καταξίωση, επίτευξη κάποιας 
εργασίας, κέρδους, χαράς, έρωτα, προστασία από κακόβουλους ανθρώπους, ληστές, αντιπάλους και 
άγρια θηρία κ.α. Αστρικά βότανα επιπλέον μπορούν να προσδώσουν το χάρισμα της προφητείας, να 
κάνουν κάποιον αόρατο, να προστατεύσουν ή να εκδιώξουν δαίμονες, μπορούν όμως και να προκαλέ-
σουν και ζημιές, όπως ένα ναυάγιο. Στην πραγματεία του Σολομώντα (CCAG 8.2.160.26-9) χαρακτη-
ριστική είναι η χρήση του στρύχνου, βοτάνου του ζωδίου της Παρθένου, με το οποίο ελέγχεται η παρ-
θενία των κοριτσιών. Με τα κλαδιά του φτιάχνεται ένα στεφάνι, που τοποθετείται στο κεφάλι της δο-
κιμαζόμενης. Εάν αυτή γελάσει, τότε δεν είναι παρθένος, εάν όμως δυσαρεστηθεί ή κλάψει, καταδει-
κνύεται η παρθενία της. Στο ίδιο κείμενο (CCAG 8.2.165.19-22) το σεληνιακό βότανο αγλαόφαντο 
συμβάλλει στην αλχημική μετατροπή ευτελών υλικών σε χρυσό. Είναι εμφανής η στενή σχέση των 
κειμένων αυτών με τους μαγικούς παπύρους. Πρβ. την επιθυμία για κατάκτηση μιας γυναίκας (PGM 
4.94-153, 296-466, 1390-495) ή για το χωρισμό δύο ανθρώπων (PGM 12.365-75, 454-65· PDM 12.50-
75), για ευόδωση εργασίας (PGM 4.2359-440), για κέρδος (PGM 4.2375, 2439-40), για εκδίωξη των 
δαιμόνων (PGM 4.1227-64), για προστασία από δαίμονες (PGM 4.86-7), από άγρια θηρία (PGM 
7.370-3· PDM 14.554-62, 585-93), από ληστές (PGM 7.370-3), για την επίτευξη νίκης ή προσωπικής 
δόξας (PGM 7.528-39, 390-3, 186-90, 12.270-350) ή την επιθυμία να καταστεί κάποιος αόρατος (PGM 
1.222-31, 247-62). 
88 CCAG 8.1.188.12, 17, 8.2.167.15, 19, 11.2.166.5, 12.127.13· πρβ. PGM 1.41-2, 54-6, 289-91, 4.734-
6, 2968-9. Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 53-7· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans 
l’ antiquité’, ό.π., 28-9· πρβ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 129 
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αντιδιαστέλλονται τις κοινωνικές δομές σύμφωνα με το μοντέλο των διαβατήριων 

τελετουργιών του A. van Gennep.89 

Στο αστροβοτανικό έργο του Θεσσαλού δύο αναφορές υποδηλώνουν την ύπαρξη 

τελετουργικής μαγείας. Ο χυλός του ελελίσφακου μετά την ανάμειξή του με συγκε-

κριμένα υλικά για τη θεραπεία προβλημάτων της μήτρας και το βότανο αναγαλλίδα, 

όταν χρησιμοποιείται για την ίαση των φακίδων, της ακμής και του αλφισμού, θα πρέ-

πει να τοποθετηθούν μέσα σε δοχείο κατασκευασμένο από κασσίτερο.90 Η χρήση α-

ντικειμένων κατασκευασμένων από συγκεκριμένο υλικό εμφανίζεται σε μαγικές συ-

νταγές και ειδικότερα ο κασσίτερος χρησιμοποιείται συχνά στη μαγική θεραπευτική.91 

Ο κασσίτερος επιπλέον αποτελεί το μέταλλο του Δία, του πλανήτη της ίασης των α-

σθενειών.92 Χαρακτηριστική στην πραγματεία αυτή είναι και η χρήση του μαύρου 

κισσού για την παρασκευή φαρμάκου για τη θεραπεία των νόσων της σπλήνας. Το 

μαύρο χρώμα, ως μη χρώμα, είναι οριακό και μαζί με τον κισσό, που αποτελεί το 

σύμβολο του χθόνιου Διονύσου/Όσιρι, πρωταγωνιστεί στις μαγικές τελετουργίες.93 

Η προσευχή ή η μαγική επωδή τη χρονική στιγμή συλλογής των βοτάνων αποτε-

λεί ένα μαγικό μοτίβο που απαντάται συχνά στους μαγικούς παπύρους, ακολουθεί, τις 

περισσότερες φορές, ένα συγκεκριμένο μοντέλο, την προσφώνηση και την αίτηση, 

και βασίζεται στην ιδιαίτερη σημασία που επιτελεί η γλωσσική εκφορά του λόγου για 

τη μαγική ενίσχυση των βοτάνων. Στόχος είναι η επίκληση υπερφυσικών δυνάμεων 

για την επιτυχή έκβαση της τελετουργίας και μπορεί παράλληλα να ενέχει και απο-

τροπαϊκό ρόλο.94 Στο τέλος της ελληνικής έκδοσης της πραγματείας Περˆ ƒερîν 

βοτανîν καˆ χυλώσεως παρατίθεται μια ευχή που απευθύνεται στο δημιουργό του 

ορατού και αόρατου κόσμου:  

 

                                                 
89 A. van Gennep, The Rites of Passage (μτφ. M. B. Vizedom- G. L. Caffee) (Chicago, 1960) 
90 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.141.2, 148.15 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 78.3-4, 79.4, 159.6-
7 
91 PDM 14.1003. Πρβ. την παρασκευή μαγικο-αστρολογικής συνταγής μέσα σε κύπελο από ερυθρό 
χαλκό, όπως αναφέρεται από το Γαληνό (Περˆ κράσ. δυν. ¡πλ. φαρμ. 11.1.34, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., 
τόμ. 12, σελ. 356-7). Για τη χρήση του χαλκού στη μαγεία βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή 
Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 167, ιδιαίτ. υποσ. 84 
92 CCAG 2.169.29 
93 Βλ. σελ. 171 και υποσ. 69. Για το μαύρο κισσό βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιό-
τητα, ό.π., σελ. 135, 236 
94 Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 92-5, 108-10· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans 
l’ antiquité’, ό.π., 30-1· πρβ. F. Graf, ‘Prayer in magic and religious ritual’ στο C. A. Faraone- D. Ob-
bink (επιμ.), Magika Hiera, ό.π., σελ. 188-213· του ίδιου, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, 
ό.π., σελ. 174-6, 253-7· R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 82-4  
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κάνε αυτήν [τη βοτάνη] ισχυρή και ενδυνάμωσέ την και κάνε την πολύ δραστική, εξαιτίας 

της ανάγκης ύπαρξης βοηθημάτων, που δημιουργούνται για την αποτροπή των ασθενειών 

που συμβαίνουν στο πλάσμα σου, με τη συνεργασία και αυτού του άστρου, το οποίο βρί-

σκεται κάτω από τις διαταγές σου.95  

 

Η ευχή θα πρέπει να εκφωνηθεί τη στιγμή ακριβώς της συλλογής και στόχο έχει να 

ενισχύσει την επιρροή κάθε άστρου στο συμπαθητικό του βότανο. Η επενέργεια κάθε 

πλανήτη θεωρείται καθοριστική για το βότανο, όμως γίνεται φανερό ότι η ουράνια 

σφαίρα υποτάσσεται ιεραρχικά στην πρώτη ουσία του κόσμου. Η ευχή αυτή φέρει 

ομοιότητες με δύο ευχές σχετικές με τη συλλογή βοτάνων, όπως αυτές αναγράφονται 

στους μαγικούς παπύρους.96  

Στις πρώτες θεματικές ενότητες της `Υγρομαντείας του Σολομώντα παρατίθενται οι 

συμπαθητικές σχέσεις των είκοσι τεσσάρων ωρών κάθε ημέρας της πλανητικής εβδο-

μάδας με τους επτά πλανήτες και στη συνέχεια με τα είκοσι τέσσερα μυστικά ονόματα 

των αγγέλων και των δαιμόνων.97 Ο ριζοτόμος θα πρέπει να συλλέξει κάθε πλανητικό 

βότανο την κατάλληλη ώρα, την οποία εξουσιάζει ο πλανήτης του, και να επικαλεστεί 

με προσευχή το θεό για την υποταγή και την ενίσχυση των ενεργειών του πλανήτη του 

βοτάνου.98 Η προσευχή διαφοροποιείται από πλανήτη σε πλανήτη και περιλαμβάνει 

τα μυστικά τους ονόματα. Έτσι, για την επίκληση του ήλιου χρησιμοποιούνται μεταξύ 

άλλων και τα ονόματα Γλιβιώβ, Αντικόν, Λιθετιούδ, Αχριπάλ, ενώ ανάμεσα στα πολλά 

ονόματα της σελήνης αναφέρονται και τα Σαβαήλ, Βοαήλ, Ωνιτζήρ, Σπαρού.99 Η πα-

ρουσία λέξεων διαφορετικών γλωσσών είναι δηλωτική των ονομάτων των υπερβατι-

κών οντοτήτων: τα ελληνικά κείμενα χρησιμοποιούν ανατολικά ή αιγυπτιακά ονόματα 

θεών και τα λατινικά καταφεύγουν στη χρήση ελληνικών ονομάτων. Η συχνή χρήση 

στους αιγυπτιακούς παπύρους αιγυπτιακών ή περσικών μαγικών λέξεων βασίζεται όχι 

μόνο στο ελληνορωμαϊκό περιβάλλον της Αιγύπτου, που αναζητάει το παράδοξο στις 

αρχαίες λατρείες, αλλά και στην ίδια την πεποίθηση του αιγυπτιακού ιερατείου για 

                                                 
95 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.165.3-7 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 196: εÙδόκησον „σχυρ¦ν 
ταύτην καˆ ™νδύναμον καˆ δραστικωτάτην e�nai κατ¦ τ¾ν τîν βοηθημάτων χρείαν τîν γινομένων ε„ς 
¢ποτροπ¾ν τîν συμβαινόντων νοσημάτων τù σù πλάσματι, συνεργοàντος δηλονότι καˆ τοà αÙτοà 
¢στέρος τÍ σÍ κελεύσει.   
96 PGM 4.286-95, 2978-3001. Βλ. και Θεόφραστος, Περˆ φυτ. ƒστ. 9.8.7. Βλ. A.-J. Festugière, ‘L’ ex-
périence religieuge du médecin Thessalos’, ό.π., 69-72 
97 CCAG 8.2.144-54 
98 CCAG 8.2.154-7 
99 CCAG 8.2.156.10, 157.16-7· πρβ. τις αιγυπτιακές ονομασίες των βοτάνων στους μαγικούς παπύρους 
PGM 12.401-44· PDM 14.886-96, 897-910, 940-52, 966-9 κ.α. Βλ. και L. R. LiDonnici, ‘Recipe ingre-
dients in Greco-Roman magical materials’, ό.π., σελ. 366-77 
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την υπεροχή της θρησκευτικής του αυθεντίας, την οποία και επεκτείνει με τη σοφία 

της Ανατολής.100 Η ελληνορωμαϊκή ερμηνεία θέλει τη γλώσσα να συνιστά θεϊκή κα-

τασκευή με τα ονόματα, ιδιαίτερα των αρχαγγέλων, να εμπεριέχουν θεϊκή δύναμη, 

παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου των ουράνιων βοηθών.101 Φαίνεται 

όμως τελικά ότι στόχος των λέξεων αυτών είναι το παράδοξο, που εντείνεται με λέξεις 

που ηχούν παράξενα, αλλά και με τη χρήση γλωσσικών φαινομένων, όπως του ποπ-

πυσμού, του στεναγμού, του συριγμού, του ολολυγμού, της σιγής ή με αλλαγές των 

φθόγγων των λέξεων. Για την επίτευξη των γλωσσικών αυτών φαινομένων χρησιμο-

ποιούνται γλωσσικοί τύποι που είναι σημασιολογικά και συντακτικά απροσδιόριστοι 

και που αντιβαίνουν τις κοινωνικά κατεστημένες δομές της γλώσσας, καταδεικνύο-

ντας τη ρήξη του μαγικού λόγου με τη γλώσσα κατά αναλογία της ρήξης της μαγείας 

με την καθεστηκυία τάξη.102  

Την προσευχή στον πλανήτη του βοτάνου ακολουθεί ο όρκος προς τον άγγελο και 

το δαιμονικό βοηθό του (πάρεδροι) για την αρμονική και γόνιμη συνεργασία τους στο 

έργο του ριζοτόμου. Η προσευχή του όρκου ακολουθεί συγκεκριμένη φόρμουλα για 

όλους τους ουράνιους βοηθούς, αλλάζοντας κάθε φορά τα ονόματα του αγγέλου και 

του δαίμονα ανάλογα με την ημέρα και την ώρα συλλογής του βοτάνου.103 Σε μια α-

ναφορά και μόνο για το βότανο της σελήνης ο ριζοτόμος θα πρέπει να επικαλεστεί όχι 

μόνο τον πλανήτη και τον άγγελο, αλλά και τις ώρες, το μήνα, τον άνεμο και τον 

                                                 
100 Πρβ. R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 81 
101 Ωριγένης, Κατ¦ Κέλσ. 1.6, PG 11.665· Αρνόβιος, Ad. nat. 1.43· Ιάμβλιχος, Περˆ μυστ. 7.4-5. Βλ. R. 
Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 286· Α.-Φ. Χριστίδης, ‘Η μαγική χρήση της γλώσ-
σας’ στο Α.-Φ. Χριστίδης- D. Jordan (επιμ.), Γλώσσα και Μαγεία: Κείμενα από την Αρχαιότητα (Πρα-
κτικά 14ου Συνεδρίου του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 28-9 Απριλίου 1993) (Α-
θήνα, 1997), σελ. 57-8· R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 76-81· F. Graf, Η Μαγεία στην Ελλη-
νορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 52-3, 86-7, 238-9, 258-60. O R. Gordon (‘Shaping the text’, ό.π., 
σελ. 77) παραθέτει την πεποίθηση ότι η εκφώνηση των μαγικών ονομάτων αρχικά είχε ιατρική χρήση 
και δεν απευθυνόταν απαραίτητα στη νόηση, αλλά βασιζόταν στο φωνητικό αποτέλεσμα, που πιστευό-
ταν ότι επέφερε τη θεραπεία.  
102 Βλ. Α.-Φ. Χριστίδης, ‘Η μαγική χρήση της γλώσσας’, ό.π., σελ. 55-6 
103 CCAG 8.2.157· πρβ. PGM 4.2974-6. Για τους παρέδρους στη βοτανολογία βλ. A. Delatte, Her-
barius, ό.π., σελ. 108-9. Για το ρόλο των αγγέλων και των δαιμόνων ως παρέδρων στη μαγεία πρβ. 
PGM 1.1-195, 7.505-28, 12.14-95, 57.1-37. Bλ. F. Graf, ‘The magician’s initiation’, Helios 21.2 
(1994), 168· του ίδιου, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 125-8. Οι όροι ‘άγγελος’ 
και ‘δαίμονας’ χαρακτηρίζουν διάφορους τύπους ουράνιων δυνάμεων, καθώς μπορεί να χρησιμοποι-
ούνται για μια πανίσχυρη θεότητα, μπορεί όμως και να ονοματίζουν απλούς ακόλουθους ισχυρότερων 
θεϊκών οντοτήτων. Βλ. L. J. Ciraolo, ‘Supernatural assistants in the Greek magical papyri’ στο M. 
Meyer- P. Mirecki (επιμ.), Ancient Magic and Ritual Power, ό.π., σελ. 279-95, ιδιαίτ. σελ. 283-4. Η 
αναζήτηση ουράνιων παρέδρων, μεταλλαγμένος θεσμός του αντίστοιχου θεσμού της πατρωνίας, γίνε-
ται όχι μόνο από τους μάγους, αλλά και από τους φιλοσόφους και στη χριστιανική εποχή ο ρόλος τους 
ενισχύεται ιδιαίτερα με τη μορφή των αγίων. Βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, 
ό.π., σελ. 135-6. Για την ανάλογη λειτουργία των χριστιανών αγίων βλ. P. Brown, The Cult of the 
Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity (Chicago, 1981), σελ. 50-85 
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Καρκίνο, τον οίκο της σελήνης.104 Στους μαγικούς παπύρους είναι συχνό φαινόμενο οι 

άγγελοι να παρουσιάζονται ως βοηθοί της θεότητας που επικαλείται ο μάγος και δεν 

είναι λίγες οι φορές που αυτοί συνδέονται και με τα άστρα.105 Οι πάρεδροι ταυτίζονται 

εδώ με τους αγγέλους και τους δαίμονες της ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης, ταύτιση 

που απαντάται αρκετά συχνά σε μαγικά κείμενα.106 Άλλες φορές, η επίκληση των δαι-

μονικών οντοτήτων δεν γίνεται για την επίτευξη συνεργασίας, αλλά για αποτροπαϊ-

κούς λόγους για να μην παρεμποδίσουν οι δαίμονες την εύρυθμη εξέλιξη της τελε-

τουργίας.107  

Η χρονική στιγμή εκφώνησης των προσευχών αποτελεί τον παράγοντα εκείνο που 

εντείνει τη μαγική επενέργειά τους, αφού αυτές στερούνται μαγικών λέξεων και χα-

ρακτήρων. Η χρήση τέτοιου είδους προσευχών αποδεικνύει για άλλη μια φορά το λαν-

θασμένο διαχωρισμό παλαιότερων ερευνητών ανάμεσα στην προσευχή και τη μαγική 

επωδή, σύμφωνα με τους οποίους η προσευχή συνδέεται με την παραδοσιακή θρη-

σκευτικότητα και αντιδιαστέλλεται τις μαγικές πρακτικές. Εδώ όμως παρατηρούμε 

την εκφώνηση προσευχών, οι οποίες, αν και δεν φαίνονται να σχετίζονται με μαγικές 

τελετουργίες, όταν απομονωθούν από το υπόλοιπο κείμενο, ωστόσο αποτελούν ανα-

πόσπαστο μέρος τους. Ο διαχωρισμός θρησκείας/μαγείας έγκειται στη λειτουργία της 

τελετουργίας και όχι στη χρήση προσευχών ή ύμνων, αφού τόσο η θρησκεία, όσο και 

η μαγεία αντλούν από κοινές πηγές. Πρόκειται λοιπόν για έναν κοινωνικό και όχι ψυ-

χολογικό διαχωρισμό, από τη στιγμή που ο μύστης και ο μάγος αναζητούν μια προ-

σωπική βίωση του θείου, ακολουθώντας ή αποκλίνοντας αντίστοιχα από τις κοινωνι-

κές συμβάσεις της εποχής τους.108  

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο της φαρμακοποιείας της `Υγρομαντείας περιλαμβά-

νει την αναγραφή των μαγικών χαρακτήρων (magicae vocae) των πλανητών πάνω σε 

διάφορα υλικά, ώστε να επιταθούν οι θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων.109 Η χρή-

ση των μαγικών λέξεων/χαρακτήρων δεν έχει σκοπό στην πραγματικότητα να ενισχύ-

σει τις πλανητικές θεότητες, αλλά αποτελεί διαπιστευτήρια της μυστικής γνώσης των 

ριζοτόμων και επίδειξη της γνώσης τους.110 Ο ριζοτόμος κατά την εκφώνηση των ευ-

                                                 
104 CCAG 8.2.165.7-9 
105 Βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 105 
106 Βλ. ό.π., σελ. 105 
107 CCAG 12.127.27-128.1  
108 Βλ. F. Graf, ‘Prayer in magic and religious ritual’, ό.π., σελ. 188-213, ιδιαίτ. σελ. 196-7· του ίδιου, 
Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 261-2. Βλ. και σελ. 29, υποσ. 26 
109 CCAG 8.2.158-9 
110 Βλ. F. Graf, ‘Prayer in magic and religious ritual’, ό.π., σελ. 192· του ίδιου, Η Μαγεία στην Ελληνο-
ρωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 260-1. Για τη χρήση χαρακτήρων στη μαγεία βλ. D. Frankfurter, Relig-
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χών ή των δαιμονικών ονομάτων, όπως και κατά την καταγραφή των μαγικών ονομά-

των ή χαρακτήρων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, καθώς στην πιθανότητα 

κάποιου λάθους η θεότητα θα αισθανόταν προσβεβλημένη και θα μπορούσε να αντι-

ταχθεί.111  

Το υλικό γραφής και καταγραφής των πλανητικών συμβόλων και οι ουσίες με τις 

οποίες αυτό θα καπνιστεί διαφοροποιούνται από πλανήτη σε πλανήτη. Οι χαρακτήρες 

του Δία γράφονται με σκουριά από άργυρο και ροδόσταγμα και καπνίζονται με σμύρ-

να πάνω σε δέρμα από αγέννητο μοσχάρι, ενώ του Ερμή καταγράφονται με αίμα βο-

διού ή όνου ή προβάτου ή με αίμα και νερό πάνω σε χαρτί παρθένων και καπνίζονται 

με δέρμα από λαγό και λιβάνι. Η επιλογή αυτών των υλικών δεν είναι πάντα τυχαία, 

αλλά συνδέεται με την ιδιαίτερη ποιότητα κάθε πλανήτη.112 Για τον Κρόνο ενδείκνυ-

ται η χρήση μόλυβδου, για τον Άρη η ερυθρά κιννάβαρις, καπνισμένη σε ανθρώπινο 

αίμα, ενώ για τον ήλιο η χρήση του χρυσού. Η τελετουργία της γραφής αντικαθιστά, 

σύμφωνα με τον J. Z. Smith, την παραδοσιακή τελετουργία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

με τον οποίο η θυσία αντικαθίσταται από τη λειτουργία του λόγου στο Χριστιανισμό 

και τον Ιουδαϊσμό και εντάσσεται στη διαδικασία τοποθέτησης των βασικών κοινωνι-

κών δομών, της τελετουργίας της γραφής στην περίπτωσή μας, σε μικρότερη κλίμακα 

πάνω στο χαρτί, μια πράξη που λειτουργεί αντίστροφα από τη σημειολογία της, επι-

τείνοντας τελικά τη σημασία της.113 

Πολυπλοκότερη είναι η τελετουργία για την παρασκευή φαρμάκων από το φυτό 

παιωνία.114 Μετά από αναζήτηση του βοτάνου σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, με τη 

σελήνη σε φάση μείωσης και τον ήλιο στο ζώδιο της Παρθένου, ο ριζοτόμος συλλέγει 

τους σπόρους της παιωνίας και τους φυτεύει σε έναν ψηλό τόπο, αφού πρώτα τους 

έχει τυλίξει μέσα σε επτά φύλλα από το ίδιο βότανο. Στη συνέχεια την πρώτη ώρα της 

μέρας της σελήνης, όταν αυτή βρίσκεται σε φθίση, και τον ήλιο στο ζώδιο της Παρθέ-

νου και πριν την ανατολή του κρεμάει από τη ρίζα του βοτάνου με μεταξένια κλωστή 

ένα φυλακτό από δέρμα φώκιας, που έχει καθοσιωθεί και καταγραφεί με μαγικούς χα-

ρακτήρες. Η λειτουργία του δέρματος φώκιας ενέχει αποτροπαϊκό και καθαρτικό ρό-

λο, καθώς μεταδίδει ‘ιερότητα’ στο βότανο.115  

                                                                                                                                            
ion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 255-6· R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 88-90. Βλ. επίσης σελ. 
186, υποσ. 138 
111 Βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 174 
112 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 315-6 
113 J. Z. Smith, ‘Trading places’, ό.π., σελ. 26-7 
114 CCAG 8.1.187-93, 8.2.167-71 
115 Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 84-5. Πρβ. CCAG 8.1.193.11, 8.2.164.6 
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Παράλληλα, ο ριζοτόμος εκφωνεί μια ευχή επτά φορές κάθε μέρα για επτά συνα-

πτές μέρες, στραμμένος ανατολικά και πριν από την ανατολή του ήλιου. Ο αριθμός 

επτά θεωρείται ιερός, παίζοντας σημαντικό ρόλο στις προφορικές τελετουργίες, αφού 

η επανάληψη της ευχής ενισχύει την τελετουργία και συστηματοποιεί ακόμα περισ-

σότερο τις μαγικές πρακτικές.116 Τη βασική προσευχή, που περιλαμβάνει ονόματα 

δαιμόνων στην εβραϊκή γλώσσα, ακολουθεί μια μαγική επίκληση με δαιμονικά ονό-

ματα της συριακής και χαλδαϊκής γλώσσας, η οποία επικαλείται μια φορά για κάθε 

μέρα. Η ύπαρξη μαγικών στοιχείων συνοδεύεται συχνά, όπως είδαμε, και από την 

παρουσία ιουδαϊκών και χριστιανικών επιδράσεων. Ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανι-

σμός με την έντονη δαιμονολογία και αγγελολογία έδωσαν νέα ώθηση στη μαγεία. 

Λέξεις και φράσεις της ευχής, όπως παντοκράτωρ κύριε, κτίσις, πλάσμα, ε„ς τοÝς 

α„ώνας τîν α„îνων, ¢μήν υποδηλώνουν ξεκάθαρα ένα ιουδαϊκό ή χριστιανικό υπό-

βαθρο.117 

Επτά μέρες μετά από την εκφώνηση των ευχών και την πρώτη ώρα της δεύτερης 

μέρας ο ριζοτόμος θυμιατίζει την παιωνία, περιστρεφόμενος γύρω από αυτήν, εκφω-

νώντας ταυτόχρονα ευχές για την καθοσίωσή της.118 Το θυμίαμα αποτελεί κυρίως μια 

αντιπροσφορά στο δαίμονα του βοτάνου (do ut des), αλλά έχει και αποτροπαϊκή λει-

τουργία για την εκδίωξη των επιβλαβών δυνάμεων και επιπλέον καθαρτικό ρόλο για 

την καθοσίωσή του.119 Η τεχνική του κύκλου που σχηματίζει ο ριζοτόμος γύρω από 

την παιωνία είναι μαγική τελετουργία με επίσης αποτροπαϊκή και καθαρτική λειτουρ-

γία, αφού με τον τρόπο αυτό σηματοδοτείται η κατοχή της παιωνίας, εμποδίζεται η 

διαφυγή της μαγικής της δύναμης ή απομακρύνεται ένα πιθανό μίασμα και παρέχεται 

προστασία από τις αρνητικές δαιμονικές επιδράσεις τόσο για το βότανο, όσο και για 

το ριζοτόμο.120 Μετά ακολουθεί ο διαχωρισμός της παιωνίας στα διάφορα μέρη της με 

                                                 
116 Βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 86 
117 Εμφανείς είναι οι ιουδαϊκές και χριστιανικές επιδράσεις που συναντώνται στο κείμενο της προσευ-
χής (CCAG 8.1.188.21-190.13, 8.2.168.3-14), όπως οι φράσεις εÙλογητÕς Ð θεÕς, εÙλογημένον καˆ δε-
δοξασμένον τÕ Ôνομά σου ή τα επίθετα του θεού, αλλά και φράσεις σε διάσπαρτα μέρη μέσα στο κείμε-
νο, όπως Ð θεÕς Ð καθήμενος ™πˆ τîν Χερουβίμ (CCAG 8.1.190.18, 8.2.169.1), παντοκράτορος θεοà 
(CCAG 8.2.170.15-6). Βλ. και A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 109-10 
118 Πρβ. PGM 4.2970-3 
119 Πρβ. PGM 4.2970-2, 1.63, 4.906-7, 1269, 1908-10· CCAG 12.127.17. Βλ. A. Delatte, Herbarius, 
ό.π., σελ. 85-7  
120 Πρβ. PGM 4.2971. Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 74-9· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des 
plantes dans l’ antiquité’, ό.π., 29-30. Ο A. Delatte (Herbarius, ό.π., σελ. 74) διαβλέπει στην τεχνική 
αυτή μια σταδιακή εξελικτική πορεία. Ο σχηματισμός του κύκλου είχε πρωτίστως αποτροπαϊκό ρόλο, 
ο οποίος μετασχηματίστηκε σε καθαρτικό. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην εξελικτική αντίληψη, σύμ-
φωνα με την οποία η θρησκεία προήλθε από τη μαγεία και κατά συνέπεια ο κύκλος είχε αρχικά το μα-
γικό αποτροπαϊκό ρόλο, πριν ενδυθεί τα θρησκευτικά χαρακτηριστικά του καθαρμού. Εν τούτοις, ο 
ταξινομικός αυτός διαχωρισμός θρησκείας και μαγείας δεν έχει σχέση με την ιστορική πραγματικότη-
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τη χρήση τριών λίθων (κεραμίτης, σιδηρίτης, βηρυλλίτης) και τέλος, η καταγραφή πά-

νω στη ρίζα της των μυστικών ονομάτων του θεού.121 Η γνώση των ονομάτων του 

θεού, όπως συμβαίνει και με τη γνώση των μυστικών ονομάτων των αγγέλων και των 

δαιμόνων, επιτείνει την επιτυχία της τελετουργίας, έχοντας παράλληλα και αποτροπα-

ϊκή δράση.  

Σε ανώνυμο έργο για την παιωνία αναφέρεται μια τελετουργία για τη συλλογή του 

βοτάνου με κύρια τα ακόλουθα στάδια: νηστεία τριών ημερών, χαιρετισμός στο βότα-

νο με καθορισμένη φράση, που θα πρέπει να ειπωθεί τρεις φορές το πρωί και μια κατά 

τη δύση του ήλιου για τρεις μέρες, προσκόμιση του βοτάνου στο σπίτι του ριζοτόμου, 

στο οποίο θα πρέπει να καίγονται ως επίθεση διάφορα αρώματα, και απόθεση της 

παιωνίας σε ιερατικό τρίποδα, στολισμένο με άνθη της εποχής.122 Τέλος, ακολουθεί 

επίκληση προς το Λόγο, τον ουρανό και τον ήλιο για να ενισχύσουν τις ιδιότητες του 

βοτάνου.123 Η επίκληση προς τον ήλιο αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο 

αρκετά διαδεδομένο στη μαγεία, που απαντάται και στα αστρολογικά χειρόγραφα, και 

συνοδεύεται συχνά και από την επίκληση του θεού Ιαώ. Στοχεύει συνήθως στην προ-

στασία του ριζοτόμου από δαιμονικές οντότητες ή στον εξαναγκασμό του δαίμονα, 

ώστε αυτός να υπακούσει το μάγο. Μπορεί όμως να αποτελεί και μια μαγική εξαίτηση 

προς μια ιεραρχικά ανώτερη οντότητα με στόχο να παρέμβει για την πραγματοποίηση 

της συνταγής.124 

Μαγική θεραπεία επιτυγχάνεται και με την επάλειψη διάφορων σκευασμάτων 

πάνω στο μέλος του σώματος που πάσχει μαζί με την εκφώνηση μαγικών φράσεων. 

Η Διαθήκη του Σολομώντα αναφέρει ότι ο δέκατος έκτος δεκανός με το όνομα Κα-

τράξ ευθύνεται για ανίατους πυρετούς και εξορκίζεται με την επάλειψη κολίανδρου 

στα χείλη του ασθενή και την εκφώνηση της φράσης Ðρκίζω σε κατ¦ τοà Δάν, 

¢ναχώρησον ¢πÕ τοà πλάσματος τοà θεοà.125 Οι εικοστός έβδομος δεκανός με το ό-

νομα Ρύξ Αξησβύθ κάνει τους ανθρώπους υπακτικούς και αιμόρροους και απομακρύ-
                                                                                                                                            
τα, αλλά οφείλεται κυρίως στις προκαταλήψεις των ερευνητών του παρελθόντος. Για το θέμα αυτό βλ. 
σελ. 29, υποσ. 26, σελ. 179 
121 Για το όνομα του θεού βλ. PGM 4.289-90, 8.41-9. Βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρ-
χαιότητα, ό.π., σελ. 111 
122 Για την καύση διάφορων συστατικών στους μαγικούς παπύρους βλ. PGM  3.23-4, 309, 4.918-9. Βλ. 
F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 214-5  
123 CCAG 11.2.166. Για την τελετουργία του χειρογράφου αυτού βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 
152-3 
124 Βλ. και Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.153.7-10 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 199.8-10· πρβ. 
PGM 3.494-611, 4.88-93, 434-66, 6.1-46, 36.211-30· PDM 14.856-85. Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., 
σελ. 81-2, 106· πρβ. F. Graf, ‘The magician’s initiation’, ό.π., 170-1· του ίδιου, Η Μαγεία στην Ελληνο-
ρωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 175-6, 241 
125 Διαθ. Σολ. 18.20 
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νεται, αν ορκίσει κάποιος το δαίμονα σε άκρατο οίνο, τον οποίο πίνει στη συνέχεια ο 

ασθενής.126 Η χρήση άκρατου οίνου παραπέμπει στην αντιστροφή των κοινωνικών 

δομών που χαρακτηρίζει τις μαγικές τελετουργίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση της 

παραδοσιακής χρήσης οίνου ανάμεικτου με νερό.127 Ο εικοστός ένατος δεκανός με το 

όνομα Ρύξ Ανοστήρ προκαλεί προβλήματα στη μήτρα και πόνους στην κύστη και ε-

ξορκίζεται με την επάλειψη λαδιού μαζί με τρεις κόκκους δάφνης και τη φραστική 

φόρμουλα Ðρκίζω σε κατ¦ τοà Μαρμαραώθ,128 ενώ ο τριακοστός με το όνομα Ρύξ 

Φυσικορέθ προκαλεί μακρονοσία και αποδιώχνεται, αν κάποιος βάλει αλάτι σε λάδι 

και επαλείψει τον ασθενή, λέγοντας χερουβίμ, σεραφίμ, βοηθε‹τε.129  

Ορισμένες φορές, την εξαγωγή του βοτάνου από το έδαφος ακολουθεί η τοποθέ-

τηση στη θέση του άλλου φυτού ή υλικού. Στον επίλογο του έργου του Θεσσαλού, 

όπως και σε άλλες πραγματείες, μετά τη συλλογή του βοτάνου ο ριζοτόμος τοποθετεί 

στο λάκκο κόκκο σταριού ή κριθαριού· αλλού, στη θέση της παιωνίας τοποθετούνται 

μέλι, σωροί από λίθους και ρινίσματα χρυσού και αργύρου, που αφήνονται ακάλυπτα, 

χωρίς να σκεπαστούν με χώμα.130 Η τελετουργία αυτή αποσκοπεί στην ιεροποίηση 

του βοτάνου και στη μεταμόρφωσή του σε κάτι άλλο τη στιγμή της γέννησής του, 

δηλαδή την ώρα της συλλογής του.131 Πρόκειται όμως και για μια τελετή που βασίζε-

ται στην έννοια της ανταπόδοσης (do ut des), στην οποία στηρίζεται και η δομή της 

θυσίας. Η γη προσφέρει το βότανο και ο ριζοτόμος για αποτροπαϊκούς λόγους ή για 

λόγους επανόρθωσης για την πράξη του θα πρέπει να τελέσει θυσία αντιπροσφοράς. 

Δεν θα πρέπει όμως να παραβλέψουμε και τον καθαρτικό χαρακτήρα μιας τέτοιας 

πράξης, στοχεύοντας στην ιεροποίηση του βοτάνου.132 
 

 

 

 

                                                 
126 Ό.π., 18.31· πρβ. CCAG 12.132.28, 133.9 
127 Βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 130 
128 Το όνομα Μαρμαραώθ απαντάται αρκετά συχνά στους μαγικούς παπύρους και στα φυλακτήρια ως 
Μαρμαρουώθ ή Μαρμαραυώθ και έχει ηλιακή σχέση. Σημαίνει συνήθως ‘άρχοντας των φώτων’ (מאורוח 
 .ή ‘άρχοντας των αρχόντων’. Βλ. C. Bonner, Magical Amulets, ό.π., σελ. 154, 187. Βλ. επίσης σελ (מר
201  
129 Διαθ. Σολ. 18.33-4 
130 Θεσσαλός, Περˆ βοτανîν, CCAG 8.3.164.9-10 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 195· CCAG 7.236.2-3, 
9.2.135.8-9· πρβ. PGM 4.3003-6· CCAG 11.2.166.13-4· πρβ. PGM 3.694. Είναι χαρακτηριστική η 
χρήση του μελιού σε οριακές μαγικές τελετές. Βλ. F. Graf, ‘The magician’s initiation’, ό.π., 168-9· του 
ίδιου, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 129 
131 Βλ. L. R. LiDonnici, ‘Recipe ingredients in Greco-Roman magical materials’, ό.π., σελ. 360 
132 Βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 119-22, 128-9· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes 
dans l’ antiquité’, ό.π., 31  
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2. ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΑ 

 

Η χρήση λίθων ως μαγικών θεραπευτικών φυλακτών υπήρξε μια αρκετά διαδεδομένη 

πρακτική σε όλους τους λαούς της μεσογειακής λεκάνης. Τα πρώτα δείγματα ύπαρ-

ξης λίθινων κυρίως φυλακτών εντοπίζονται στη Βαβυλώνα και την Ασσυρία και ακο-

λουθεί η φαραωνική Αίγυπτος. Δεν γνωρίζουμε όμως ακριβώς το διαπολιτισμικό τρό-

πο μετάβασης αυτής της παράδοσης και αν πράγματι υπήρξε ποτέ. Όσο προσεγγίζου-

με χρονολογικά το τέλος της αρχαιότητας, η αύξηση των αρχαιολογικών δεδομένων 

συνοδεύεται με την ολοένα και παράλληλη αύξηση των γραπτών κειμένων που σχετί-

ζονται με τους λίθους, την κατασκευή φυλακτών και την καθημερινή εφαρμογή 

τους.133  

Πολλά μαγικά φυλακτά ενέχουν ιατρική χρήση και καλούνται περιάμματα ή πε-

ρίαπτα στην ελληνική γλώσσα και ligaturae ή amuleta στη λατινική. Τα περιάμματα 

αυτά έχουν μια διττή λειτουργία τόσο ως αποτροπαϊκά μέσα για την προστασία από 

τις ασθένειες, όσο και ως μέσα θεραπείας. Η αστρολογία με τη ραγδαία δημοτικότητά 

της από το τέλος των ελληνιστικών χρόνων μέχρι το απόγειό της στην ελληνορωμαϊ-

κή εποχή δεν θα μπορούσε να μην υιοθετήσει αυτή την τόσο δημοφιλή θεραπευτική 

πρακτική.134  

                                                 
133 Για τα φυλακτά της ελληνορωμαϊκής εποχής και του πρώιμου Βυζαντίου βλ. C. Bonner, Magical 
Amulets, ό.π., σελ. 1-21, ιδιαίτ. σελ. 51-94· G. Vikan, ‘Art, medicine, and magic in early Byzantium’, 
ό.π., 65-86, ιδιαίτ. 74-86· R. Kotansky, ‘Incantations and prayers for salvation on inscribed Greek amu-
lets’ στο C. A. Faraone- D. Obbink (επιμ.), Magika Hiera, ό.π., σελ. 107-37· του ίδιου, ‘Greek exorcis-
tic amulets’, ό.π., σελ. 243-77· A. M. Nagy, ‘Αρχαίοι μαγικοί πολύτιμοι λίθοι’, Αρχαιολογία και Τέχνες 
70 (1999), 34-7· M. G. Lancellotti, ‘Médecine et religion dans les gemmes magiques’, RHR 218.4 
(2001), 427-56· G. Luck, Arcana Mundi, ό.π., σελ. 218-20· P. Kambanis, ‘Christians against the forces 
of evil’ στο Χ. Μαλτέζου- Α. Τουρτά (επιμ.), Εξορκίζοντας το Κακό: Πίστη και Δεισιδαιμονίες στο 
Βυζάντιο (Πρακτικά Συνεδρίου, Βενετία, 2002) (Αθήνα, 2006), σελ. 15-28. Το αρχαιότερο σωζόμενο 
έργο για τις θεραπευτικές ιδιότητες των λίθων αποτελεί το Περˆ λίθων του Θεόφραστου και ακολου-
θούν η Historia Naturalis του Πλίνιου (HN 36-7) και το Περˆ Ûλης „ατρικÁς του Διοσκουρίδη. Όπως 
άλλωστε και με την τέχνη των ιατρομαθηματικών και τη βοτανολογία, η γνώση των ιδιοτήτων των 
λίθων αποτελεί τη μυστική εκείνη γνώση της Ανατολής που διέθεταν μυθικά πρόσωπα, όπως ο Ζω-
ροάστρης, ο Οστάνης και ο Σουδίνας. Βλ. J. Bidez- F. Cumont, Les Mages Hellénizés, ό.π., τόμ. 1, σελ. 
128-30, 191-8. Την ίδια γνώση διεκδικούσαν και άλλα μυθικά πρόσωπα, όπως ο Ορφέας με τα Λιθικ¦ 
(2ος αι. μ.Χ.) και τα Λιθικ¦ κηρύγματα, έργο της πρώιμης βυζαντινής εποχής, και ο Ερμής Τρισμέγι-
στος με τις Κυρανίδες, έργο των αυτοκρατορικών χρόνων, όπου εξετάζεται αλφαβητικά κάθε ζώο, βό-
τανο ή πέτρωμα σε στενή συνάφεια με τη λαϊκή ιατρική του χρήση. Στα παραπάνω έργα προστίθεται 
και το Περˆ λίθων του Σωκράτη και Διονυσίου, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός μαγικών παπύρων. 
134 Για τα αστρολογικά φυλακτά βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 536· R. 
Halleux- J. Schamp, Les Lapidaires Grecs: Lapidaire orphique, Kerygmes, lapidaires d'Orphée, 
Socrate et Denys, lapidaire nautique, Damigéron- Evax (Paris, 1985), σελ. xxviii-xxxi· J.-H. Abry, 
‘Les diptyques de Grand, noms et images des décans’ στης ίδιας (επιμ.), Les Tablettes Astrologiques de 
Grand (Vosges), ό.π., σελ. 110-1· της ίδιας, ‘Les tablettes de Grand’, ό.π., σελ. 154-5· T. Barton, An-
cient Astrology, ό.π., σελ. 191-4· A. M. Nagy, ‘Αρχαίοι μαγικοί πολύτιμοι λίθοι’, ό.π., 36· M. G. 
Lancellotti, ‘Médecine et religion dans les gemmes magiques’, ό.π., 438-43, 447-52 



 185

Οι πραγματείες για τα αστρολογικά φυλακτά είναι φυσικά λιγότερες από τα αντί-

στοιχα αρχαιολογικά δεδομένα. Η `Ιερ¦ βίβλος τοà `Ερμοà πρÕς 'ΑσκληπιÕν, ένα ανώ-

νυμο χειρόγραφο του κώδικα Vindobonensis phil. gr. 108 [φύλ. 357-8v] (χ.χ.) και το 

δέκατο όγδοο κεφάλαιο της Διαθήκης του Σολομώντα –σε μικρότερο βαθμό- αποτε-

λούν τις μοναδικές αστρολογικές πηγές της αρχαιότητας που εκθέτουν με τόσο συ-

στηματικό τρόπο την κατασκευή και χρήση των περιαμμάτων για τη θεραπεία.135 Στις 

δύο πρώτες πραγματείες ένας συγκεκριμένος λίθος ή βότανο ανάγεται σε κάθε έναν 

από τους τριάντα έξι δεκανούς/δαίμονες και ενδείκνυται για τη θεραπεία συγκεκριμέ-

νης πάθησης, ακολουθώντας το σύστημα των σχέσεων της δεκανικής μελοθεσίας. Η 

δεκανική θεραπεία χρεώνεται από το Φ. Ματερνό στους Αιγύπτιους (Νεχεψώ) και 

βασίζεται στην αλληλοπαθητική αναλογία, κατά την οποία τα άστρα επενεργούν από 

τη φύση τους αρνητικά στο ανθρώπινο σώμα.136 Ωστόσο, οι πηγές μας διαφοροποι-

ούνται μεταξύ τους σε σχέση με τους δεκανούς, τους λίθους και τα βότανα που χρη-

σιμοποιούν, αλλά και ως προς την ποιότητα της αστρικής επενέργειας. Για τους συγ-

γραφείς της `Ιερ¦ς βίβλου οι δεκανοί έχουν θετική επίδραση στα μέλη του σώματος, 

αποτελούν όμως τις αιτίες των ασθενειών, όταν τα ζώδιά τους σχηματιστούν με αρ-

νητικούς πλανήτες. Στην περίπτωση αυτή η θεραπεία επιφέρεται με την ίαση των ‘α-

σθενικών’ δεκανών μέσω της χρήσης συμπαθητικών υλικών.137 Για το συγγραφέα 

του κώδικα Vindobonensis phil. gr. 108 [φύλ. 357-8v] οι δεκανοί επενεργούν ευεργε-

τικά στο σώμα, επιφέροντας, μέσω της χρήσης συμπαθητικών περιαμμάτων, την ίαση 

των ασθενειών, σε αντιδιαστολή με τη Διαθήκη όπου οι δεκανοί μεταμορφώνονται 

στους επιβλαβείς δαίμονες, την πηγή όλων των ασθενειών. 

Παρά τις διαφορές τους, το κοινό μοτίβο των χειρογράφων αυτών αποτελεί η γνώ-

ση του μυστικού ονόματος κάθε δεκανού, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την επί-

                                                 
135 `Ιερ¦ βίβλος, έκδ. C.-E. Ruelle, ό.π., 252-77· κώδικας Vindobonensis phil. gr. 108 [φύλ. 357-8v] 
(CCAG 6.73-8). Για τη Διαθήκη βλ. την έκδοση του C. C. McCown (Leipzig, 1922) = PG 122.1315-
58. Σημαντική πραγματεία για τα αστρολογικά φυλακτά και βότανα είναι ένα λατινικό έργο για την 
επίδραση των δεκαπέντε απλανών αστερισμών πάνω σε αυτά, που αποδίδεται στον Ενώχ και έχει τίτλο 
De XV stellis (έκδ. L. Delatte, Textes Latins et Vieux Français Relatifs aux Cyranides, ό.π., σελ. 241-
88· βλ. και A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 160-86), δύο ψευδεπίγραφες λατινικές 
πραγματείες του 5ου ή 6ου αι. μ.Χ. με τίτλο De lapidibus, που αποδίδονται στο βασιλιά των Αράβων 
Δαμιγέροντα- Έβακα, και κάποιες άλλες πραγματείες, ύστερης όμως εποχής. Βλ. R. Halleux- J. 
Schamp, Les Lapidaires Grecs, ό.π., σελ. 222 
136 Φ. Ματερνός, Math. 4.22.2. Για το κείμενο βλ. σελ. 35 και υποσ. 60. Βλ. επίσης σελ. 164, υποσ. 41. 
Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 534· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., 
τόμ. 1, σελ. 131-2 
137 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 534, υποσ. 1· A.-J. Festugière, La Révé-
lation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 132-3· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 191· M. G. Lancellotti, 
‘Médecine et religion dans les gemmes magiques’, ό.π., 442 
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κληση ή την εκδίωξη των δαιμόνων.138 Η καταγραφή πάνω σε υλικό των μαγικών ο-

νομάτων θεών ή δαιμόνων απαντάται σε κείμενα της μαγικής φαρμακοποιείας και 

στους μαγικούς παπύρους και εντάσσεται στις λεγόμενες αποτελεσματικές τελετές ή 

τελετές καθιερώσεως.139 Σε έναν από τους μαγικούς δημοτικούς παπύρους διαβάζου-

με:  

 

ένα ακόμη φυλακτό για το πόδι ενός ανθρώπου με αρθρίτιδα· πρέπει να καταγράψεις αυτά 

τα ονόματα σε ένα φύλλο από ασήμι ή από κασσίτερο. Πρέπει να το τοποθετήσεις σε δέρ-

μα ελαφιού και να το δέσεις στο πόδι του ανθρώπου αυτού, για τα δύο του πόδια «[μαγικές 

λέξεις] άφησε το δείνα, τον οποίο ο δείνα έχει δέσει, να απαλλαγεί από κάθε πόνο που υ-

πάρχει στα γόνατά του και στα δύο του πόδια». Κάνε το αυτό, όταν η σελήνη βρίσκεται 

στο Λέοντα.140 

 

Οι τελετές αυτές στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν ή να μεταβιβάσουν στα φυλακτά τις 

μαγικές ιδιότητες των δεκανών και δεν αποτελούν μια διακριτή κατηγορία από τη δια-

δικασία κατασκευής των φυλακτηρίων, αλλά επιτελούνται παράλληλα και ενσωματώ-

νονται σε αυτή.141  

Η `Ιερ¦ βίβλος, λόγω της ερμητικής και αιγυπτιακής της προέλευσης, ακολουθεί 

την αιγυπτιακή ονομασία των δεκανών. Ο εθνικός φιλόσοφος Κέλσος παρατηρεί για 

το γεγονός αυτό: 

 
θα μπορούσε κάποιος να μάθει από αυτά που λένε οι Αιγύπτιοι, ότι δηλαδή αφού το αν-

θρώπινο σώμα διαιρέθηκε σε ίσα μέρη από τριάντα έξι δαίμονες ή ουράνιες θεότητες (με-

ρικοί μιλούν για πολύ περισσότερους), ο καθένας διατάχθηκε να κυβερνά το δικό του μέ-

ρος. Τα ονόματα των δαιμόνων αυτών είναι γνωστά από την εγχώρια διάλεκτο […] και 

καλώντας αυτούς, θεραπεύουν τις παθήσεις των μερών του σώματος.142  

                                                 
138 Για τα μαγικά ονόματα θεών και τις μυστικές μαγικές λέξεις σε φυλακτά βλ. C. Bonner, Magical 
Amulets, ό.π., σελ. 11-2, 186-207. Για τη χρήση χαρακτήρων στα φυλακτά βλ. ό.π., σελ. 12-3, 194-5. 
Βλ. επίσης σελ. 179-80, υποσ. 110   
139 Πρβ. PGM 4.258-9, 2635-7 
140 PDM 14.1003-14 (αγγλική μτφ. J. H. Johnson): Another amulet for the foot of the gouty man: You 
should write these names on a strip of silver or tin. You should put it on a deerskin and bind it to the 
foot of the man named, on his two feet: ‘[...] let NN whom NN bore, recover from every pain which is 
in his knees and two feet’. You do it when the moon is in Leo.    
141 Για τις τελετές αυτές των μαγικών φυλακτών βλ. C. Bonner, Magical Amulets, ό.π., σελ. 14-7· A. 
M. Nagy, ‘Αρχαίοι μαγικοί πολύτιμοι λίθοι’, ό.π., 35· G. Luck, Arcana Mundi, ό.π., σελ. 219 
142 Ωριγένης, Κατ¦ Κέλσ. 8.58, PG 11.1604-5: μάθοι τις ¥ν ™ξ ïν Α„γύπτιοι λέγουσιν, Óτι ¥ρα τοà 
¢νθρώπου τό σîμα ›ξ καˆ τριάκοντα διειληφότες δαίμονες ½ θεοί τινες α„θέριοι, ε„ς τοσαàτα μέρη νενε-
μημένον (οƒ δ� καˆ πολÝ πλείους λέγουσιν·) ¥λλος ¥λλο τι αÙτοà νέμειν ™πιτέτακται. καˆ τîν δαιμόνων 
‡σασι τ¦ Ñνόματα ™πιχωρίJ φωνÍ […] καˆ δ¾ ™πικαλοàντες αÙτοÝς „îνται τîν μερîν τ¦ παθήματα. 
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Το κείμενο μένει πιστό σε αρκετά σημεία στις γνωστές αιγυπτιακές ονομασίες των 

δεκανών, έτσι όπως αυτές εκτίθενται από το Φ. Ματερνό, τον Ηφαιστίωνα και τις πι-

νακίδες αστρολογικής ιατρικής του Grand.143 Η χρήση αιγυπτιακών ονομάτων δεν έ-

γκειται μόνο στην αιγυπτιακή προέλευση του δεκανικού συστήματος και την τάση του 

ελληνισμού για διατήρηση των παλαιών θρησκευτικών συστημάτων, αλλά οφείλεται 

και στην επιθυμία των ιερέων της Αιγύπτου να διασφαλίσουν το κύρος τους μέσω της 

αποκλειστικότητας της μαγείας.144 Και αυτό γίνεται πιο εύλογο, αν λάβουμε υπόψη 

μας ότι η `Ιερ¦ βίβλος αποτελεί ένα από τα κείμενα του τεχνικού Ερμητισμού που βρί-

σκονταν στη διάθεση του αιγυπτιακού ιερατείου. Αντίθετα, το ανώνυμο κείμενο του 

κώδικα Vindobonensis phil. gr. 108 [φύλ. 357-8v] χρησιμοποιεί ονόματα δεκανών που 

φαίνονται να έχουν περσική προέλευση,145 ενώ η Διαθήκη με τη σειρά της, επηρεα-

σμένη από το κοινωνικό περιβάλλον του συγγραφέα της, υιοθετεί ιουδαιοχριστιανικά 

ονόματα αγγέλων και δαιμόνων.  

Ένα γνωστικό φυλακτό του 3ου αι. μ.Χ. διαφοροποιείται από τις παραπάνω τελε-

τουργίες, καθώς έχει γραμμένες πάνω του όλες τις μαγικές λέξεις που ταυτίζονται με 

συγκεκριμένους αστερισμούς, κάθε μία από τις οποίες θα πρέπει να εκφωνηθεί τη 

χρονική στιγμή της εμφάνισης του αστερισμού της στον ουράνιο θόλο για τη θεραπεία 

των ασθενειών.146 

 Δεν είναι όμως μόνο η καταγραφή μυστικών ονομάτων εκείνη που ενεργοποιεί 

τις μαγικές ιδιότητες των φυλακτών. Η εγχάραξη ενός συγκεκριμένου στίχου από την 

'Ιλιάδα του Ομήρου πάνω σε φύλλα χρυσού, όταν η σελήνη διανύει το Ζυγό ή το Λέο-

ντα, αποσκοπεί στη δημιουργία φυλακτηρίου για τη θεραπεία της χωλότητας.147 Τα 

ομηρικά έπη στους ελληνορωμαϊκούς χρόνους έχουν περιβληθεί με μια ιδιαίτερη μυ-

θική αυθεντία και οι στίχοι τους θεωρούνται ότι έχουν ιδιαίτερες μαγικές ιδιότητες.148 

                                                 
143 Φ. Ματερνός, Math. 4.22· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 1.1· J.-H. Abry, ‘Les diptyques de Grand, noms et 
images des décans’, ό.π., σελ. 77-9, 81-2, 85-109, 112. Βλ. και M. Beard- J. North- S. Price, Religions 
of Rome, ό.π., τόμ. 1, σελ. 232-3 (εικ. 5.3) 
144 Πρβ. R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 81 
145 Πρβ. τη φράση κατ¦ Χαλδαίων φωνάς που χαρακτηρίζει τις ονομασίες των δεκανών σε όμοιο χει-
ρόγραφο με το χειρόγραφο του κώδικα Vindobonensis phil. gr. 108 [φύλ. 357-8v] (CCAG 6.73-8). 
Πρόκειται για τον κώδικα Parisinus gr. 2419 [φύλ. 38ν-40] (CCAG 8.1.27). 
146 R. Kotansky, Greek Magical Amulets: The Inscribed Gold, Silver, Copper, and Bronze Lamellae I 
(Papyrologica Coloniensia 22.1) (Opladen, 1994), σελ. 306-9 
147 Όμηρος, 'Ιλ. Β 95. Βλ. R. Kotansky, ‘Incantations and prayers for salvation on inscribed Greek amu-
lets’, ό.π., σελ. 118 
148 Πρβ. PGM 4.468, 470-4, 821-4, 830, 832, 834, 2146-51. Βλ. R. Kotansky, ‘Incantations and prayers 
for salvation on inscribed Greek amulets’, ό.π., σελ. 132, υποσ. 61 
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Τις τελετές καθιερώσεως συμπληρώνει η εγχάραξη της δαιμονικής μορφής των 

δεκανών ή των συμβόλων των ζωδιακών αστερισμών και των πλανητών πάνω στο 

υλικό των φυλακτηρίων. Στο κεφάλαιο για τη μελοθεσία έγινε λόγος για ορισμένες 

μορφές των δεκανών, έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στο Liber Hermetis Trismegisti 

και στον P.Oxy 465.149 Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με την πρακτική εφαρμογή των 

δεκανικών μορφών στη θεραπεία. Ο Τεύκρος θεωρείται ένας από τους πρώτους α-

στρολόγους που έκαναν λόγο για τον αποτροπαϊκό ρόλο των μορφών των δεκανών.150 

Στο ερμητικό έργο αφιερωμένο στον Ασκληπιό μετά από το όνομα κάθε δεκανού πα-

ρατίθεται η ιδιαίτερη μορφή του, η οποία και θα χαραχθεί με μεγάλη προσοχή πάνω 

στο λίθο του, και δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ορισμένοι δεκανοί της `Ιερ¦ς βίβλου 

φέρουν αρκετές ομοιότητες με τους δεκανούς που εικονίζονται στις ιατρικές πινακίδες 

του Grand, ακολουθώντας την αρχαία ιερή παράδοση.151 Πρόκειται για θηριόμορφες, 

τις περισσότερες φορές, δαιμονικές οντότητες, που φέρουν ανθρώπινα σώματα και 

κεφάλια πτηνών, όνων, κροκόδειλων, σκύλων, φιδιών, αιγών, ταύρων ή λεόντων και 

έχουν φτερά ή κρατούν ιερατικά (π.χ. ανκχ, φτερό, ιερά φυτά) ή βασιλικά (π.χ. σκή-

πτρο) αντικείμενα. Αρκετά συχνά, απεικονίζονται και ως σκουρόχρωμοι Αιγύπτιοι, ως 

ιερείς με ξυρισμένο κεφάλι και φορούν σάβανα ή έχουν γυναικείες μορφές.152 Οι μορ-

φές των δεκανών παραπέμπουν στα αγάλματα θεοτήτων του αιγυπτιακού πανθέου, 

από τη στιγμή που και οι δύο χρησιμοποιούνται ως εικονικά μέσα επίκλησης των θεο-

τήτων ή των δυνάμεων που απεικονίζουν με τη συνοδεία επωδών και ειδικών τελε-

τών.153 Ακόμα και σε ένα ιουδαιοχριστιανικό έργο, όπως αυτό της Διαθήκης, οι δεκα-

νοί περιγράφονται ως ‘ανθρωπόμορφοι, ταυρόμορφοι, θηριοπρόσωποι, δρακοντόμορ-

φοι, σφιγγοπρόσωποι, πτηνοπρόσωποι’.154 Ασφαλώς σε ένα ιουδαϊκό κείμενο δαιμο-

νολογίας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την προέλευση της μορφής των δαιμόνων 

όχι μόνο από την Αίγυπτο, αλλά και την Περσία, η οποία και θεωρείται το λίκνο της 

μαγείας. Η σύνδεση όμως των δαιμόνων με τους δεκανούς και οι αναπαραστάσεις των 

                                                 
149 Βλ. σελ. 97-8 
150 Βλ. R. Halleux- J. Schamp, Les Lapidaires Grecs, ό.π., σελ. xxx 
151 Βλ. J.-H. Abry, ‘Les diptyques de Grand, noms et images des décans’, ό.π., σελ. 79-109 
152 Για τους δεκανούς και τις δαιμονικές μορφές τους πρβ. CCAG 2.153-7. Βλ. L. Kákosy, ‘Decans in 
late Egyptian religion’, ό.π., 163-84, ιδιαίτ. 163-4. Για τις μορφές υπερφυσικών όντων σε φυλακτά βλ. 
C. Bonner, Magical Amulets, ό.π., σελ. 156-66, ιδιαίτ. σελ. 160-6· A. M. Nagy, ‘Αρχαίοι μαγικοί πολύ-
τιμοι λίθοι’, ό.π., 35-6· M. G. Lancellotti, ‘Médecine et religion dans les gemmes magiques’, ό.π., 435-
7, 444-51· πρβ. R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 97-107 
153 Βλ. R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 98 
154 Διαθ. Σολ. 18.1 
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μορφών τους σε ελληνιστικούς ναούς, όπως αυτού της Dendera της Αιγύπτου, επιβε-

βαιώνει τον πρώτο συσχετισμό. 

Από τους τριάντα έξι δεκανούς διαδεδομένη χρήση σε φυλακτά γνώρισε ο δεκα-

νός του ζωδίου του Λέοντα, Χνούβις.155 Η ονομασία του δεκανού προήλθε από την 

αιγυπτιακή θεότητα Khnoum, έχει τη μορφή τυλιγμένου ερπετού με κεφάλι λέοντα ή 

ανθρώπου, φέρει ένα επτάκτινο, δωδεκάκτινο ή εξάκτινο διάδημα και απεικονίζεται, 

πολλές φορές, συμβολικά ως SSS.156  

Φυλακτά με τη μορφή του Χνούβι αποσκοπούν στην καλή λειτουργία του στομά-

χου. Στην πραγματεία Σωκράτους καˆ Διονυσίου περˆ λίθων παρέχονται οδηγίες για 

την κατασκευή φυλακτού για το στομάχι με την εγχάραξη πάνω σε ονυχίτη της μορ-

φής του λεοντοκέφαλου φιδιού.157 Ο Γαληνός, ακολουθώντας το βασιλιά Νεχεψώ, 

αναφέρει:  

 
τέτοια πράγματι [ιδιότητα] έχει και ο πράσινος ίασπης, ο οποίος ωφελεί το στομάχι και 

τον οισοφάγο, όταν φορεθεί ως φυλακτό. Μερικοί τον τοποθετούν και σε δακτυλίδι και 

χαράζουν πάνω του ένα ακτινωτό ερπετό, όπως ακριβώς έγραψε και ο βασιλιάς Νεχεψώ 

στο δέκατο τέταρτο βιβλίο του.158  

 

Ο Γαληνός όμως λίγο πιο κάτω δεν αποδίδει τις θεραπευτικές ιδιότητες του ίασπη 

στις αστρικές του επιδράσεις, αλλά μόνο στο υλικό του.159 Παρόμοιες αναφορές με το 

Γαληνό κάνει ο Ηφαιστίωνας και ο Μάρκελλος Εμπειρικός (4-5ος αι. μ.Χ.), ενώ ένα 

φυλακτό με τη μορφή του Χνούβι αναγράφει ¢πάλλαξον τÕ στόμαχον πάθος, φύλαξον 

                                                 
155 Για το Χνούβι στα φυλακτά βλ. C. Bonner, Magical Amulets, ό.π., σελ. 54-60· A. Delatte- Ph. Der-
chain, Les Intailles Magiques, ό.π., σελ. 54-67· G. Vikan, ‘Art, medicine, and magic in early Byzan-
tium’, ό.π., 75-81· A. M. Nagy, ‘Αρχαίοι μαγικοί πολύτιμοι λίθοι’, ό.π., 36· M. G. Lancellotti, 
‘Médecine et religion dans les gemmes magiques’, ό.π., 449-51 
156 Ο Μάρκελλος Εμπειρικός (De medicamentis 24.7) κάνει λόγο για το σύμβολο του Χνούβι (SSS), το 
οποίο θεραπεύει πόνους των πνευμόνων και των πλευρών, όταν χαραχθεί πάνω σε iaspis Phrygia aeri-
zousa. Η μορφή του Χνούβι, ως λεοντοκέφαλο φίδι, μετασχηματίζεται στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότη-
τα. Αρχικά, έχει ανθρώπινο σώμα, γύρω από το οποίο περιελίσσεται ένα φίδι, και στη συνέχεια απο-
κτάει μορφή βασιλικών θεοτήτων (π.χ. του Δία Ηλιοπολιτάνου, της Εφέσιας Αρτέμιδος, του Μί-
θρα/Αιώνα). Βλ. R. Beck, Planetary Gods and Planetary Orders, ό.π., σελ. 100, υποσ. 236  
157 Σωκράτης- Διονύσιος, Περˆ λίθ. 35 
158 Γαληνός, Περˆ κράσ. δυν. ¡πλ. φαρμ. 9.2.19, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόμ. 12, σελ. 207: ο†αν Ôντως 
œχει καˆ Ð χλωρÕς ‡ασπης, çφελîν τόν τε στόμαχον καˆ τÕ τÁς γαστρÕς στόμα περιαπτόμενον. ™ντιθέασί 
τε καˆ δακτυλίJ αÙτÕν œνιοι καˆ γλύφουσιν ™ν αÙτù τÕν τ¦ς ¢κτ‹νας œχοντα δράκοντα, καθάπερ καˆ Ð 
βασιλεÝς Νεχεψëς œγραψεν ™ν τÍ τεσσερακαιδεκάτV βίβλJ.  
159 Πρβ. Αέτιος Αμιδηνός, Βιβλία „ατρικ¦ 2.36. Για τη στάση των ιατρών απέναντι στα ιατρικά φυλα-
κτά βλ. G. E. R. Lloyd, Magic, Reason, and Experience, ό.π., σελ. 42· V. Nutton, Ancient Medicine, 
ό.π., σελ. 268-9· M. Hirt Raj, Médecins et Malades de l’ Égypte Romaine, ό.π., σελ. 268-70, 272-6 
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ØγειÁ στόμαχον Πρόκλου.160 Δεν θα πρέπει όμως να παραλείψουμε να αναφέρουμε 

και την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού φυλακτών του Χνούβι που προορίζονται για 

την προστασία ή τη θεραπεία των ασθενειών της μήτρας. 

Η μορφή του Χνούβι ενέχει ηλιακό συμβολισμό και υιοθετείται από τη μιθραϊκή 

λατρεία με τον εικονικό τύπο του λεοντοκέφαλου φιδιού να σχετίζεται με τη μυητική 

βαθμίδα των Λεόντων, όπως διαφαίνεται για παράδειγμα στη νωπογραφία (fresco) 

του μιθραίου του Barberini.161 Το φυλακτό με αριθμό 307 της συλλογής των A. De-

latte και Ph. Derchain απεικονίζει στη μια πλευρά του ένα λεοντοκέφαλο ον μαζί με 

ορισμένους μαγικούς χαρακτήρες, αναγράφοντας στην πίσω πλευρά του τη φράση 

στώμαχε, πέπτε.162 Το φυλακτό απεικονίζει μια ηλιακή θεότητα ή αποτελεί σύμβολο 

του ίδιου του ήλιου και αποσκοπεί στην καλή λειτουργία του στομάχου. Ο Χνούβις 

και το λεοντοκέφαλο ον είναι ηλιακές θεότητες που προστατεύουν το στομάχι, ωστό-

σο δεν μπορούν να ταυτιστούν μεταξύ τους. Η αστρολογική γραμματεία αποδίδει πα-

ραλλαγμένες ονομασίες του Χνούβι σε δεκανούς του Λέοντα, οίκου του ήλιου, και 

του Καρκίνου, ζωδίου του θερινού ηλιοστασίου. Στην `Ιερ¦ν βίβλον ο πρώτος δεκα-

νός του Λέοντα ονομάζεται Χνούμος και ο τρίτος δεκανός του Καρκίνου φέρει το ό-

νομα Χνούφος. Ο Ηφαιστίωνας και οι πινακίδες του Grand αντιστοιχούν το Χνούμι με 

τον τρίτο δεκανό του Καρκίνου και το Χαρχνούμι με τον πρώτο δεκανό του Λέοντα, 

ενώ ο Φ. Ματερνός τοποθετεί στον πρώτο δεκανό του Λέοντα τον Craumonis και 

                                                 
160 Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 1.1.79· Μάρκελλος Εμπειρικός, De medicam. 20.98· φυλακτά αρ. 80, 89 = 
A. Delatte- Ph. Derchain, Les Intailles Magiques, ό.π., σελ. 67, 72· πρβ. Κυρανίδ. 1.9.12-5, έκδ. D. 
Kaimakis, ό.π., σελ. 61 
161 Η νωπογραφία (fresco) του μιθραίου Barberini αποτελείται από επτά βωμούς, που αντιστοιχούν με 
τους επτά πλανήτες. Στο μεσαίο βωμό απεικονίζεται μια φιγούρα με σώμα φιδιού. Στην πλανητική 
ιεραρχία ο πλανήτης Δίας καταλαμβάνει τη μεσαία θέση και αποτελεί τον κυρίαρχο πλανήτη της μι-
θραϊκής βαθμίδας των Λεόντων, ενώ παράλληλα ο θεός Δίας αποτελεί και το θεό του κεντρικού δεκα-
νού του Λέοντα. Παρά το γεγονός ότι το πρόσωπο του φιδιού δεν είναι ακριβώς πρόσωπο λιονταριού, 
κατά πάσα πιθανότητα η πρόθεση του καλλιτέχνη ήταν να απεικονίσει τη μορφή αυτή. Από το λιοντά-
ρι οδηγούμαστε στον ήλιο, διότι το λιοντάρι είναι ηλιακό ζώο και ο ήλιος ο κυβερνήτης του ζωδίου 
του Λέοντα. Και πάλι, ο συλλογισμός αυτός μας οδηγεί με τη σειρά του στον Κρόνο, ο οποίος συμβο-
λίζεται ως λεοντοκέφαλο φίδι. Εξάλλου, ο πρώτος δεκανός του Λέοντα έχει τη μορφή λεοντοκέφαλου 
φιδιού και αποτελεί το ‘πρόσωπο’ του Κρόνου, πλανήτη που συνδέεται με τον ήλιο, λόγω της σχέσης 
του με το δεκανό του Λέοντα, ο οποίος βρίσκεται στον οίκο του ήλιου. Σε αυτήν ακριβώς την ‘ηλιακή’ 
μορφή του Χνούβι στηρίχθηκαν τα μιθραϊκά μυστήρια για να υιοθετήσουν το λεοντοκέφαλο φίδι. Βλ. 
R. Beck, Planetary Gods and Planetary Orders, ό.π., σελ. 99-100. Πρβ. το φυλακτό του Βρετανικού 
Μουσείου με το Χνούβι και την εβραϊκή επιγραφή ‘Είμαι ο Χνούμις, ο αιώνιος ήλιος’. Βλ. W. Drexler, 
λήμ. ‘Knuphis’, Ausführliches Lexicon der Griechischen und Römischen Mythologie, τόμ. 2, σελ. 1259 
[παρατίθεται στο R. Beck, Planetary Gods and Planetary Orders, ό.π., σελ. 100, υποσ. 237]. Βλ. και 
ό.π., σελ. 100, υποσ. 238. Για τον ηλιακό συμβολισμό του Χνούβι βλ. και C. Bonner, Magical Amulets, 
ό.π., σελ. 154  
162 A. Delatte- Ph. Derchain, Les Intailles Magiques, ό.π., σελ. 225, πρβ. σελ. 221-2 
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στον τρίτο δεκανό του Καρκίνου τον Thiumis.163 Στο Liber Hermetis Trismegisti ο 

πρώτος δεκανός του Λέοντα, παρά την ονομασία του, Zaloias, φέρει τη μορφή του 

Χνούβι.164 Εξάλλου, δεν πρέπει να παραθεωρήσουμε ότι ο πρώτος δεκανός του Λέο-

ντα αποτελεί και το ‘πρόσωπο’ του Κρόνου, ο οποίος είναι γνωστός και ως ο ήλιος 

της νύχτας. 

Σε ορισμένα φυλακτά κάθε ακτίνα του επτάκτινου στέμματος του Χνούβι καταλή-

γει και σε ένα γράμμα του ονόματός του ή άλλες φορές σε ένα φωνήεν.165 Η τοποθέ-

τηση φωνηέντων σε μαγικά φυλακτά είναι άλλοτε τυχαία και άλλοτε ακολουθεί αλ-

φαβητική σειρά. Η μαγική αυτή αναγραφή έχει συσχετιστεί με τα μυστικά σύμβολα ή 

τους μουσικούς τόνους των επτά πλανητών της πυθαγόρειας θεωρίας της αρμονίας 

των κοσμικών σφαιρών και προέρχεται από τις φωνητικές επωδές στις θεότητες της 

αιγυπτιακής λατρείας.166 Μια τέτοια ταύτιση όμως είναι αρκετά αυθαίρετη και τα φω-

νήεντα δεν θα πρέπει να συνδέονται με τους επτά πλανήτες χωρίς τη συνοδεία κάποι-

ου εικονικού συμβόλου, συνήθως κάποιου άστρου, που να επιβεβαιώνει αυτόν το συ-

σχετισμό.  

Πάνω στα περιάμματα δεν βρίσκεται όμως μόνο αποτυπωμένη η μορφή του Χνού-

βι. Ορισμένοι δεκανοί, όπως περιγράφονται στην `Ιερ¦ν βίβλον, το Liber Hermetis 

Trismegisti ή όπως απεικονίζονται στις πινακίδες του Grand εντοπίζονται χαραγμένοι 

και σε φυλακτά, αποσκοπώντας προφανώς σε μια προστατευτική ή θεραπευτική λει-

τουργία. Η δαιμονική μορφή του πρώτου δεκανού των Διδύμων με σώμα ανθρώπου 

και κεφάλι όνου,167 η μορφή του δεύτερου δεκανού της Παρθένου με κεφάλια ίβιος 

(πτηνό),168 ο ακέφαλος δαίμονας του πρώτου δεκανού του Αιγόκερω,169 αλλά και ο 

                                                 
163 Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 1.1.69, 89· J.-H. Abry, ‘Les diptyques de Grand, noms et images des dé-
cans’, ό.π., σελ. 93-4· Φ. Ματερνός, Math. 4.22.12, 11 
164 Liber Hermetis Trismegisti 1, έκδ. W. Gundel, Neue Astrologische Texte des Hermes Trismegistos, 
ό.π., σελ. 21.1-4 
165 Βλ. C. Bonner, Magical Amulets, ό.π., σελ. 55 
166 Βλ. ό.π., σελ. 12, 138, 186-7 
167 `Ιερ¦ βίβλος 11, έκδ. C.-E. Ruelle, ό.π., 256-7· Liber Hermetis Trismegisti 1, έκδ. W. Gundel, Neue 
Astrologische Texte des Hermes Trismegistos, ό.π., σελ. 20· J.-H. Abry, ‘Les diptyques de Grand, noms 
et images des décans’, ό.π., σελ. 90 
168 Liber Hermetis Trismegisti 1, έκδ. W. Gundel, Neue Astrologische Texte des Hermes Trismegistos, 
ό.π., σελ. 21· J.-H. Abry, ‘Les diptyques de Grand, noms et images des décans’, ό.π., σελ. 96 
169 `Ιερ¦ βίβλος 32, έκδ. C.-E. Ruelle, ό.π., 270-1· Liber Hermetis Trismegisti 1, έκδ. W. Gundel, Neue 
Astrologische Texte des Hermes Trismegistos, ό.π., σελ. 22· J.-H. Abry, ‘Les diptyques de Grand, noms 
et images des décans’, ό.π., σελ. 104 
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δαίμονας με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι σκύλου του πρώτου δεκανού του Υδροχό-

ου170 εντοπίζονται στα φυλακτά της συλλογής των A. Delatte και Ph. Derchain.171 

Στην Αίγυπτο έχουν βρεθεί ορισμένα λίθινα φυλακτά που έχουν χαραγμένη τη 

μορφή ζωδίων. Η αποτύπωση αυτή είναι πιθανό να αποσκοπεί στην προστασία που 

παρέχει το χαραγμένο ζώδιο, κάτω από την επιρροή του οποίου έχει γεννηθεί αυτός 

που το φέρει, ή αν την ερμηνεύσουμε με το σύστημα της μελοθεσίας, το ζώδιο προ-

στατεύει το συγκεκριμένο μέλος του σώματος με το οποίο βρίσκεται σε σχέση συ-

μπάθειας. Όμως δεν συναντούμε φυλακτά και των δώδεκα ζωδίων, αλλά μόνο συγκε-

κριμένων, ενώ επιπλέον τα ζωδιακά σύμβολα συνοδεύονται από μαγικές φράσεις, γε-

γονός που καταδεικνύει τη μαγική και κατά προέκταση την ιατρική χρήση των περι-

αμμάτων. Τα φυλακτά της Αιγύπτου φέρουν πάνω τους τρία ζώδια, αυτά του Καρκί-

νου, του Σκορπιού και του Αιγόκερου. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η χρήση του 

συμβόλου του σκορπιού δεν συνδέεται πάντα με την αστρολογία, αλλά ενέχει και α-

ποτροπαϊκό ρόλο για το κακό μάτι και τη βασκανία. Εδώ όμως και για τους λόγους 

που αναφέραμε παραπάνω η παρουσία του σκορπιού συμβολίζει το ομώνυμο ζώδιο 

και ερμηνεύεται με το μοντέλο της μελοθεσίας. Από τα περιάμματα αυτά φαίνεται ότι 

η επιλογή του υλικού δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο, καθώς αυτό χρησιμοποιείται απλά ως 

το μέσο για την αποτύπωση της μορφής του ζωδίου. Δεν μπορούμε όμως από την άλ-

λη μεριά να παραθεωρήσουμε την επιτηδευμένη, μερικές φορές, χρήση του υλικού, 

το οποίο αναλογεί στη συμπαθητική αντιστοιχία του με το ζώδιο κατά το μοντέλο 

των αστρολογικών θεωριών. Έτσι, ένα φυλακτό του Καρκίνου είναι κατασκευασμένο 

από ίασπη και ένα φυλακτό του Σκορπιού από σάρδιο, ακολουθώντας τις αρχές της 

`Ιερ¦ς βίβλου.172 Την αποτύπωση των ζωδίων συναντούμε ακόμα και σε φυλακτά του 

Χριστιανισμού. Ένας σταυρός από την ιδιωτική συλλογή του Γ. Τσολοζίδη με πιθανή 

θεραπευτική ή αποτροπαϊκή χρήση, που χρονολογείται τον 4ο ή 5ο αι. μ.Χ., απεικονί-

ζει πέντε μορφές αιγών, το σύμβολο του ζωδίου του Αιγόκερω.173  

                                                 
170 `Ιερ¦ βίβλος 35, έκδ. C.-E. Ruelle, ό.π., 272-3· Liber Hermetis Trismegisti 1, έκδ. W. Gundel, Neue 
Astrologische Texte des Hermes Trismegistos, ό.π., σελ. 23· J.-H. Abry, ‘Les diptyques de Grand, noms 
et images des décans’, ό.π., σελ. 106 
171 A. Delatte- Ph. Derchain, Les Intailles Magiques, ό.π., σελ. 39, 42-54, 89-103. Βλ. και C. Bonner, 
Magical Amulets, ό.π., σελ. 238-9, 24, 164-56  
172 `Ιερ¦ βίβλος 15, 28, έκδ. C.-E. Ruelle, ό.π., 258-9, 268-9. Βλ. A. Delatte- Ph. Derchain, Les Intailles 
Magiques, ό.π., σελ. 268-74 
173 Π. Καμπάνης, ‘Φυλακτά’ στο Συλλογή Γ. Τσολοζίδη: Το Βυζάντιο με τη Ματιά ενός Συλλέκτη (Αθή-
να, 2001), σελ. 19, υποσ. 2 [παρατίθεται στο P. Kambanis, ‘Christians against the forces of evil’, ό.π., 
σελ. 22] 
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Μια ομάδα επτά φυλακτών από κίτρινο ίασπη ή κιτρινωπό λίθο φέρουν χαραγμέ-

νο ένα σκορπιό και έχουν στην πίσω πλευρά τους τη μαγική φράση ωρθμενχινιαμ-

βων.174 Αν και η φράση αυτή απαντάται σε διάφορες παραλλαγές, η ακολουθία του 

ίδιου φραστικού μοτίβου καταδεικνύει τη χρήση μαγικής φόρμουλας. Και πάλι, η πα-

ρουσία του σκορπιού δεν αποσκοπεί στην προστασία από σκορπιούς ή το κακό μάτι, 

όπως συμβαίνει με άλλα φυλακτά, αλλά εικονογραφεί το ζώδιο του Σκορπιού, επιχει-

ρώντας να απομακρύνει τις επιβλαβείς επιρροές του ζωδίου από τα γεννητικά όργα-

να.175  

Εκτός από την εγχάραξη του ονόματος ή της μορφής των δεκανών και των ζωδί-

ων, αρκετά φυλακτά φέρουν τα ονόματα ή τα σύμβολα των πλανητών.176 Στη συλλογή 

των A. Delatte και Ph. Derchain υπάρχουν δύο φυλακτά που έχουν αποτυπωμένα πά-

νω τους αστερίσκους μαζί με τα μαγικά ονόματα Βαρκαβα, Ιάω, Αδωνή και Αβρασάς 

και ένα τρίτο φέρει το σύμβολο του Άρη με επτά αστερίσκους, αναγράφοντας το όνο-

μα του πλανήτη. Το τέταρτο φυλακτό της αστρολογικής συλλογής εικονίζει τον ήλιο, 

τη σελήνη και δύο αστερίσκους, περιέχοντας στην πίσω του πλευρά μια σύντομη προ-

σευχή προς τον ένα θεό, ενώ σε άλλο περίαπτο βρίσκεται χαραγμένο το σύμβολο του 

Δία.177 Η σύνδεση όμως φυλακτών που απεικονίζουν αστερίσκους με την αστρολογι-

κή ιατρική δεν θα πρέπει να υιοθετείται απροκάλυπτα, αλλά θα πρέπει να εξετάζεται 

αν αυτά συνοδεύονται και από άλλα χαρακτηριστικά που να επιβεβαιώνουν τη χρήση 

αυτή.178 

Το όνομα και η μορφή του δεκανού, του ζωδίου ή του πλανήτη δεν επαρκούν πά-

ντα για την κατασκευή ενός αστρολογικού φυλακτού, αλλά απαραίτητη κρίνεται και 

η γνώση του κατάλληλου αστρικού υλικού του. Τα φυλακτά μπορεί να είναι κατα-

σκευασμένα από λίθους ή άλλα υλικά, μπορεί όμως να αποτελούνται και από βότανα. 

Τα βότανα έχουν αποτροπαϊκό ρόλο και χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά στους μαγι-
                                                 
174 Βλ. C. Bonner, Magical Amulets, ό.π., σελ. 200 
175 Βλ. ό.π., 77-8 
176 Η αρχαιότερη μαρτυρία για το χάραγμα των ονομάτων των πλανητών πάνω σε λίθο βρίσκεται στη 
βιογραφία του Απολλώνιου από τα Τύανα του Φιλόστρατου (Τ¦ ε„ς Τυαν. 'Απολ. 3.41.2), που αναφέρει: 
λέει ο Δάμις ότι ο Ιάρχας έδωσε στον Απολλώνιο επτά δακτυλίδια με τα ονόματα των επτά πλανητών, 
τα οποία ο Απολλώνιος φορούσε ένα κάθε μέρα ανάλογα με τα ονόματα των ημερών [φησˆ δ� Ð Δάμις 
καˆ δακτυλίους ˜πτ¦ τÕν 'Ιάρχαν τù 'ΑπολλωνίJ δοàναι τîν ˜πτ¦ ™πωνύμους ¢στέρων, οÞς φορε‹ν 
τÕν 'Απολλώνιον κατ¦ ›να πρÕς τ¦ Ñνόματα τîν ¹μερîν] 
177 A. Delatte- Ph. Derchain, Les Intailles Magiques, ό.π., σελ. 265-7 
178 Δεν έχουν διασωθεί αρκετά κείμενα της εποχής που μελετούμε που να αναφέρονται διεξοδικά 
στους πλανητικούς λίθους. Στο De fluviis (6.2) του ψευδο-Πλούταρχου γίνεται λόγος για το λίθο λύ-
χνη, ο οποίος επηρεάζεται από τις μεταβολές του δίσκου της σελήνης και θεραπεύει ασθένειες, όταν 
φορεθεί με τη σελήνη σε φθίση στο αριστερό μέρος του σώματος. Βλ. J. Bidez, ‘Plantes et pierres 
magiques d’ après le ps. Plutarque De Fluviis’ στο Mélanges Offerts à m. Octave Navarre par ses 
Élèves et ses Amis (Toulouse, 1935), σελ. 27-8 



 194

κούς εξορκισμούς, αφού οι δαίμονες φαίνονται ότι δεν μπορούν να ανεχτούν τη μυ-

ρωδιά τους, όπως άλλωστε και τον καπνό από καιγόμενες ουσίες.179 Τα υλικά αυτά 

δένονται σε κάποιο μέρος του σώματος, όπως στο πόδι ή το λαιμό του ασθενή και 

μάλιστα στην τελευταία περίπτωση το νήμα που τα στερεώνει έχει τόσο μήκος, ώστε 

το φυλακτό να μπορεί να φτάνει στο σημείο του σώματος που πάσχει. Η τοποθέτηση 

των φυλακτηρίων σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος ενισχύει τη μαγική τελετουρ-

γία με τη λεπτομερή συστηματοποίηση κάθε πράξης. Οι λίθοι και τα βότανα δεν χρη-

σιμοποιούνται πάντα από μόνα τους ως μαγικά φυλακτήρια, αλλά θα πρέπει να περι-

βληθούν με άλλα υλικά, συχνά με μαγικές ιδιότητες, όπως ύφασμα, πάπυρο ή δέρ-

μα.180 Χαρακτηριστικός είναι ένας μαγικός πάπυρος με μια συνταγή για την πρόκλη-

ση στειρότητας. Μέρος της μαγικής αυτής συνταγής αναφέρει: σπόροι από υοσκύεμο 

βρέχονται σε γάλα από άλογο και στη συνέχεια μαζί με τη μήτρα από αγελάδα και 

καρπούς από κριθάρι, αναμειγμένους με κερί από αυτί γαϊδάρου, τοποθετούνται σε 

κομμάτι δέρματος από μικρό ελάφι, που εξωτερικά δένεται με δέρμα από γάιδαρο. Η 

τελετουργία αυτή θα πρέπει να γίνει με τη σελήνη σε φθίση και σε θηλυκό ζώδιο, τη 

μέρα του Κρόνου ή του Ερμή.181  

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα ονόματα των δεκανών, τις αντιστοιχίες τους 

με λίθους και βότανα και τα μέλη, όργανα και τις ασθένειες που θεραπεύουν, όπως 

αυτές εκτίθενται στην `Ιερ¦ν βίβλον:182 

 
Πίνακας 23  Τα φυλακτά της `Ιερ¦ς βίβλου  

 
ΔΕΚΑΝΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΙΘΟΙ/ΒΟΤΑΝΑ (μέσα στις παρενθέσεις 

καταγράφονται τα βότανα) 
ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ 

Κριού Χενλαχωρί/ Χο-
νταρέτ ή Καύ/ 
Σικέτ 

βαβυλώνιος αραιός (ίσοφρυς)/ σιδη-
ρίτης (αγριοπήγανο)/ βοστρυχίτης 
(αρνόγλωσσο)    

κεφάλι/ κρόταφος, ρουθούνια/ αυ-
τιά, σταφυλή, δόντια 

Ταύρου Σώος/ Αρών/ 
Ρωμενώς 

σεληνίτης (σφαιρίτιδα)/ αφροδισια-
κός (δίκταμο)/ υακίνθινος [υάκινθος] 
(βούγλωσσο)  

τράχηλος/ παρίσθμια, αυχένας/ 
στόμα, φάρυγγας 

Διδύμων Ξοχά/ Ουαρί/ 
Πεπίσωθ 

διαμάντι (όρχις)/ πάγχρους (πεντα-
δάκτυλο)/ ηλιοτρόπιο (λιβανωτίδα)  

ωμοπλάτες/ βραχίονες/ χέρια 

Καρκί-
νου 

Σωθείρ/ Ουφισίτ/ 
Χνούφος 

δρυίτης (αρτεμισία)/ ίασπης χλωρός 
(σεληνόγονο)/ ευχαΐτης (σφαιρίτιδα)  

σπλάχνα/ πνεύμονες/ σπλήνα 

Λέοντα Χνούμος/ Ιπί/ 
Φάτιτι 

αχάτης (λεοντόποδο)/ σεληνίτης 
(χρυσόγονο)/ ηλίτης  

καρδιά/ πλάτη/ συκώτι 

Παρθέ-
νου 

Αθούμ/ Βρυσούς/ 
Αμφαθάμ 

κοραλλίτης (αιλουρόφθαλμο)/ δεν-
δρίτης (γλυκύρριζα)/ ευθλίζοντας 

κοιλιά/ έντερα/ ομφαλός 

                                                 
179 Βλ. P. Kambanis, ‘Christians against the forces of evil’, ό.π., σελ. 13-4   
180 Για τη χρήση δέρματος ζώων ως φυλακτό βλ. Μ. Αθανάσιος, Περˆ ¡πτîν, PG 26.1320. Για τη χρή-
ση των βοτάνων ως φυλακτά βλ. Αυγουστίνος, De doctrina Christiana 2.29· Καισάριος Αρελάτης, 
Ομιλίες 13.5, 14.4 
181 PGM 36.320-32 
182 `Ιερ¦ βίβλος, έκδ. C.-E. Ruelle, ό.π., 252-77 
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(κατανάγκη) 
Ζυγού Σφουκού/ Νεφθί-

μης/ Φού 
ιασπαχάτης (πόλιο) / σαρδόνιος 
(περιστερεώνας)/ σμαράγδι (περι-
στερεώνας ύπτιος)  

οπίσθια/ ουρήθρα, κύστη, ουρητικοί 
πόροι/ πρωκτός (αιμορροΐδες, κον-
δυλώματα, ραγάδες) 

Σκορ-
πιού 

Βώς/ Ούστιχος/ 
Άφηβις 

αιματίτης (λινοζωστίδα)/ πυρίτης 
(σκορπίουρος)/ σάρδιος Αιγύπτιος 
(γλυκίσιδα [παιωνία])  

αιδοίο (πόνοι, έλκη)/ αιδοίο (οίδη-
μα, εξογκώματα)/ όρχεις (φλεγμο-
νές) 

Τοξότη Σέβος/ Τεύχμος/ 
Χθισάρ 

φρύγιος (ελελίσφακος)/ αμέθυσος 
(αδρακτίταλο)/ αερίζοντας (κενταύ-
ρειο) 

μηροί (όγκοι)/ οστά (σπασίματα)/ 
μηροί (πόνοι, διαβρώσεις) 

Αιγόκε-
ρω 

Τάϊρ/ Επίτεκ/ 
Επιχναύς 

οφίτης (δελφίνιο)/ καρχηδόνιος 
(ανεμώνη)/ αναγκίτης (χαμαιλέο-
ντας)   

γόνατα/ αρθρώσεις/ αρθρώσεις 

Υδροχό-
ου 

Ισύ ή Θρώ/ Σο-
σομνώ/ Χονου-
μούς 

κνηκίτης (άσαρ)/ μαγνήτης (αναγαλ-
λίδα)/ μηδικός (θύρσιο)  

μπροστινό μέρος της κνήμης (απο-
στήματα, έλκη)/ γόνατα, κνήμες/ 
γόνατα, κνήμες 

Ιχθύων Τετιμώ/ Σοπφί/ 
Συρώ 

βήρυλλος (περιστερεώνας)/ περιλεύ-
κιος (λιβανωτίδα)/ υακίνθινος (ανθε-
μία) 

πόδια (αποστήματα)// 

 
Οι μορφές των δεκανών χαράζονται πάνω στους λίθους τους, κατόπιν τα βότανα δέ-

νονται στο πίσω μέρος των λίθων και τοποθετούνται σε δακτυλίδι, το οποίο, μερικές 

φορές, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από συγκεκριμένο υλικό, όπως χρυσό, 

άργυρο ή σίδηρο.183 Στο τέλος κάθε ενότητας για κάθε έναν από τους τριάντα έξι δε-

κανούς παρατίθεται η τροφή που θα πρέπει να αποφευχθεί για να είναι τα μαγικά αυ-

τά περιάμματα αποτελεσματικά.184  

Σε διαφορετικές σχέσεις των δεκανών με τα υλικά των φυλακτηρίων προβαίνει το 

ανώνυμο χειρόγραφο του κώδικα Vindobonensis phil. gr. 108 [φύλ. 357-8v]:185 

 
Πίνακας 24   Τα φυλακτά ανώνυμου χειρογράφου  
   
ΔΕΚΑΝΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΙΘΟΙ ή ΜΑΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ-

ΝΑ/ΒΟΤΑΝΑ (μέσα στις παρενθέσεις 
καταγράφονται τα βότανα) 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

Κριού Παρχάμ/ Ουα-
λάχ/ Δελφαά 

σεληνίτης (πανάκεια)/ σεληνίτης 
(παιωνία, αλφαονεία)/ ίασπης χλω-
ρός (ζαφορά, ροδόσταγμα) 

ίαση νόσων κεφαλιού/ οφθαλμών/ 
πόνου δοντιών, λαιμού 

Ταύρου Ζακχάλ/ Χουνθά/ 
Ανεσιούμ 

ιασπαχάτης/ χρυσάργυρο δακτυλί-
δι, κερί παρθένος/ σεληνίτης 

θεραπεία συναχιού, κυνάγχης, νόσων 
τραχήλου/ανοσία ή θεραπεία στα 
ίδια πάθη/ ανοσία στα πάθη του 
τραχήλου 

Διδύμων Παρεσχάρτι// (ηριγέροντας)// ίαση κάθε πάσχοντος μέλους//   
Καρκί-
νου 

/Τενούμ Τανλάχ/ /σιδηρίτης/ /κατά του άλγους του σώματος, των 
μαστών, των στέρνων, των πλευρών/ 

Λέοντα Σαμπάχ// αρπαθάς// θεραπεία παθών της καρδιάς// 
Παρθέ- Ταλαντίς Χαρ- φύλλο αργύρου (κλωνάρι κρόκου, κατά των παθών του στομάχου, της 

                                                 
183 Για παράλληλα για τον τρόπο αυτό κατασκευής μαγικού φυλακτού βλ. Κυρανίδ. 1.4.45-51, 13.16-
29, 14.23-8, 18.54-9, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 41, 73-4, 76, 87. Για τα μαγικά δακτυλίδια βλ. PGM 
5.304-69, 12.202-69, 271-350 
184 Πρβ. Κυρανίδ. 1.3.34, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 37 
185 CCAG 6.73-8. Με το χειρόγραφο αυτό φέρουν ομοιότητες και άλλα χειρόγραφα: o κώδικας 
Mosquensis 415 και ο κώδικας Vindobonensis med. gr. 23. 
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νου χάμ// ροδόσταγμα)// κοιλιάς, των σπλάχνων// 
Ζυγού /Μαρχέμ/ /δέρμα κουρούνας/ /ίαση ισχίου/ 
Τοξότη Λάφ Μείχ// Ανα-

σάμ Τεριχέμ 
μάλλινο ύφασμα βρεγμένο με ξύδι 
(υελοβότανο)//ζώνη ελάφινη 

ίαση αιμορραγίας// πόνων μηρών 

Αιγόκε-
ρω 

/Χαλχήμ Ιχέμ/ /ίασπης/ /ανοσία/ 

Υδροχό-
ου 

Βαζείγχ// Μαχι-
λούχ 

μόροξυς// γυαλί (ρίζα βασιλικού) κατά της υδρωπικίας// της μανίας 

Ιχθύων //Συρέμ Ολάχμ //σπληνίτης ή ηπατίτης //θεραπεία σπλήνας, συκωτιού  
 
Η μοναδική αναφορά για τον προσδιορισμό του αστρολογικού χρόνου τέλεσης της 

συνταγής γίνεται για τον τρίτο δεκανό του Τοξότη, όπου η χρήση ζώνης από ελάφι 

για τη θεραπεία του πόνου των μηρών πρέπει να γίνει με τη σελήνη στον Ταύρο.186  

Η ‘αλήθεια’ των αντιστοιχιών των δεκανών, των λίθων και των βοτάνων τους 

υπαγορεύεται όχι μόνο από τα ζώδια των δεκανών, αλλά και από τη σχέση των ζωδί-

ων των δεκανών με τους πλανήτες, τη σχέση κάθε δεκανού με τον πλανήτη του οποί-

ου αποτελεί ‘πρόσωπο’, όπως και από την ιδιαίτερη μορφή κάθε δεκανού.187 Το χρώ-

μα του λίθου παίζει, ορισμένες φορές, βασικό ρόλο, διότι καθορίζει την αντιστοιχία 

του με συγκεκριμένο πλανήτη που φέρει το ίδιο χρώμα.188  

Ο πρώτος δεκανός του Κριού αντιστοιχεί με το λίθο βαβυλώνιο. Η περιοχή της 

Βαβυλώνας στο σύστημα της χωρογραφίας του Δωρόθεου, που ακολουθεί και ο Η-

φαιστίωνας, εξουσιάζεται από τον Κριό και στην πραγματεία Περˆ λίθων του Σωκρά-

τη- Διονυσίου ο βαβυλώνιος ανήκει στη Βαβυλώνα και κυριαρχείται από το θεό Άρη, 

ο πλανήτης του οποίου είναι το ‘πρόσωπο’ του πρώτου δεκανού του ζωδίου.189 Ο 

Άρης έχει το νυχτερινό του οίκο στον Κριό και αποτελεί τον πλανήτη του σιδήρου, 

γεγονός που υπαγορεύει τη θέση του σιδηρίτη στο δεύτερο δεκανό του Κριού και του 

αρνόγλωσσου (για λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει) στον τρίτο δεκανό του ζωδίου. 

Ο τρίτος δεκανός του Κριού είναι το ‘πρόσωπο’ της Αφροδίτης και αναλαμβάνει το 

βοστρυχίτη, διότι η θεά του πλανήτη έχει ως σύμβολό της το βόστρυχα,190 όπως και 

το ροδόσταγμα, λόγω της ταύτισης του πορφυρού χρώματος του ρόδου (τριαντάφυλ-

λο) με το χρώμα του πλανήτη. Η θέση του Ταύρου ως ύψωμα της σελήνης καθορίζει 

την κυριαρχία του πρώτου και του τρίτου δεκανού του στο σεληνίτη,191 ως νυχτερινός 

οίκος της Αφροδίτης αντιστοιχεί, μέσω του δεύτερου δεκανού του, με το λίθο αφρο-
                                                 
186 CCAG 6.77.6 
187 Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόμ. 1, σελ. 140 
188 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 313-5 
189 Δωρόθεος, Πεντ., έκδ. D. Pingree (BT), σελ. 427· Ηφαιστίωνας, 'Αποτελ. 1.1.5· Σωκράτης- Διονύσι-
ος, Περˆ λίθ. 30. Βλ. M. G. Lancellotti, ‘Médecine et religion dans les gemmes magiques’, ό.π., 448 
190 Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 316, υποσ. 5 
191 Πλίνιος, HN 37.181· Διοσκουρίδης, Περˆ Ûλ. „ατρ. 5.141· Πρόκλος, Περˆ ƒερατ. τέχν., CMAG 
6.149.25-6· Δαμιγέρων- Έβαξ, De lap. 36 
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δισιακό, ενώ η ονομασία του βοτάνου του τρίτου δεκανού του Ταύρου (βούγλωσσο) 

παραπέμπει στη μορφή/σύμβολο του ζωδιακού του αστερισμού. Ο πρώτος δεκανός 

των Διδύμων αποτελεί το ‘πρόσωπο’ του Δία, κυβερνώντας το βότανο όρχι, ονομασία 

που παραπέμπει σε μέλος του σώματος με το οποίο μελοθετείται ο Δίας, και ο τρίτος 

δεκανός των Διδύμων αποτελεί το ‘πρόσωπο’ του ήλιου, αναλαμβάνοντας το ηλιο-

τρόπιο. Ο νυχτερινός οίκος του Ερμή είναι οι Δίδυμοι και της σελήνης ο Καρκίνος 

και έτσι οι δεύτεροι δεκανοί των ζωδίων αυτών κατέχουν τα βότανα του Ερμή (πε-

νταδάκτυλο) και της σελήνης (σεληνόγονο). Επιπλέον, η σχέση της σελήνης με τον 

Καρκίνο αιτιολογεί τη θέση του σεληνιακού φυτού της αρτεμισίας στον πρώτο δεκα-

νό του Καρκίνου και του πράσινου ίασπη στο δεύτερο δεκανό του ζωδίου, αφού πλα-

νήτης και λίθος φέρουν το ίδιο πράσινο χρώμα. Από τη μορφή/σύμβολο του Λέοντα 

και από τη μορφή του δεύτερου δεκανού του, που εικονίζεται ως ένας γυμνός άνθρω-

πος που φέρει ένα διάδημα με τη σελήνη, καθορίζεται η θέση του λεοντόποδου στον 

πρώτο δεκανό και του σεληνίτη στο δεύτερο δεκανό του ζωδίου. Η σύνδεση του Λέ-

οντα με τον ήλιο σκιαγραφεί τη σχέση του τρίτου δεκανού του με τον ηλίτη,192 ανα-

λογία που δικαιολογεί και τη σχέση του δεύτερου δεκανού του ζωδίου με το βότανο 

χρυσόγονο.193 Ο ημερήσιος κυβερνήτης του Ζυγού και το ύψωμα των Ιχθύων είναι η 

Αφροδίτη, ο πλανήτης, όπως ήδη αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, του βοτάνου 

περιστερεώνα, το οποίο για τους λόγους αυτούς ανήκει στο δεύτερο και τρίτο δεκανό 

του Ζυγού και στον πρώτο δεκανό των Ιχθύων. Ο πρώτος δεκανός του Σκορπιού είναι 

το ‘πρόσωπο’ του κόκκινου πλανήτη του Άρη και εξουσιάζει τον επίσης κόκκινου 

χρώματος λίθο του αιματίτη, ο δεύτερος δεκανός κυριαρχεί στο λίθο πυρίτη,194 διότι 

αποτελεί το ‘πρόσωπο’ του ήλιου, ενώ το όνομα του βοτάνου του δεύτερου δεκανού 

του ζωδίου προέρχεται από το ζώο/σύμβολο του αστερισμού αυτού (σκορπίουρος). Η 

μορφή/σύμβολο του Τοξότη (Κένταυρος) δικαιολογεί την τοποθέτηση του βοτάνου 

κενταύρειου στον τρίτο δεκανό του, ο τρίτος δεκανός του Αιγόκερω ως το ‘πρόσωπο’ 

του ήλιου αντιστοιχεί με το ‘ηλιακό’ βότανο του χαμαιλέοντα και η μελοθεσία του 

Υδροχόου με τις κνήμες αιτιολογεί τη σχέση του πρώτου δεκανού του με λίθο που 

παρετυμολογείται από το μέλος αυτό (κνηκίτης). Τέλος, ο ‘λευκός’ περιλεύκιος του 

δεύτερου δεκανού των Ιχθύων έχει το χρώμα της Αφροδίτης, η οποία υψώνεται στο 

ζώδιο αυτό. 
                                                 
192 Πρόκλος, Περˆ ƒερατ. τέχν., CMAG 6.149.2-2 
193 Ο χρυσός είναι το χρώμα του ήλιου. Βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’ Astrologie Grecque, ό.π., σελ. 315 
194 Ο πυρίτης περιέχει το στοιχείο της φωτιάς, όπως άλλωστε και ο ήλιος. Βλ. Πλίνιος, HN 36.137-8· 
Διοσκουρίδης, Περˆ Ûλ. „ατρ. 5.125· Δαμιγέρων- Έβαξ, De lap. 56 
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Οι ασθένειες που θεραπεύουν τα βότανα καθορίζονται από το δεκανικό μελοθε-

τικό σύστημα, ωστόσο σε ορισμένα σημεία διαπιστώνουμε ότι οι αντιστοιχίες υπαγο-

ρεύονται από τις θεραπευτικές ιδιότητες των λίθων, όπως αυτές εκτίθενται σε διάφο-

ρες άλλες πραγματείες της εποχής.195 Οι ιδιότητες του σιδηρίτη ως παυσίπονου εντο-

πίζονται και στα ορφικά Λιθικ¦, ενώ ο αιματίτης του Σκορπιού χρεώνεται γενικότερα 

με στυπτικές λειτουργίες, θεωρείται ότι σταματάει την αιμορραγία και σχετίζεται με 

τα γεννητικά όργανα και τις παθήσεις των οργάνων αυτών.196 Η χρήση του μαγνήτη 

για τη θεραπεία των γονάτων και των κνημών δεν δικαιολογείται μόνο από τη μελο-

θεσία του Υδροχόου με τα μέλη αυτά, αλλά και από τη θεραπεία που επιφέρει ο λίθος 

στους πόνους των αρθρίτιδων.197 

Το χειρόγραφο του CCAG 6.73-8 βρίθει μαγικών στοιχείων, τα οποία συνοδεύ-

ουν τη βασική δομή του αστρολογικού του περιεχομένου. Όπως ακριβώς και στις 

πραγματείες μαγικής φαρμακοποιείας, η χρήση των φυλακτών απαιτεί αγνότητα και 

χαρακτηριστική είναι και η ύπαρξη μιας συνταγής με μαγικούς χαρακτήρες για τη 

θεραπεία του ισχίου του δεύτερου δεκανού του Ζυγού.198 Τα βότανα προσδένονται ως 

φυλακτά μαζί με τους λίθους, κατά τον τύπο της `Ιερ¦ς βίβλου, μόνο στους δύο πρώ-

τους δεκανούς του Κριού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως υλικό 

γραφής του ονόματος του δεκανού ή του ασθενή. Η τοποθέτησή τους δεν είναι πάντα 

τυχαία· ο ιασπαχάτης του πρώτου δεκανού του Ταύρου θεραπεύει τα πάθη του τρα-

χήλου και έτσι θα πρέπει να τοποθετηθεί στον τράχηλο, ο αρπαθάς του πρώτου δεκα-

νού του Λέοντα θεραπεύει ασθένειες της καρδιάς και τοποθετείται στο στήθος, το 

δέρμα κουρούνας του δεύτερου δεκανού του Ζυγού θεραπεύει ασθένειες του ισχίου, 

όταν δεθεί πάνω σε αυτό, και η ελάφινη ζώνη του τρίτου δεκανού του Τοξότη διώχνει 

το άλγος των μηρών, όταν φορεθεί γύρω από τη μέση.199 Άλλοτε, τα φυλακτήρια το-

ποθετούνται στην παραστάδα της εξωτερικής πόρτας του σπιτιού ή στο μέσο του με 

σκοπό την προστασία των κατοίκων του από τις ασθένειες.200  

                                                 
195 Βλ. M. G. Lancellotti, ‘Médecine et religion dans les gemmes magiques’, ό.π., 448. Αστρολογικός 
λίθος είναι και ο λίθος σεληνίτης, του οποίου όμως οι ιδιότητες στα αστρολογικά κείμενα δεν ταυτίζο-
νται με τις ιδιότητές του σε άλλα κείμενα της εποχής. Ο Διοσκουρίδης (Περˆ Ûλ. „ατρ. 5.141) αναφέρει 
ότι ο σεληνίτης συλλέγεται τη νύχτα, προφανώς λόγω της ονομασίας του, και προστατεύει ως φυλακτό 
τις γυναίκες, εξαιτίας της σχέσης του με τη σελήνη, ενώ αν τριφτεί σε σκόνη, απαλλάσσει από την 
επιληψία (μια σεληνιακή ασθένεια). 
196 Λιθ. 465-6, 674· Πλίνιος, HN 36.145· Δαμιγέρων- Έβαξ, De lap. 9 
197 Βλ. P. Kambanis, ‘Christians against the forces of evil’, ό.π., σελ. 18 
198 CCAG 6.75.14, 76.15 
199 CCAG 6.73.12-4, 75.19-21, 76.13-4, 77.5-6 
200 CCAG 6.73.20-1, 77.14-5 
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Το μυστικό όνομα του δεκανού γράφεται, ορισμένες φορές, πάνω σε συγκεκριμέ-

να υλικά, όπως φύλλα αργύρου ή σε χρυσάργυρο δακτυλίδι.201 Μπορεί όμως να απο-

τελέσει και από μόνο του φυλακτήριο, από τη στιγμή που καταγράφεται απευθείας 

στο μέλος του σώματος που ασθενεί χωρίς τη μεσολάβηση άλλου υλικού, με εξαίρε-

ση ίσως το υλικό γραφής του. Το όνομα του πρώτου δεκανού των Διδύμων, Παρε-

σχάρτι, γράφεται με ζωμό από ηριγέροντα μαζί με το όνομα του νοσούντα στο ασθε-

νές μέλος του σώματος, ο πρώτος δεκανός του Τοξότη, Λάφ Μείχ, σταματάει την αι-

μορραγία, όταν το όνομά του καταγραφεί στο αιμορραγούν μέλος, ενώ ο Ανασάμ Τε-

ριχέμ, το όνομα του τρίτου δεκανού του Τοξότη, διώχνει τον πόνο των μηρών, όταν 

καταγραφεί πάνω τους.202  

Ιδιαίτερη κατηγορία φαρμάκων αποτελούν τα φάρμακα που παρασκευάζονται 

από περιάμματα. Για τη θεραπεία του πονόδοντου και του πονόλαιμου θα πρέπει να 

γραφεί το όνομα του τρίτου δεκανού του Κριού, Δελφαά, με ζωμό ζαφοράς και ροδο-

στάγματος πάνω σε χλωρό λίθο ιάσπη, ο οποίος στη συνέχεια βρέχεται με νερό, που 

πίνεται κατόπιν από τον ασθενή.203 Ασθένειες του στομάχου, της κοιλιάς και των 

σπλάχνων θεραπεύονται από τον πρώτο δεκανό της Παρθένου, όταν το όνομά του, 

Ταλαντίς Χαρχάμ, γραφεί σε αργυρό φύλλο με κλωνάρι από κρόκο και ροδόσταγμα 

και ακολούθως αποσταχθεί με ροδόσταγμα και προσληφθεί ως πόσιμο φάρμακο.204 

Τέλος, το όνομα του τρίτου δεκανού του Υδροχόου, Μαχιλούχ, καταγράφεται σε γυα-

λί με ζωμό από ρίζα βασιλικού, ξεπλένεται με οίνο και πίνεται, απομακρύνοντας τη 

μανία.205 Η μαγική αυτή τεχνική αποσκοπεί στην ενσωμάτωση με τον ασθενή των 

θεραπευτικών ονομάτων των δεκανών, γραμμένων πάνω σε συγκεκριμένο υλικό και 

με καθορισμένο υλικό γραφής.206 

Ιδιαίτερη μαγική τελετουργία του κειμένου περιλαμβάνει μια δοκιμασία για την 

επιβεβαίωση της θεραπείας της υδρωπικίας από τον πρώτο δεκανό του Υδροχόου. Ο 

ασθενής κρεμάει ένα αγγείο με νερό και αν μετά από τρεις μέρες αυτό είναι άδειο, 

τότε θα έχει γίνει καλά.207 

                                                 
201 CCAG 6.73.15-6, 75.34-5  
202 CCAG 6.73.24-6, 76.30-2, 77.3-4  
203 CCAG 6.73.8-10 
204 CCAG 6.75.34-7 
205 CCAG 6.77.29-31 
206 Πρβ. Ιεζεκιήλ 2.8-3.3· PGM 13.128-35, 432-42, 685-94. Βλ. F. Graf, ‘The magician’s initiation’, 
ό.π., 169· του ίδιου, Η Μαγεία στην Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 129-30· G. Fowden, Ο Αιγύ-
πτιος Ερμής, ό.π., σελ. 130-1, ιδιαίτ. υποσ. 48  
207 CCAG 6.77.22-4 
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Στο δέκατο όγδοο κεφάλαιο της Διαθήκης του Σολομώντα παρατίθενται τα ονό-

ματα των τριάντα έξι δεκανών/δαιμόνων, οι ασθένειες που επιφέρουν, αλλά και ο 

τρόπος εξορκισμού τους. Παρατηρούμε όμως ότι, αντίθετα με τις προηγούμενες πη-

γές μας, στη Διαθήκη του Σολομώντα οι ασθένειες παραμένουν λιγότερο πιστές στο 

σύστημα της δεκανικής μελοθεσίας. 

Σε ορισμένα χωρία ο εξορκισμός επιτυγχάνεται με την εκφώνηση ή την κατα-

γραφή μαγικών φράσεων. Έτσι, για τη θεραπεία του ψύχους, του ρίγους και του πό-

νου του στομάχου που προκαλεί ο δέκατος τέταρτος δεκανός θα πρέπει να ειπωθεί η 

φράση 'Ιάζ, μ¾ ™μμείνVς, μ¾ θερμάνVς, Óτι καλλίον ™στˆ Σολομîν ›νδεκα πατέρων, για 

τη θεραπεία προβλημάτων του στομάχου, των σπασμών και της επιληψίας του δέκα-

του έβδομου δεκανού θα πρέπει να λεχθεί τρεις φορές στο δεξί αυτί του ασθενή η 

φράση „οàδα ζιζαβοà, ενώ για τη θεραπεία των φλεγμονών των σπλάχνων του εικο-

στού πέμπτου δεκανού θα πρέπει να εκφωνηθεί η φόρμουλα ¢ραρ¦, ¢ραρή.208 Για 

την αντιμετώπιση της αγρυπνίας του εικοστού όγδοου δεκανού θα πρέπει ένα οποιο-

δήποτε υλικό, αφού χαραχθούν σε αυτό οι λέξεις κόκ φνηδισμός, να τοποθετηθεί 

στους κροτάφους, ενώ ο πόνος του φάρυγγα και των παρίσθμιων του τριακοστού τρί-

του δεκανού φεύγει, αν καταγραφεί σε φύλλα κισσού η φράση λεικουργός βοτρυδÕν 

¢ναχωρίς.209 Σωματικά προβλήματα προκαλεί και ο τελευταίος δεκανός, που εξορκί-

ζεται, αν ο ασθενής καταγράψει στα πρόθυρα του σπιτιού του τη μαγική φόρμουλα 

μέλπω ¢ρδ¦δ ¢ναάθ.210 

Μερικές φορές, ο εξορκισμός επιτελείται με την καταγραφή του μυστικού ονόμα-

τος του δαίμονα ή του αγγέλου/εξορκιστή, ο οποίος αναλαμβάνει να εκτελέσει την 

εκδίωξη του δαίμονα που του υποτάσσεται στην ιεραρχία.211 Για τη θεραπεία των α-

νιάτων πυρετών του δέκατου ένατου δεκανού αποτυπώνεται το όνομά του, Μαρδέρω, 

στο σπίτι του νοσούντα, για την ίαση των παθών των γονάτων του εικοστού δεκανού 

καταγράφεται σε χαρτί το όνομα του αγγέλου του, Φνουνηβιήλ, για τη θεραπεία της 

δύσπνοιας που επιφέρει στα βρέφη ο εικοστός πρώτος δεκανός γράφεται το όνομα 

του αγγέλου του, `Ραριδέρις, ενώ ο πόνος των πλευρών του εικοστού τέταρτου δεκα-

νού φεύγει με την καταγραφή της φράσης ¢ερίου Μαρμαραώθ, που περιλαμβάνει το 

                                                 
208 Διαθ. Σολ. 18.18, 21, 29 
209 Ό.π., 18.32, 37 
210 Ό.π., 18.40 
211 Ό.π., 2.7-9, πρβ. 4.12, 5.5 
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μυστικό όνομα του αγγέλου/εξορκιστή του δαίμονα, πάνω σε κομμάτι από πλοίο που 

έχει ναυαγήσει.212  

Σε μια τελετουργία χρησιμοποιούνται οστά ψαριών ως αποτροπαϊκό φυλακτό κα-

τά του δεύτερου δεκανού του Υδροχόου, του Ρύξ Αλευρήθ. Ο δεκανός αυτός προκα-

λεί την κατάποση οστών από ψάρια και εξορκίζεται, όταν οστά από τα ίδια ψάρια το-

ποθετηθούν πάνω στις θηλές του ασθενή.213 

                                                 
212 Ό.π., 23, 24, 25, 28. Για την ονομασία Μαρμαραώθ βλ. σελ. 183, υποσ. 128 
213 Ό.π., 18.35 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 

ι λειτουργικές δομές των δύο τεχνών της αρχαιότητας, της ιατρικής και της α-

στρολογίας, κινούνται πάνω σε έναν κοινό άξονα, ο οποίος συνέβαλε τελικά 

στη σύζευξή τους κατά τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους. Η ιατρική καταφεύγει 

στην ανάγνωση των σημείων του ανθρώπινου σώματος για τη διάγνωση και τη θερα-

πεία, ενώ η αστρολογία διαβάζει τα σημεία του ουράνιου θόλου για την πρόγνωση 

του μέλλοντος. Και οι δύο λοιπόν τέχνες συνιστούν με τον τρόπο αυτό μια μορφή 

γλώσσας, ένα σύστημα σημείων, που εκφράζουν κοινές επί το πλείστον ιδέες, ακο-

λουθώντας την αιτιοκρατική αρχή σημείου και σημαινόμενου (σημείο   σημαινόμε-

νο = αιτία). Η γλώσσα αυτή γίνεται κατανοητή με τη βοήθεια της επιστήμης της ση-

μειωτικής, που στόχο έχει την ενδελεχή έρευνα του ρόλου και της υποκειμενικής αξί-

ας των σημείων αυτών σε ένα δεδομένο πολιτισμό. Οι κώδικες για την ανάγνωση, 

αλλά και την εφαρμογή των μορφών αυτών γνώσης περιβάλλονται από μια μυστικό-

τητα, η οποία δεν απέχει πολύ από τις μυστικές ‘αλήθειες’ των μυστηριακών λα-

τρειών των ελληνορωμαϊκών χρόνων. Ο συστημικός μας άξονας επεκτείνεται περαι-

τέρω με τη θεωρία της κοσμικής συμπάθειας και την πίστη στην τυχαιότητα. Η κο-

σμική συμπάθεια είχε αρχικά ιατρική χρήση και απαντάται πολύ συχνά στα ιπποκρα-

τικά κείμενα, πριν υιοθετηθεί αργότερα από τη στωική φιλοσοφία και την αστρολογί-

α. Από την άλλη μεριά, η έννοια της τυχαιότητας χαρακτηρίζει τις δομές της αστρο-

λογίας και υπεισέρχεται σε μεγάλο βαθμό στην έκβαση των θεραπευτικών μεθόδων 

της ιατρικής. 

Ωστόσο, η νέα μορφή γνώσης δεν θα γνώριζε τόσο μεγάλη διάδοση, αν δεν υ-

πήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις που να την ευνοήσουν. Στους ελληνιστικούς και 

ελληνορωμαϊκούς χρόνους το αίσθημα ανασφάλειας και ματαιότητας που επέφερε 

στην καθημερινότητα το οικουμενικό κράτος του Αλέξανδρου και αργότερα η ρωμα-

ϊκή αυτοκρατορία, σε συνδυασμό με τη γνωριμία με τις ανατολικές λατρείες δη-

μιούργησαν ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της αστρολογικής ιατρικής. Πα-

ράλληλα, κάθε μορφή λαϊκής θεραπευτικής σε μια περίοδο ανεπάρκειας των μεθόδων 

της ιατρικής τέχνης καθίσταται χρήσιμη, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της πρώτης με-

γάλης επιδημίας του ελληνορωμαϊκού κόσμου το 165 μ.Χ., κατά τη διάρκεια της ο-

ποίας αποδεκατίστηκε το 1/3 ή το 1/4 του πληθυσμού της αυτοκρατορίας. Μισό αιώ-

να αργότερα (251 μ.Χ.) ξέσπασε η δεύτερη επιδημία που συγκλόνισε τον αρχαίο κό-

σμο, στην κορύφωση της οποίας αναφέρθηκαν 5000 θάνατοι ημερησίως (!) μόνο για 

Ο 
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την πόλη της Ρώμης. Η αστρολογία έδωσε τα μέσα για την ανάπτυξη ενός νέου εί-

δους διάγνωσης και θεραπευτικής και μιας νέας μορφής γνώσης, καλύπτοντας τις α-

νάγκες (περισσότερο ψυχολογικές) όχι μόνο των ασθενών, αλλά και κάθε ανθρώπου 

που αναζητούσε την πρόγνωση μπροστά σε ένα αβέβαιο μέλλον. 

Το ανταγωνιστικό πλέγμα των σχέσεων της εποχής, με την κυριότερη έκφανσή 

του στο θεσμό της πατρωνίας και στην αυστηρή ιεραρχική διάρθρωση της κοινωνίας, 

αποτελεί το κοινό δομικό στοιχείο με τη βοήθεια του οποίου αποδομείται το σύστημα 

της αστρολογικής ιατρικής. Ο ανταγωνισμός παίρνει τη μορφή μιας εθνικής προπα-

γάνδας στην ψευδεπίγραφη αστρολογική γραμματεία και μιας ατομικής υπεροχής στα 

αυθεντικά κείμενα, χωρίς ωστόσο η ταξινομική αυτή διάκριση να αποτελεί ένα αυ-

στηρά διακριτό πλαίσιο ανάμεσα στα δύο αυτά είδη των πηγών.  

Αρχικά, η Αίγυπτος, ο τόπος όπου συντελέστηκε η ελληνιστική σύζευξη της α-

στρολογίας και ιατρικής, παρουσίασε για λόγους αυτοπροσδιορισμού και πολιτισμι-

κής επιβολής και ως μια αντίδραση στην ασφυκτική κυριαρχία της πτολεμαϊκής δυ-

ναστείας τη γνώση αυτή ως αποκλειστικά δική της. Η ιατρική αστρολογία θεωρείται 

η επίνοια Αιγύπτιων μυθικών προσώπων: του Ερμή Τρισμέγιστου, του Νεχεψώ και 

Πετόσιρι ή ακόμα του Θεσσαλού, ο οποίος, αν και καταγόταν από τις Τράλλεις της 

Λυδίας, μυήθηκε στα μυστικά της αστροβοτανικής φαρμακοποιείας μέσα σε ένα ναό 

της Διόσπολης της Άνω Αιγύπτου. Η διεκδίκηση της τέχνης δεν θα μπορούσε να μεί-

νει χωρίς απάντηση μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εθνικό περιβάλλον και έτσι 

μυθικά πρόσωπα διαφορετικής εθνικής καταγωγής αξιώνουν την αποκλειστική κατο-

χή των θεϊκών μυστικών της. Ο Αλέξανδρος της Μακεδονίας, ο Πυθαγόρας, ο Δημό-

κριτος και ο Ορφέας για την Ελλάδα, όπως και ο Σολομώντας και ο Ιαμβρής για την 

Ιουδαία αξιοποιούνται από δύο χώρες με πολύ αρχαίο μυθικό παρελθόν. 

Η αστρολογία ως σύστημα αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο αντιφατικές αρχές: 

την εμπειριοκρατική λογικοκρατία και τις συμβατικές διευθετήσεις. Και όσον αφορά 

στην πρώτη περίπτωση της εμπειρικής παρατήρησης των φυσικών νόμων του ουρά-

νιου θόλου οι θέσεις των αστρολόγων ήταν λίγο πολύ κοινές, στις συμβατικές ‘αλή-

θειες’ της αστρολογίας οι πρωτότυπες θεωρίες των αστρολόγων ήταν ο κανόνας. Κά-

θε αστρολόγος στηρίζεται στην κοινά αποδεκτή αστρολογική γνώση, την οποία όμως 

αλλάζει ή συμπληρώνει με τις δικές του πρωτότυπες θεωρίες, που τελικό στόχο έχουν 

να τον παρουσιάσουν ως αληθινό γνώστη της αστρολογίας και να τον ανυψώσουν 

πάνω από κάθε ανταγωνιστή του. Αυτό είναι εμφανές για παράδειγμα στη μελοθεσία, 

που ακολουθεί μια αυθαίρετη σημειολογία, περιλαμβάνοντας τις θρησκευτικές και 
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μυθολογικές συμβάσεις του παρελθόντος, τις συμβατικές αλήθειες που ανάγονται στο 

γενικότερο αποδεκτό σύστημα της αστρολογίας, αλλά και τις πρωτότυπες θεωρίες 

του εκάστοτε αστρολόγου. Είναι εμφανές επίσης και από τις περίπλοκες και διαφορε-

τικές για κάθε αστρολόγο θεωρίες για τη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία των α-

σθενειών, όπως αυτές εκτίθενται διεξοδικά στο τρίτο κεφάλαιο. Οι διαφοροποιήσεις 

των ωροσκοπίων εξαρτώνται επιπλέον και από το είδος των πληροφοριών που έδινε ο 

κάθε πελάτης στον αστρολόγο, αλλά και από την προσαρμογή των προβλέψεων στις 

ιδιαίτερες ‘απαιτήσεις’ του. Σκοπός της αστρολογίας είναι η επιτυχής πρόβλεψη και 

όχι η απόλυτη εφαρμογή των μηχανιστικών θεωριών, όπως άλλωστε και η διατήρηση 

του συστήματος που επέρχεται με την καινοτομία του. 

Η διάκριση των τεχνών του παρελθόντος από τους σύγχρονους ερευνητές στις 

δύο γενικευμένες κατηγορίες της επιστήμης και ψευδοεπιστήμης είναι αρκετά αμφί-

βολη και θα ήταν ορθότερο να μιλήσουμε για τάσεις μεθόδου παρά για δύο αυτόνο-

μες οντολογικά κατηγορίες, όπως συμβαίνει στην εποχή μας. Αυτό διαφαίνεται εμφα-

νέστερα σε δύο τέχνες της αρχαιότητας, την ιατρική και την αστρονομία, που τοποθε-

τούνται από ορισμένους ερευνητές στον αντίποδα της ανορθολογικής ιατρικής από τη 

μια μεριά και της αστρολογίας από την άλλη. Οι ίδιες όμως οι πηγές της αρχαιότητας 

διαψεύδουν έναν τέτοιο απόλυτο διαχωρισμό. Ο Πλίνιος κατακρίνει τη μαγική ιατρι-

κή, ωστόσο τη συστήνει, όταν κάθε άλλη θεραπεία έχει αποτύχει, ο Γαληνός, αν και 

ακολουθεί σε ορισμένα σημεία του έργου του μια σκληρή πολεμική για την αστρολο-

γική ιατρική, υιοθετεί απροκάλυπτα σε άλλα ορισμένες αρχές της και τέλος, ο Κλ. 

Πτολεμαίος θεωρεί ότι αστρονομία και αστρολογία διέπονται από τις ίδιες βασικές 

δομές. Είναι εμφανές επίσης και από τα αστρολογικά κείμενα εμπειριοκρατικής και 

μαγικής φαρμακευτικής, στα οποία ορθολογικά και μαγικά στοιχεία υπεισέρχονται το 

ένα στο άλλο, σε διαφορετικό βέβαια βαθμό. Ακόμα και η χρήση των αστρολογικών 

φυλακτών, η κατασκευή και εφαρμογή των οποίων ανήκει αποκλειστικά στη σφαίρα 

της μαγείας, προσαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις στα επιτεύγματα από την ε-

μπειριοκρατική παρατήρηση της επίδρασης ορισμένων λίθων πάνω στο ανθρώπινο 

σώμα, όπως του μαγνήτη, επίδραση που δέχεται και η σύγχρονη επιστήμη. Εξετάζου-

με μια εποχή τους παρελθόντος όπου η ‘λογική’ και το ‘παράλογο’ εισχωρούν σε κά-

θε πτυχή της ανθρώπινης διανόησης και οποιαδήποτε προσπάθεια διάκρισής τους υ-

πόκειται σε μεγάλο βαθμό στις αρχές της ρητορικής, που υποκινείται από την ίδια τη 

δυναμική του ανταγωνισμού. Η ‘θρησκεία’ και η ‘μαγεία’, η ‘λογική’ και το ‘παρά-

λογο’ είναι έννοιες με μια έντονη πολιτική χρήση και στόχο έχουν να εξορίσουν και 
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να απομονώσουν το επικίνδυνο και διαφορετικό στη σφαίρα του απαγορευμένου, αλ-

λά και να συντελέσουν στον αυτοπροσδιορισμό μιας εξέχουσας τάξης της ρωμαϊκής 

κοινωνίας μέσα από την τεχνητή κατασκευή του αντίποδά της. 

Η αστρολογική ιατρική των ελληνορωμαϊκών χρόνων διατηρήθηκε μέχρι την ύ-

στερη αρχαιότητα και πέρασε στους μέσους χρόνους. Υιοθετήθηκε σε μικρότερο 

βαθμό από τη βυζαντινή Ανατολή και σε μεγαλύτερο από το δυτικό Μεσαίωνα και 

τον αραβικό κόσμο, οι οποίοι με τον εμπειριοκρατικό ορθολογισμό, την αιτιοκρατία 

και τον εσωτερισμό τους βρήκαν στην αστρολογία το επιστέγασμα των αντιφατικών 

τους προσδοκιών. Το 1416 ο Ιωάννης, δούκας του Μπερύ, κληροδότησε το μεσαιω-

νικό κόσμο με ένα από τα ωραιότερα χειρόγραφα της εποχής του, το Ωρολόγιο. Πρό-

κειται για ένα προσευχητάρι βασισμένο στο χριστιανικό ημερολόγιο των αγίων και 

των εορτών τους για όλο το έτος. Στο τέλος του επισυνάπτεται σε εξαιρετική απόδο-

ση ο ζωδιακός άνθρωπος με τα δώδεκα ζώδια τοποθετημένα πάνω του. Δημιούργημα 

του Μεσαίωνα, μιας εποχής που θεωρεί τη γρίπη ως το αποτέλεσμα των αστρικών 

απορροών, είναι και η ιταλική λέξη influenza, λέξη που σημασιολογικά ταυτίζεται και 

με τις δύο αυτές έννοιες. Από το Μεσαίωνα η τέχνη κληροδοτείται στην περίοδο της 

Αναγέννησης και επανεμφανίζεται δυναμικά το 19ο αιώνα με την περαιτέρω ανάπτυ-

ξη της (εσωτερικής κυρίως) αστρολογίας, από όπου και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, 

ως μια πρακτική μηχανιστικής εμπειριοκρατίας και μεταφυσικής.    
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