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<Ἐκ τῶν Ἀντιόχου θησαυρών> περὶ τῶν συναφῶν τῆς Σελήνης 

πρὸς τοὺς ζʹ ἀστέρας τοὺς πλάνητας 

Σελήνη συνοδεύουσα τῷ Κρόνῳ ἐναντία εὑρίσκεται εἰς πᾶν πρᾶγμα· καλὴ δὲ 

σύνοδος Σελήνης καὶ Κρόνου εἴς τε φυτεύειν καὶ φλεβοτομεῖν· δηλοῖ δὲ 

ἐμποδισμὸν ἐν ταῖς πράξεσι· ὁ πίνων καθάρσιον οὐκ ἐνεργήσει, καὶ ὁ 

ἀποδημῶν οὐκ ἀποστρέψει· ἐμπόδιος δὲ καὶ τοῖς ναυτιλλομένοις εὑρίσκεται. 

Ἑξαγωνίζουσα δὲ τούτῳ καλὴ πρὸς κτίσματα καὶ φυτείας δένδρων καὶ σπόρον 

ὀσπρίων· μάλιστα δὲ πρὸς οἰκοδομὰς εὐθετεῖ. 

Τετραγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἐναντία εὑρίσκεται· ὁ ἀποδημῶν αἰχμαλωτισθή-

σεται καὶ ὁ κτίζων οὐ τελειώσει, ἀλλὰ τὸ κτίσμα πεσεῖται, καὶ ὁ πραγμα-

τευόμενος ζημιωθήσεται. 

Τριγωνίζουσα δὲ τούτῳ καλὴ πρὸς κτίσεις καὶ φυτείας δένδρων καὶ συνουσίας 

καὶ ὠνησίας πραγμάτων παντοίων. 

∆ιαμετροῦσα δὲ τούτῳ δηλοῖ συνοχάς, ἀκαταστασίας, καὶ ὁ κτίζων οὐ τελει-

ώσει τὸ κτίσμα, καὶ ὁ ἀρξάμενος μάχης ἡττηθήσεται καὶ ὁ γυναῖκα γήμας 

ταχέως διαζευχθήσεται. 

Σελήνη συνοδεύουσα τῷ ∆ιὶ ἀγαθὴ πρὸς πᾶν πρᾶγμα, πρὸς ἀπαιτήσεις καὶ 

συνουσίας καὶ κοινωνίας φίλων, κτίσματα, ὁμιλίας κριτῶν, ἀποδημίας, 

εὐποιίας· ὁ ἀρξάμενος πράγματος ἐπιτύχῃ ταχέως τῶν θελημάτων αὑτοῦ· 

πιπράσκειν, ἐξωνεῖσθαι, γάμους ποιεῖν, κοινωνεῖν· καὶ ἁπλῶς εἰς πᾶν εὐθετεῖ. 

Ἑξαγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἀγαθὴ πρὸς πάντα, ἐπισκέπτεσθαι, ἀποτελεῖν, ὁμιλεῖν 

μεγιστᾶσιν, προσέρχεσθαι ἄρχουσι, δικασταῖς, φιλοσόφοις, ἔργων ἀπάρχεσθαι 

γαμικῶν, μαθημάτων, τεχνῶν, πράξεων, ἐκμισθοῦσθαι καὶ φίλους κτᾶσθαι. 

Τετραγωνίζουσα δὲ τούτῳ καλὴ πρὸς πάντα, πρὸς δόσεις, πρὸς λήψεις, πρὸς 

ἀγοράς, πρὸς πράσεις, πρὸς ἀποδημίας, πρὸς ὁμιλίας, προσέρχεσθαι δικασταῖς· 

καὶ εὐθετεῖ εἰς τὸ ποιεῖν βιωτικὰ πράγματα. 

Τριγωνίζουσα δὲ τούτῳ καλὴ πρὸς πάντα· δόσεις, ἀγοράς, λήψεις, ἀποδημίας, 

ὁμιλίας, γάμους ποιεῖν, χάριτας αἰτεῖν, ἐξωνεῖσθαι, πιπράσκειν. 
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∆ιαμετροῦσα δὲ τούτῳ ἀγαθὴ πρὸς ἀπαιτήσεις καὶ σύστασιν φιλίας καὶ 

κοινωνίας, συνοδεύσεις ὁδοιπόρων, κριταῖς προσέρχεσθαι, θεμέλια οἰκοδομεῖν, 

ἀναγνῶναι γραφάς, εἰς μαθήματα δοῦναι παῖδας· εὐθετεῖ φιλοσόφοις καὶ 

μεγιστᾶσι προσέρχεσθαι. 

Σελήνη συνοδεύουσα τῷ Ἄρει ἐναντία πρὸς πάντα εὑρίσκεται καὶ ὁ 

μνηστευθεὶς ἢ γήμας τότε γυναῖκα, ἑταιρὶς καὶ μοιχαλὶς γενήσεται ἡ γυνὴ καὶ ὁ 

ἄνδρας βιαιοθάνατος· καὶ ὁ ἀποδημήσας πολλὰ βλαβήσεται καὶ οὐκ 

ἀποστρέψει, καὶ ὁ κοινωνήσας τινὶ παραδοθήσεται. 

Ἑξαγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἀγαθὴ εἰς πόλεμον, ἀποδημίας, φυτεύειν, πρὸς 

κυνηγέσια, πρὸς πᾶν πρᾶγμα κατασκευαζόμενον διὰ πυρός, φλεβοτομεῖν, 

μετοικεῖν, στρατεύεσθαι καὶ πολεμῆσαι. 

Τετραγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἐναντία εὑρίσκεται· ὁ ἀποδημῶν ὀλισθήσεται καὶ τὸ 

κτιζόμενον πεσεῖται ἢ κατακαυθήσεται· εὐθετεῖ δὲ τοῖς ὠνοῦσι τετράποδα καὶ 

<πρὸς τὸ> πίνειν καθάρσιον. 

Τριγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἀγαθὴ πρὸς στρατιωτικὰ καὶ κατασκευὴν πολεμικῶν 

ὅπλων· καὶ ὁ βαστάζων αὐτὰ ἄτρωτος ἐν πολέμῳ μένει· καὶ κινήσεις 

στρατευμάτων, ὁπλοφορεῖν, ἀποδημεῖν, οἰκοδομὰς καθαίρειν καὶ 

ἀνοικοδομεῖν. 

∆ιαμετροῦσα δὲ τούτῳ ἐναντία ἐστὶ πρὸς τεκνογονίαν· καὶ εἰ συλληφθῇ γυνή, 

ἐκτρώσει· εἰ δὲ γεννήσει, ταχέως θανεῖται· καὶ ὁ προσελθὼν δικαστῇ 

βλαβήσεται, ὁ δὲ γήμας γυναῖκα, μοιχαλὶς γενήσεται· εὐθετεῖ δὲ μόνον τοῦ 

ὠνεῖσθαι πολεμικὰ ὅπλα. 

Σελήνη συνοδεύουσα τῷ Ἡλίῳ ἐναντία πρὸς πάντα εὑρίσκεται· εὐθετεῖ δὲ 

πρὸς δικαστήρια καὶ μάχας καὶ πρὸς τὸ φυλάξαι πράγματα ὑπὸ γῆν· ἐναντία 

δέ ἐστι καὶ πρὸς τὸ γάμους ποιεῖν καὶ συναλλάγματα. 

Ἑξαγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἀγαθὴ πρὸς ὁμιλίας καὶ ὑπουργίας καὶ καταρχὰς 

πραγμάτων, καὶ τοῖς αἰτοῦσιν ἀρχήν τινα καὶ τοῖς ναυτιλλόμενοις, καὶ τοῖς 
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ὠνοῦσι πολεμικὰ ὅπλα. 

Τετραγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἐναντία πρὸς πάντα καὶ κατάλυσιν κτισμάτων καὶ 

μετοικήσεις. 

Τριγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἀγαθὴ πρὸς ἀρχάς, καὶ συνθήκας ποιεῖν καὶ συν-

ομιλεῖν βασιλεῦσι καὶ μεγιστᾶσιν καὶ αἰτεῖν ὅπερ βούλει καὶ συναλλάγματα 

ποιεῖν καὶ παντοίων ἔργων ἀπάρχεσθαι. 

∆ιαμετροῦσα δὲ τούτῳ ἐναντία πρὸς τὰς αἰτήσεις καὶ λήψεις· ὁ δὲ γήμας, τὸ 

συνοικέσιον φιλόνεικον ἔσται <καὶ> ἡ γυνὴ ἀπειθής, πλὴν πολύπαις· οἱ δὲ 

ναυτιλλόμενοι κινδυνεύουσιν. 

Σελήνη συνοδεύουσα τῇ Ἀφροδίτη ἀγαθὴ πρὸς πάντα, πρὸς γάμους καὶ 

αἰτήσεις ἐρωτικὰς γυναικῶν καὶ πρὸς συμπόσια καὶ μεγάλως εὐθετεῖ πρὸς 

συναλλάγματα τὰ ἐξ ἀμφοτέρων. 

Ἑξαγωνίζουσα δὲ ταύτῃ ἀγαθὴ πρὸς ὠνήσεις παντοίας καὶ ἀκροάσεις καὶ 

κτίσεις καὶ φυτεύσεις δένδρων καὶ σπείρειν· <καὶ> μεγάλως εὐεργετοῦνται. 

Τετραγωνίζουσα δὲ ταύτῃ ἀγαθὴ πρὸς οἰκοδομάς, πρὸς κυνηγέσια, πρὸς 

εὐωχίας καὶ ὁμιλίας φίλων καὶ μαθήσεις παντοίας, ἐξόχως μουσικῶν μελῶν καὶ 

ὀργάνων. 

Τριγωνίζουσα δὲ ταύτῃ ἀγαθὴ πρὸς καταρχὰς παντοίων πραγμάτων καὶ 

μάλιστα πρὸς γαμικὰ συναλλάγματα καὶ πρὸς ἀγορὰς καὶ μετοικήσεις καὶ 

φυτεύσεις καὶ σπείρειν καὶ συναυλίζεσθαι φίλοις καὶ ὠνεῖσθαι τετράποδα. 

∆ιαμετροῦσα δὲ ταύτῃ ἀγαθὴ πρὸς τὸ καλλωπίζεσθαι καὶ ποιεῖν καταρχὰς καὶ 

συναλλάγματα καθαίρειν καὶ οἴκους ἀνοικοδομεῖν καὶ κοσμεῖν· εὐθετεῖ πάντας 

τοὺς ἐν αὐτοῖς οἰκοῦντας ἀεί. 

Σελήνη συνοδεύουσα τῷ Ἑρμῇ ἀγαθὴ πρὸς γραφὰς καὶ λόγων συνθήκας καὶ 

γραμμάτων καταρχὰς καὶ διδόναι παῖδας εἰς μαθήματα καὶ ἄρχειν λογικὰς 

τέχνας, καὶ ἁπλῶς εἰς πάντα εὐθετεῖ. 

Ἑξαγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἀγαθὴ εἰς τὸ μετοικίζειν καὶ οἰκοδομεῖν, ἀποδημεῖν, 
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συναυλίζεσθαι λογοθέταις, πωλεῖν, ἀγοράζειν, συναλλάγματα ποιεῖν, 

ὑποθέσεις συμβιβάζειν. 

Τετραγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἀγαθὴ πρὸς ἱππασίας, ἱπποδρόμια, πέμπειν 

ἀγγελίας, λαμβάνειν ἐν δήμῳ πολύ, ἐγκρατεῖς γίνεσθαι, ἐπιτηρεῖν δημοσίας 

διοικήσεις, ὁδοιπορεῖν ἀφόβως. 

Τριγωνίζουσα δὲ τούτῳ ἀγαθὴ πρὸς ὑπαντήσεις ἐνδόξων ἀνθρώπων καὶ 

γνωστικῶν καὶ παῖδας διδόναι εἰς μάθησιν· εὐθετεῖ τοῖς ναυτιλλομένοις, 

συναυλίζεσθαι μεγιστᾶσιν, κριταῖς, γραμματικοῖς, στέλλειν πρέσβεις, πωλεῖν, 

ἀγοράζειν, λογοθετεῖν. 

∆ιαμετροῦσα δὲ τούτῳ ἀγαθὴ πρὸς διαλέξεις· καὶ ἐν πάσῃ ἐπιστήμῃ 

καταρχὴν ποιεῖν καὶ μεταγράφειν βιβλία καὶ ὠνεῖν καὶ πιπράσκειν καὶ 

δημοσίοις παρεῖναι καὶ δικάζεσθαι καὶ πράγματα ἀποστέλλειν εἰς ἄλλον 

τόπον εὐθετοῦσιν. 

 Ἡ Σελήνη ὅταν ἐστὶν ἐν τῇ κεκαυμένῃ ζώνῃ, ἀπὸ <τῆς> κʹ μοίρας τοῦ Ζυγοῦ 

μέχρι τῆς ιεʹ μοίρας τοῦ Σκορπίου, οὐχ ἁρμόττει ἐπιχειρῆσαί τινι πράγματι· οὐκ 

εὐθετεῖ γάρ, ἀλλ’ ἐναντίον ἀεὶ εὑρίσκεται [ἤγουν ἀπὸ τῆς ιδʹ τοῦ Ὀκτωβρίου 

μέχρι τῆς θʹ τοῦ ∆εκεμβρίου]. ἢ ὅταν ἐστὶν ἡ Σελήνη ἐν στερεῷ ζῳδίῳ τουτέστιν 

ἐν Ταύρῳ καὶ Λέοντι καὶ Σκορπίῳ καὶ Ὑδροχόῳ, καὶ μᾶλλον ἐν Λέοντι, οὐχ 

ἁρμόττει ἐνδύεσθαι νέα ἱμάτια, νοσοποιὰ γὰρ τὰ ἱμάτια γενήσονται τοῖς 

ἐνδυομένοις αὐτά. Χρὴ δὲ καὶ τοῦτο παρατηρεῖν, ὡς ἐπὶ πάσης καταρχῆς 

παντὸς πράγματος τήν τε πρώτην καὶ ὀγδόην ὥραν τῆς τρίτης τῶν ἡμερῶν καὶ 

τῆς ἑβδόμης διὰ τὸ πολεύειν καὶ διέπειν ἐν ταύταις ταῖς ὥραις τοὺς κακοποιοὺς 

ἀστέρας, τὸν Ἄρεά φημι καὶ τὸν Κρόνον, ἤγουν τὸν μὲν Ἄρεα κατὰ τὴν αʹ τῆς 

τρίτης, τὸν δὲ Κρόνον κατὰ τὴν ηʹ τῆς ἑβδόμης. 


