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Πάνυ καλῶ̋ οἱ γνησίω̋ φιλοσοφήσαντε̋, ὦ Σύρε, δοκοῦσί µοι 

κεχωρικέναι τὸ θεωρητικὸν τῆ̋ φιλοσοφία̋ ἀπὸ τοῦ πρακτικοῦ. καὶ γὰρ εἰ 

συµβέβηκε καὶ τῷ πρακτικῷ πρότερον αὐτοῦ τούτου θεωρητικῷ τυγχάνειν, 

οὐδὲν ἧττον ἄν τι̋ εὕροι µεγάλην οὖσαν ἐν αὐτοῖ̋ διαφοράν, οὐ µόνον διὰ τὸ 

τῶν µὲν ἠθικῶν ἀρετῶν ἐνία̋ ὑπάρξαι δύνασθαι πολλοῖ̋ καὶ χωρὶ̋ µαθήσεω̋, 

τῆ̋ δὲ τῶν ὅλων θεωρία̋ ἀδύνατον εἶναι τυχεῖν ἄνευ διδασκαλία̋, ἀλλὰ καὶ 

τῷ τὴν πλείστην ὠφέλειαν ἐκεῖ µὲν ἐκ τῆ̋ ἐν αὐτοῖ̋ τοῖ̋ πράγµασι συνεχοῦ̋ 

ἐνεργεία̋, ἐνθάδε δ’ ἐκ τῆ̋ ἐν τοῖ̋ θεωρήµασι προκοπῆ̋ παραγίγνεσθαι. ἔνθεν 

ἡγησάµεθα προσήκειν ἑαυτοῖ̋ τὰ̋ µὲν πράξει̋ ἐν ταῖ̋ αὐτῶν τῶν φαντασιῶν 

ἐπιβολαῖ̋ ῥυθµίζειν, ὅπω̋ µηδ’ ἐν τοῖ̋ τυχοῦσιν ἐπιλανθανώµεθα τῆ̋ πρὸ̋ τὴν 

καλὴν καὶ εὔτακτον κατάστασιν ἐπισκέψεω̋, τῇ δὲ σχολῇ χαρίζεσθαι τὸ 

πλεῖστον εἰ̋ τὴν τῶν θεωρηµάτων πολλῶν καὶ καλῶν ὄντων διδασκαλίαν, 

ἐξαιρέτω̋ δὲ εἰ̋ τὴν τῶν ἰδίω̋ καλουµένων µαθηµατικῶν. καὶ γὰρ αὖ καὶ τὸ 

θεωρητικὸν ὁ Ἀριστοτέλη̋ πάνυ ἐµµελῶ̋ εἰ̋ τρία τὰ πρῶτα γένη διαιρεῖ τό τε 

φυσικὸν καὶ τὸ µαθηµατικὸν καὶ τὸ θεολογικόν. πάντων γὰρ τῶν ὄντων τὴν 

ὕπαρξιν ἐχόντων ἔκ τε ὕλη̋ καὶ εἴδου̋ καὶ κινήσεω̋ χωρὶ̋ µὲν ἑκάστου 

τούτων κατὰ τὸ ὑποκείµενον θεωρεῖσθαι µὴ δυναµένου, νοεῖσθαι δὲ µόνον, 

καὶ ἄνευ τῶν λοιπῶν, τὸ µὲν τῆ̋ τῶν ὅλων πρώτη̋ κινήσεω̋ πρῶτον αἴτιον, εἴ 

τι̋ κατὰ τὸ ἁπλοῦν ἐκλαµβάνοι, θεὸν ἀόρατον καὶ ἀκίνητον ἂν ἡγήσαιτο καὶ 

τὸ τούτου ζητητικὸν εἶδο̋ θεολογικὸν ἄνω που περὶ τὰ µετεωρότατα τοῦ 

κόσµου τῆ̋ τοιαύτη̋ ἐνεργεία̋ νοηθείση̋ ἂν µόνον καὶ καθάπαξ 

κεχωρισµένη̋ τῶν αἰσθητῶν οὐσιῶν· τὸ δὲ τῆ̋ ὑλικῆ̋ καὶ αἰεὶ κινουµένη̋ 

ποιότητο̋ διερευνητικὸν εἶδο̋ περί τε τὸ λευκὸν καὶ τὸ θερµὸν καὶ τὸ γλυκὺ 

καὶ τὸ ἁπαλὸν καὶ τὰ τοιαῦτα καταγιγνόµενον φυσικὸν ἂν καλέσειε τῆ̋ 

τοιαύτη̋ οὐσία̋ ἐν τοῖ̋ φθαρτοῖ̋ ὡ̋ ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ὑποκάτω τῆ̋ σεληνιακῆ̋ 

σφαίρα̋ ἀναστρεφοµένη̋ τὸ δὲ τῆ̋ κατὰ τὰ εἴδη καὶ τὰ̋ µεταβατικὰ̋ κινήσει̋ 

ποιότητο̋ ἐµφανιστικὸν εἶδο̋ σχήµατό̋ τε καὶ ποσότητο̋ καὶ πηλικότητο̋ ἔτι 
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τε τόπου καὶ χρόνου καὶ τῶν ὁµοίων ζητητικὸν ὑπάρχον ὡ̋ µαθηµατικὸν ἂν 

ἀφορίσειε τῆ̋ τοιαύτη̋ οὐσία̋ µεταξὺ ὥσπερ ἐκείνων τῶν δύο πιπτούση̋ οὐ 

µόνον τῷ καὶ δι’ αἰσθήσεω̋ καὶ χωρὶ̋ αἰσθήσεω̋ δύνασθαι νοεῖσθαι, ἀλλὰ 

καὶ τῷ πᾶσιν ἁπλῶ̋ τοῖ̋ οὖσι συµβεβηκέναι καὶ θνητοῖ̋ καὶ ἀθανάτοι̋ τοῖ̋ 

µὲν αἰεὶ µεταβάλλουσι κατὰ τὸ εἶδο̋ τὸ ἀχώριστον συµµεταβαλλοµένην, τοῖ̋ 

δὲ ἀιδίοι̋ καὶ τῆ̋ αἰθερώδου̋ φύσεω̋ συντηροῦσαν ἀκίνητον τὸ τοῦ εἴδου̋ 

ἀµετάβλητον. ἐξ ὧν διανοηθέντε̋, ὅτι τὰ µὲν ἄλλα δύο γένη τοῦ θεωρητικοῦ 

µᾶλλον ἄν τι̋ εἰκασίαν ἢ κατάληψιν ἐπιστηµονικὴν εἴποι, τὸ µὲν θεολογικὸν 

διὰ τὸ παντελῶ̋ ἀφανὲ̋ αὐτοῦ καὶ ἀνεπίληπτον, τὸ δὲ φυσικὸν διὰ τὸ τῆ̋ 

ὕλη̋ ἄστατον καὶ ἄδηλον, ὡ̋ διὰ τοῦτο µηδέποτε ἂν ἐλπίσαι περὶ αὐτῶν 

ὁµονοῆσαι τοὺ̋ φιλοσοφοῦντα̋, µόνον δὲ τὸ µαθηµατικόν, εἴ τι̋ ἐξεταστικῶ̋ 

αὐτῷ προσέρχοιτο, βεβαίαν καὶ ἀµετάπιστον τοῖ̋ µεταχειριζοµένοι̋ τὴν 

εἴδησιν παράσχοι ὡ̋ ἂν τῆ̋ ἀποδείξεω̋ δι’ ἀναµφισβητήτων ὁδῶν γιγνοµένη̋, 

ἀριθµητικῆ̋ τε καὶ γεωµετρία̋, προήχθηµεν ἐπιµεληθῆναι µάλιστα πάση̋ µὲν 

κατὰ δύναµιν τῆ̋ τοιαύτη̋ θεωρία̋, ἐξαιρέτω̋ δὲ τῆ̋ περὶ τὰ θεῖα καὶ 

οὐράνια κατανοουµένη̋, ὡ̋ µόνη̋ ταύτη̋ περὶ τὴν τῶν αἰεὶ καὶ ὡσαύτω̋ 

ἐχόντων ἐπίσκεψιν ἀναστρεφοµένη̋ διὰ τοῦτό τε δυνατῆ̋ οὔση̋ καὶ αὐτῆ̋ 

περὶ µὲν τὴν οἰκείαν κατάληψιν οὔτε ἄδηλον οὔτε ἄτακτον οὖσαν αἰεὶ καὶ 

ὡσαύτω̋ ἔχειν, ὅπερ ἐστὶν ἴδιον ἐπιστήµη̋, πρὸ̋ δὲ τὰ̋ ἄλλα̋ οὐχ ἧττον 

αὐτῶν ἐκείνων συνεργεῖν.  

τό τε γὰρ θεολογικὸν εἶδο̋ αὕτη µάλιστ’ ἂν προοδοποιήσειε µόνη γε 

δυναµένη καλῶ̋ καταστοχάζεσθαι τῆ̋ ἀκινήτου καὶ χωριστῆ̋ ἐνεργεία̋ ἀπὸ 

τῆ̋ ἐγγύτητο̋ τῶν περὶ τὰ̋ αἰσθητὰ̋ µὲν καὶ κινούσα̋ τε καὶ κινουµένα̋, 

ἀιδίου̋ δὲ καὶ ἀπαθεῖ̋ οὐσία̋ συµβεβηκότων περί τε τὰ̋ φορὰ̋ καὶ τὰ̋ τάξει̋ 

τῶν κινήσεων· πρό̋ τε τὸ φυσικὸν οὐ τὸ τυχὸν ἂν συµβάλλοιτο· σχεδὸν γὰρ τὸ 

καθόλου τῆ̋ ὑλικῆ̋ οὐσία̋ ἴδιον ἀπὸ τῆ̋ κατὰ τὴν µεταβατικὴν κίνησιν 

ἰδιοτροπία̋ καταφαίνεται, ὡ̋ τὸ µὲν φθαρτὸν αὐτὸ καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀπὸ τῆ̋ 

εὐθεία̋ καὶ τῆ̋ ἐγκυκλίου, τὸ δὲ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον ἢ τὸ παθητικὸν καὶ τὸ 
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ποιητικὸν ἀπὸ τῆ̋ ἐπὶ τὸ µέσον καὶ τῆ̋ ἀπὸ τοῦ µέσον. πρό̋ γε µὴν τὴν κατὰ 

τὰ̋ πράξει̋ καὶ τὸ ἦθο̋ καλοκαγαθίαν πάντων ἂν αὕτη µάλιστα διορατικοὺ̋ 

κατασκευάσειεν ἀπὸ τῆ̋ περὶ τὰ θεῖα θεωρουµένη̋ ὁµοιότητο̋ καὶ εὐταξία̋ 

καὶ συµµετρία̋ καὶ ἀτυφία̋ ἐραστὰ̋ µὲν ποιοῦσα τοὺ̋ παρακολουθοῦντα̋ 

τοῦ θείου τούτου κάλλου̋, ἐνεθίζουσα δὲ καὶ ὥσπερ φυσιοῦσα πρὸ̋ τὴν 

ὁµοίαν τῆ̋ ψυχῆ̋ κατάστασιν. 

τοῦτον δὴ καὶ αὐτοὶ τὸν ἔρωτα τῆ̋ τῶν αἰεὶ καὶ ὡσαύτω̋ ἐχόντων 

θεωρία̋ κατὰ τὸ συνεχὲ̋ αὔξειν πειρώµεθα µανθάνοντε̋ µὲν τὰ ἤδη 

κατειληµµένα τῶν τοιούτων µαθηµάτων ὑπὸ τῶν γνησίω̋ καὶ ζητητικῶ̋ 

αὐτοῖ̋ προσελθόντων, προαιρούµενοι δὲ καὶ αὐτοὶ τοσαύτην προσθήκην 

συνεισενεγκεῖν, ὅσην σχεδὸν ὁ προσγεγονὼ̋ ἀπ’ ἐκείνων χρόνο̋ µέχρι τοῦ 

καθ’ ἡµᾶ̋ δύναιτ’ ἂν περιποιῆσαι. καὶ ὅσα γε δὴ νοµίζοµεν ἐπὶ τοῦ παρόντο̋ 

εἰ̋ φῶ̋ ἡµῖν ἐληλυθέναι, πειρασόµεθα διὰ βραχέων ὡ̋ ἔνι µάλιστα, καὶ ὡ̋ ἂν 

οἱ ἤδη καὶ ἐπὶ ποσὸν προκεκοφότε̋ δύναιντο παρακολουθεῖν, 

ὑποµνηµατίσασθαι τοῦ µὲν τελείου τῆ̋ πραγµατεία̋ ἕνεκεν ἅπαντα τὰ 

χρήσιµα πρὸ̋ τὴν τῶν οὐρανίων θεωρίαν κατὰ τὴν οἰκείαν τάξιν ἐκτιθέµενοι, 

διὰ δὲ τὸ µὴ µακρὸν ποιεῖν τὸν λόγον τὰ µὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἠκριβωµένα 

διερχόµενοι µόνον, τὰ δὲ ἢ µηδ’ ὅλω̋ καταληφθέντα ἢ µὴ ὡ̋ ἐνῆν εὐχρήστω̋, 

ταῦτα δὲ κατὰ δύναµιν ἐπεξεργαζόµενοι. 
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Τῆ̋ δὴ προκειµένη̋ ἡµῖν συντάξεω̋ προηγεῖται µὲν τὸ τὴν καθόλου 

σχέσιν ἰδεῖν ὅλη̋ τῆ̋ γῆ̋ πρὸ̋ ὅλον τὸν οὐρανόν, τῶν δὲ κατὰ µέρο̋ ἤδη καὶ 

ἐφεξῆ̋ πρῶτον µὲν ἂν εἴη τὸ διεξελθεῖν τὸν λόγον τὸν περὶ τῆ̋ θέσεω̋ τοῦ 

λοξοῦ κύκλου καὶ τῶν τόπων τῆ̋ καθ’ ἡµᾶ̋ οἰκουµένη̋ ἔτι τε τῆ̋ πρὸ̋ 

ἀλλήλου̋ αὐτῶν καθ’ ἕκαστον ὁρίζοντα παρὰ τὰ̋ ἐγκλίσει̋ γινοµένη̋ ἐν ταῖ̋ 

τάξεσιν διαφορᾶ̋· προλαµβανοµένη γὰρ ἡ τούτων θεωρία τὴν τῶν λοιπῶν 

ἐπίσκεψιν εὐοδωτέραν παρέχει· δεύτερον δὲ περὶ τῆ̋ ἡλιακῆ̋ κινήσεω̋ καὶ τῆ̋ 

σεληνιακῆ̋ καὶ τῶν ταύται̋ ἐπισυµβαινόντων διεξελθεῖν· χωρὶ̋ γὰρ τῆ̋ 

τούτων προκαταλήψεω̋ οὐδὲ τὰ περὶ τοὺ̋ ἀστέρα̋ οἷόν τε ἂν γένοιτο 

διεξοδικῶ̋ θεωρῆσαι. τελευταίου δ’ ὄντο̋ ὡ̋ πρὸ̋ αὐτὴν τὴν ἔφοδον τοῦ περὶ 

τῶν ἀστέρων λόγου προτάσσοιτο µὲν ἂν εἰκότω̋ καὶ ἐνταῦθα τὰ περὶ τῆ̋ τῶν 

ἀπλανῶν καλουµένων σφαίρα̋, ἕποιτο δὲ τὰ περὶ τῶν πέντε πλανήτων 

προσαγορευοµένων. ἕκαστα δὲ τούτων πειρασόµεθα δεικνύειν ἀρχαῖ̋ µὲν καὶ 

ὥσπερ θεµελίοι̋ εἰ̋ τὴν ἀνεύρεσιν χρώµενοι τοῖ̋ ἐναργέσι φαινοµένοι̋ καὶ 

ταῖ̋ ἀδιστάκτοι̋ τῶν τε παλαιῶν καὶ τῶν καθ’ ἡµᾶ̋ τηρήσεων, τὰ̋ δ’ ἐφεξῆ̋ 

τῶν καταλήψεων ἐφαρµόζοντε̋ διὰ τῶν ἐν ταῖ̋ γραµµικαῖ̋ ἐφόδοι̋ 

ἀποδείξεων. 

τὸ µὲν οὖν καθόλου τοιοῦτον ἂν εἴη προλαβεῖν, ὅτι τε σφαιροειδή̋ ἐστιν 

ὁ οὐρανὸ̋ καὶ φέρεται σφαιροειδῶ̋, καὶ ὅτι ἡ γῆ τῷ µὲν σχήµατι καὶ αὐτὴ 

σφαιροειδή̋ ἐστιν πρὸ̋ αἴσθησιν ὡ̋ καθ’ ὅλα µέρη λαµβανοµένη, τῇ δὲ θέσει 

µέση τοῦ παντὸ̋ οὐρανοῦ κεῖται κέντρῳ παραπλησίω̋, τῷ δὲ µεγέθει καὶ τῷ 

ἀποστήµατι σηµείου λόγον ἔχει πρὸ̋ τὴν τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων σφαῖραν 

αὐτὴ µηδεµίαν µεταβατικὴν κίνησιν ποιουµένη. περὶ τούτων δ’ ἑκάστου τῆ̋ 

ὑποµνήσεω̋ ἕνεκεν βραχέα διελευσόµεθα. 
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Τὰ̋ µὲν οὖν πρώτα̋ ἐννοία̋ περὶ τούτων ἀπὸ τοιαύτη̋ τινὸ̋ 

παρατηρήσεω̋ τοῖ̋ παλαιοῖ̋ εὔλογον παραγεγονέναι· ἑώρων γὰρ τόν τε ἥλιον 

καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺ̋ ἄλλου̋ ἀστέρα̋ φεροµένου̋ ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ 

δυσµὰ̋ αἰεὶ κατὰ παραλλήλων κύκλων ἀλλήλοι̋ καὶ ἀρχοµένου̋ µὲν 

ἀναφέρεσθαι κάτωθεν ἀπὸ τοῦ ταπεινοῦ καὶ ὥσπερ ἐξ αὐτῆ̋ τῆ̋ γῆ̋, 

µετεωριζοµένου̋ δὲ κατὰ µικρὸν εἰ̋ ὕψο̋, ἔπειτα πάλιν κατὰ τὸ ἀνάλογον 

περιερχοµένου̋ τε καὶ ἐν ταπεινώσει γιγνοµένου̋, ἕω̋ ἂν τέλεον ὥσπερ 

ἐµπεσόντε̋ εἰ̋ τὴν γῆν ἀφανισθῶσιν, εἶτ’ αὖ πάλιν χρόνον τινὰ µείναντα̋ ἐν 

τῷ ἀφανισµῷ ὥσπερ ἀπ’ ἄλλη̋ ἀρχῆ̋ ἀνατέλλοντά̋ τε καὶ δύνοντα̋, τοὺ̋ δὲ 

χρόνου̋ τούτου̋ καὶ ἔτι τοὺ̋ τῶν ἀνατολῶν καὶ δύσεων τόπου̋ τεταγµένω̋ τε 

καὶ ὁµοίω̋ ὡ̋ ἐπίπαν ἀνταποδιδοµένου̋. 

µάλιστα δὲ αὐτοὺ̋ ἦγεν εἰ̋ τὴν σφαιρικὴν ἔννοιαν ἡ τῶν αἰεὶ φανερῶν 

ἀστέρων περιστροφὴ κυκλοτερὴ̋ θεωρουµένη καὶ περὶ κέντρον ἓν καὶ τὸ αὐτὸ 

περιπολουµένη· πόλο̋ γὰρ ἀναγκαίω̋ ἐκεῖνο τὸ σηµεῖον ἐγίνετο τῆ̋ οὐρανίου 

σφαίρα̋ τῶν µὲν µᾶλλον αὐτῷ πλησιαζόντων κατὰ µικροτέρων κύκλων 

ἑλισσοµένων, τῶν δ’ ἀπωτέρω πρὸ̋ τὴν τῆ̋ διαστάσεω̋ ἀναλογίαν µείζονα̋ 

κύκλου̋ ἐν τῇ περιγραφῇ ποιούντων, ἕω̋ ἂν ἡ ἀπόστασι̋ καὶ µέχρι τῶν 

ἀφανιζοµένων φθάσῃ, καὶ τούτων δὲ τὰ µὲν ἐγγὺ̋ τῶν αἰεὶ φανερῶν ἄστρων 

ἑώρων ἐπ’ ὀλίγον χρόνον ἐν τῷ ἀφανισµῷ µένοντα, τὰ δ’ ἄπωθεν ἀναλόγω̋ 

πάλιν ἐπὶ πλείονα· ὡ̋ τὴν µὲν ἀρχὴν διὰ µόνα τὰ τοιαῦτα τὴν προειρηµένην 

ἔννοιαν αὐτοὺ̋ λαβεῖν, ἤδη δὲ κατὰ τὴν ἐφεξῆ̋ θεωρίαν καὶ τὰ λοιπὰ τούτοι̋ 

ἀκόλουθα κατανοῆσαι πάντων ἁπλῶ̋ τῶν φαινοµένων ταῖ̋ ἑτεροδόξοι̋ 

ἐννοίαι̋ ἀντιµαρτυρούντων. 

φέρε γάρ, εἴ τι̋ ὑπόθοιτο τὴν τῶν ἀστέρων φορὰν ἐπ’ εὐθεία̋ γινοµένην 

ἐπ’ ἄπειρον φέρεσθαι, καθάπερ τισὶν ἔδοξεν, τί̋ ἂν ἐπινοηθείη τρόπο̋, καθ’ 

ὃν ἀπὸ τῆ̋ αὐτῆ̋ ἀρχῆ̋ ἕκαστα καθ’ ἡµέραν φερόµενα θεωρηθήσεται; πῶ̋ γὰρ 

ἀνακάµπτειν ἐδύνατο τὰ ἄστρα ἐπ’ ἄπειρον ὁρµώµενα; ἢ πῶ̋ ἀνακάµπτοντα 
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οὐκ ἐφαίνετο; ἢ πῶ̋ οὐχὶ κατ’ ὀλίγον µειουµένων τῶν µεγεθῶν ἠφανίζετο, 

τοὐναντίον δὲ µείζονα µὲν ὁρώµενα πρὸ̋ αὐτοῖ̋ τοῖ̋ ἀφανισµοῖ̋, κατὰ 

µικρὸν δὲ ἐπιπροσθούµενα καὶ ὥσπερ ἀποτεµνόµενα τῇ τῆ̋ γῆ̋ ἐπιφανείᾳ; 

ἀλλὰ µὴν καὶ τὸ ἀνάπτεσθαί τε αὐτὰ ἐκ τῆ̋ γῆ̋ καὶ πάλιν εἰ̋ ταύτην 

ἀποσβέννυσθαι τῶν ἀλογωτάτων ἂν φανείη παντελῶ̋. ἵνα γάρ τι̋ συγχωρήσῃ 

τὴν τοσαύτην τάξιν ἔν τε τοῖ̋ µεγέθεσιν καὶ ταῖ̋ ποσότησιν αὐτῶν, ἔτι δὲ 

διαστήµασιν καὶ τόποι̋ καὶ χρόνοι̋ οὕτω̋ εἰκῇ καὶ ὡ̋ ἔτυχεν ἀποτελεῖσθαι, 

καὶ τόδε µὲν πᾶν τὸ µέρο̋ τῆ̋ γῆ̋ ἀναπτικὴν ἔχειν φύσιν, τόδε δὲ σβεστικήν, 

µᾶλλον δὲ τὸ αὐτὸ τοῖ̋ µὲν ἀνάπτειν, τοῖ̋ δὲ σβεννύναι, καὶ τῶν ἄστρων τὰ 

αὐτὰ τοῖ̋ µὲν ἤδη ἀνηµµένα ἢ ἐσβεσµένα τυγχάνειν, τοῖ̋ δὲ µηδέπω, εἴ τι̋, 

φηµί, ταῦτα πάντα συγχωρήσειεν οὕτω̋ ὄντα γελοῖα, τί ἂν περὶ τῶν αἰεὶ 

φανερῶν ἔχοιµεν εἰπεῖν τῶν µήτε ἀνατελλόντων µήτε δυνόντων; ἢ διὰ ποίαν 

αἰτίαν οὐχὶ τὰ µὲν ἀναπτόµενα καὶ σβεννύµενα πανταχῆ καὶ ἀνατέλλει καὶ 

δύνει, τὰ δὲ µὴ πάσχοντα τοῦτο πανταχῆ ἐστιν αἰεὶ ὑπὲρ γῆ̋; οὐ γὰρ δή γε τὰ 

αὐτὰ τοῖ̋ µὲν αἰεὶ ἀναφθήσεται καὶ σβεσθήσεται, τοῖ̋ δὲ οὐδὲν οὐδέποτε 

τούτων πείσεται, παντάπασιν ἐναργοῦ̋ ὄντο̋ τοῦ τοὺ̋ αὐτοὺ̋ ἀστέρα̋ παρὰ 

µέν τισιν ἀνατέλλειν τε καὶ δύνειν, παρ’ ἄλλοι̋ δὲ µηδέτερον. 

συνελόντι δ’ εἰπεῖν, κἂν ὁποῖόν τι̋ ἄλλο σχῆµα τῆ̋ τῶν οὐρανίων φορᾶ̋ 

ὑπόθηται πλὴν τοῦ σφαιροειδοῦ̋, ἀνίσου̋ ἀνάγκη γίγνεσθαι τὰ̋ ἀπὸ τῆ̋ γῆ̋ 

ἐπὶ τὰ µέρη τῶν µετεώρων ἀποστάσει̋, ὅπου ἂν αὐτὴ καὶ ὡ̋ ἂν ὑποκέηται, 

ὥστε ὀφείλειν καὶ τά τε µεγέθη καὶ τὰ πρὸ̋ ἀλλήλου̋ διαστήµατα τῶν 

ἀστέρων ἄνισα φαίνεσθαι τοῖ̋ αὐτοῖ̋ καθ’ ἑκάστην περιφορὰν ὡ̋ ἂν ποτὲ µὲν 

ἐπὶ µείζονο̋, ποτὲ δ’ ἐπὶ ἥττονο̋ γιγνόµενα διαστήµατο̋, ὅπερ οὐχ ὁρᾶται 

συµβαῖνον. ἀλλὰ γὰρ καὶ τὸ πρὸ̋ τοῖ̋ ὁρίζουσιν µείζονα τὰ µεγέθη φαίνεσθαι 

οὐχ ἡ ἀπόστασι̋ ἐλάττων οὖσα ποιεῖ, ἀλλ’ ἡ τοῦ ὑγροῦ τοῦ περιέχοντο̋ τὴν 

γῆν ἀναθυµίασι̋ µεταξὺ τῆ̋ τε ὄψεω̋ ἡµῶν καὶ αὐτῶν γιγνοµένη, καθάπερ 

καὶ τὰ εἰ̋ ὕδωρ ἐµβληθέντα µείζονα φαίνεται, καὶ ὅσῳ ἂν κατωτέρω χωρῇ, 

τοσούτῳ µείζονα. 
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προσάγει δ’ εἰ̋ τὴν σφαιρικὴν ἔννοιαν καὶ τὰ τοιαῦτα τό τε µὴ 

δύνασθαι κατ’ ἄλλην ὑπόθεσιν τὰ̋ τῶν ὡροσκοπίων κατασκευὰ̋ συµφωνεῖν ἢ 

µόνην ταύτην, καὶ ὅτι τῆ̋ τῶν οὐρανίων φορᾶ̋ ἀκωλύτου τε καὶ 

εὐκινητοτάτη̋ ἁπασῶν οὔση̋ καὶ τῶν σχηµάτων εὐκινητότατον ὑπάρχει τῶν 

µὲν ἐπιπέδων τὸ κυκλικόν, τῶν δὲ στερεῶν τὸ σφαιρικόν, ὡσαύτω̋ δ’ ὅτι, τῶν 

ἴσην περίµετρον ἐχόντων σχηµάτων διαφόρων ἐπειδὴ µείζονά ἐστιν τὰ 

πολυγωνιώτερα, τῶν µὲν ἐπιπέδων ὁ κύκλο̋ γίνεται µείζων, τῶν δὲ στερεῶν ἡ 

σφαῖρα, µείζων δὲ καὶ ὁ οὐρανὸ̋ τῶν ἄλλων σωµάτων. 

οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ φυσικῶν τινων ἔστιν ὁρµηθῆναι πρὸ̋ τὴν τοιαύτην 

ἐπιβολήν· οἷον ὅτι τῶν σωµάτων πάντων λεπτοµερέστερο̋ καὶ 

ὁµοιοµερέστερό̋ ἐστιν ὁ αἰθήρ, τῶν δὲ ὁµοιοµερῶν ὁµοιοµερεῖ̋ αἱ ἐπιφάνειαι, 

ὁµοιοµερεῖ̋ δὲ ἐπιφάνειαι µόναι ἥ τε κυκλοτερὴ̋ ἐν τοῖ̋ ἐπιπέδοι̋ καὶ ἐν τοῖ̋ 

στερεοῖ̋ ἡ σφαιρική· τοῦ δὲ αἰθέρο̋ µὴ ὄντο̋ ἐπιπέδου, ἀλλὰ στερεοῦ, 

καταλείπεται αὐτὸν εἶναι σφαιροειδῆ. καὶ ὁµοίω̋, ὅτι ἡ φύσι̋ τὰ σώµατα 

πάντα τὰ µὲν ἐπίγεια καὶ φθαρτὰ ὅλω̋ ἐκ περιφερῶν, ἀνοµοιοµερῶν µέντοι 

σχηµάτων συνεστήσατο, τὰ δ’ ἐν τῷ αἰθέρι καὶ θεῖα πάντα πάλιν ἐξ 

ὁµοιοµερῶν καὶ σφαιρικῶν, ἐπείπερ ἐπίπεδα ὄντα ἢ δισκοειδῆ οὐκ ἂν πᾶσι 

τοῖ̋ ἐκ διαφόρων τῆ̋ γῆ̋ τόπων ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ὁρῶσι κυκλικὸν 

ἐνεφαίνετο σχῆµα· διὰ τοῦτο δ’ εὔλογον εἶναι καὶ τὸν περιέχοντα αὐτὰ αἰθέρα 

τῆ̋ ὁµοία̋ ὄντα φύσεω̋ σφαιροειδῆ τε εἶναι καὶ διὰ τὴν ὁµοιοµέρειαν 

ἐγκυκλίω̋ τε φέρεσθαι καὶ ὁµαλῶ̋. 

 #� ��) ��� � "� ���)��$)#�� ���)� ���� ���('�)� �� ��(� �	� ���' 
Ὅτι δὲ καὶ ἡ γῆ σφαιροειδή̋ ἐστιν πρὸ̋ αἴσθησιν ὡ̋ καθ’ ὅλα µέρη 

λαµβανοµένη, µάλιστ’ ἂν οὕτω̋ κατανοήσαιµεν· τὸν ἥλιον γὰρ πάλιν καὶ τὴν 

σελήνην καὶ τοὺ̋ ἄλλου̋ ἀστέρα̋ ἔστιν ἰδεῖν οὐ κατὰ τὸ αὐτὸ πᾶσιν τοῖ̋ ἐπὶ 

τῆ̋ γῆ̋ ἀνατέλλοντά̋ τε καὶ δύνοντα̋, ἀλλὰ προτέροι̋ µὲν αἰεὶ τοῖ̋ πρὸ̋ 

ἀνατολὰ̋ οἰκοῦσιν, ὑστέροι̋ δὲ τοῖ̋ πρὸ̋ δυσµά̋. τὰ̋ γὰρ ὑπὸ τὸν αὐτὸν 
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χρόνον ἀποτελουµένα̋ ἐκλειπτικὰ̋ φαντασία̋ καὶ µάλιστα τὰ̋ σεληνιακὰ̋ 

εὑρίσκοµεν οὐκ ἐν ταῖ̋ αὐταῖ̋ ὥραι̋, τουτέστιν ταῖ̋ τὸ ἴσον ἀπεχούσαι̋ τῆ̋ 

µεσηµβρία̋, παρὰ πᾶσιν ἀναγραφοµένα̋, ἀλλὰ πάντοτε τὰ̋ παρὰ τοῖ̋ 

ἀνατολικωτέροι̋ τῶν τηρησάντων ἀναγεγραµµένα̋ ὥρα̋ ὑστεριζούσα̋ τῶν 

παρὰ τοῖ̋ δυτικωτέροι̋. καὶ τῆ̋ διαφορᾶ̋ δὲ τῶν ὡρῶν ἀναλόγου τοῖ̋ 

διαστήµασι τῶν χωρῶν εὑρισκοµένη̋ σφαιρικὴν ἄν τι̋ εἰκότω̋ τὴν τῆ̋ γῆ̋ 

ἐπιφάνειαν ὑπολάβοι τῆ̋ κατὰ τὴν κυρτότητα καθ’ ὅλα µέρη λαµβανοµένη̋ 

ὁµοιοµερεία̋ ἀναλόγω̋ αἰεὶ τὰ̋ ἐπιπροσθήσει̋ τοῖ̋ ἐφεξῆ̋ ποιουµένη̋· εἰ δέ 

γε ἦν τὸ σχῆµα ἕτερον, οὐκ ἂν τοῦτο συνέβαινεν, ὡ̋ ἴδοι τι̋ ἂν καὶ ἐκ τούτων. 

κοίλη̋ µὲν γὰρ αὐτῆ̋ ὑπαρχούση̋ προτέροι̋ ἂν ἐφαίνετο ἀνατέλλοντα 

τὰ ἄστρα τοῖ̋ δυσµικωτέροι̋, ἐπιπέδου δὲ πᾶσιν ἅµα καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν 

χρόνον τοῖ̋ ἐπὶ τῆ̋ γῆ̋ ἀνέτελλέν τε καὶ ἔδυνεν, τριγώνου δὲ ἢ τετραγώνου ἤ 

τινο̋ ἄλλου σχήµατο̋ τῶν πολυγώνων πᾶσιν ἂν πάλιν ὁµοίω̋ καὶ κατὰ τὸ 

αὐτὸ τοῖ̋ ἐπὶ τῆ̋ αὐτῆ̋ εὐθεία̋ οἰκοῦσιν, ὅπερ οὐδαµῶ̋ φαίνεται γινόµενον. 

ὅτι δὲ οὐδὲ κυλινδροειδὴ̋ ἂν εἴη, ἵνα ἡ µὲν περιφερὴ̋ ἐπιφάνεια πρὸ̋ τὰ̋ 

ἀνατολὰ̋ καὶ τὰ̋ δύσει̋ ᾖ τετραµµένη, τῶν δὲ ἐπιπέδων βάσεων αἱ πλευραὶ 

πρὸ̋ τοὺ̋ τοῦ κόσµου πόλου̋, ὅπερ ἄν τινε̋ ὑπολάβοιεν ὡ̋ πιθανώτερον, 

ἐκεῖθεν δῆλον· οὐδενὶ γὰρ ἂν οὐδὲν αἰεὶ φανερὸν ἐγίγνετο τῶν ἄστρων τῶν ἐπὶ 

τῆ̋ κυρτῆ̋ ἐπιφανεία̋ οἰκούντων, ἀλλ’ ἢ πάντα πᾶσιν καὶ ἀνέτελλεν καὶ 

ἔδυνεν, ἢ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ ἴσον ἀφεστῶτα τῶν πόλων ἑκατέρου πᾶσιν ἀεὶ 

ἀφανῆ καθίστατο· νῦν δ’ ὅσῳ ἂν µᾶλλον πρὸ̋ τὰ̋ ρκτου̋ παροδεύωµεν, 

τοσούτῳ τῶν µὲν νοτιωτέρων ἄστρων ἀποκρύπτονται τὰ πλείονα, τῶν δὲ 

βορειοτέρων ἀναφαίνεται, ὡ̋ δῆλον εἶναι, διότι καὶ ἐνταῦθα ἡ κυρτότη̋ τῆ̋ 

γῆ̋ καὶ τὰ̋ ἐπὶ τὰ πλάγια µέρη ἐπιπροσθήσει̋ ἀναλόγω̋ ποιουµένη 

πανταχόθεν τὸ σχῆµα τὸ σφαιροειδὲ̋ ἀποδείκνυσιν, µετὰ τοῦ, κἂν 

προσπλέωµεν ὄρεσιν ἤ τισιν ὑψηλοῖ̋ χωρίοι̋ ἀφ’ ἡσδήποτε γωνία̋ καὶ πρὸ̋ 

ἡνδήποτε, κατὰ µικρὸν αὐτῶν αὐξόµενα τὰ µεγέθη θεωρεῖσθαι καθάπερ ἐξ 
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αὐτῆ̋ τῆ̋ θαλάττη̋ ἀνακυπτόντων, πρότερον δὲ καταδεδυκότων διὰ τὴν 

κυρτότητα τῆ̋ τοῦ ὕδατο̋ ἐπιφανεία̋. 

 $� ��) ���' ��� ������� ���)� � "� 
Τούτου δὲ θεωρηθέντο̋, εἴ τι̋ ἐφεξῆ̋ καὶ περὶ τῆ̋ θέσεω̋ τῆ̋ γῆ̋ 

διαλάβοι, κατανοήσειεν ἂν οὕτω̋ µόνω̋ συντελεσθησόµενα τὰ φαινόµενα 

περὶ αὐτήν, εἰ µέσην τοῦ οὐρανοῦ καθάπερ κέντρον σφαίρα̋ ὑποστησαίµεθα. 

τούτου γὰρ δὴ µὴ οὕτω̋ ἔχοντο̋ ἔδει ἤτοι τοῦ µὲν ἄξονο̋ ἐκτὸ̋ εἶναι τὴν γῆν, 

ἑκατέρου δὲ τῶν πόλων ἴσον ἀπέχειν, ἢ ἐπὶ τοῦ ἄξονο̋ οὖσαν πρὸ̋ τὸν ἕτερον 

τῶν πόλων παρακεχωρηκέναι ἢ µήτε ἐπὶ τοῦ ἄξονο̋ εἶναι µήτε ἑκατέρου τῶν 

πόλων ἴσον ἀπέχειν. 

πρὸ̋ µὲν οὖν τὴν πρώτην τῶν τριῶν θέσιν ἐκεῖνα µάχεται, ὅτι, εἰ µὲν εἰ̋ 

τὸ ἄνω ἢ τὸ κάτω τινῶν παρακεχωρηκυῖα νοηθείη, τούτοι̋ ἂν συµπίπτοι ἐπὶ 

µὲν ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ τὸ µηδέποτε ἰσηµερίαν γίνεσθαι εἰ̋ ἄνισα πάντοτε 

διαιρουµένων ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντο̋ τοῦ τε ὑπὲρ γῆν καὶ τοῦ ὑπὸ γῆν, ἐπὶ δὲ τῆ̋ 

ἐγκεκλιµένη̋ τὸ ἢ µὴ γίνεσθαι πάλιν ὅλω̋ ἰσηµερίαν ἢ µὴ ἐν τῇ µεταξὺ 

παρόδῳ τῆ̋ τε θερινῆ̋ τροπῆ̋ καὶ τῆ̋ χειµερινῆ̋ ἀνίσων τῶν διαστηµάτων 

τούτων ἐξ ἀνάγκη̋ γινοµένων διὰ τὸ µηκέτι τὸν ἰσηµερινὸν καὶ µέγιστον τῶν 

παραλλήλων τῶν τοῖ̋ πόλοι̋ τῆ̋ περιφορᾶ̋ γραφοµένων κύκλων 

διχοτοµεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντο̋, ἀλλ’ ἕνα τῶν παραλλήλων αὐτῷ καὶ ἤτοι 

βορειοτέρων ἢ νοτιωτέρων. ὡµολόγηται δέ γε ὑπὸ πάντων ἁπλῶ̋, ὅτι τὰ 

διαστήµατα ταῦτα ἴσα τυγχάνει πανταχῆ, τῷ καὶ τὰ̋ παρὰ τὴν ἰσηµερίαν 

αὐξήσει̋ τῆ̋ µεγίστη̋ ἡµέρα̋ ἐν ταῖ̋ θεριναῖ̋ τροπαῖ̋ ἴσα̋ εἶναι ταῖ̋ 

µειώσεσι τῶν ἐλαχίστων ἡµερῶν ἐν ταῖ̋ χειµεριναῖ̋ τροπαῖ̋. εἰ δὲ εἰ̋ τὰ πρὸ̋ 

ἀνατολὰ̋ ἢ δυσµὰ̋ µέρη τινῶν πάλιν ἡ παραχώρησι̋ ὑποτεθείη, καὶ τούτοι̋ 

ἂν συµβαίνοι τὸ µήτε τὰ µεγέθη καὶ τὰ διαστήµατα τῶν ἄστρων ἴσα καὶ τὰ 

αὐτὰ κατά τε τὸν ἑῷον καὶ τὸν ἑσπέριον ὁρίζοντα φαίνεσθαι µήτε τὸν ἀπ’ 

ἀνατολῆ̋ µέχρι µεσουρανήσεω̋ χρόνον ἴσον ἀποτελεῖσθαι τῷ ἀπὸ 
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µεσουρανήσεω̋ ἐπὶ δύσιν, ἅπερ ἐναργῶ̋ παντάπασιν ἀντίκειται τοῖ̋ 

φαινοµένοι̋. 

πρὸ̋ δὲ τὴν δευτέραν τῶν θέσεων, καθ’ ἣν ἐπὶ τοῦ ἄξονο̋ οὖσα πρὸ̋ τὸν 

ἕτερον τῶν πόλων παρακεχωρηκυῖα νοηθήσεται, πάλιν ἄν τι̋ ὑπαντήσειεν, 

ὅτι, εἰ τοῦθ’ οὕτω̋ εἶχεν, καθ’ ἕκαστον ἂν τῶν κλιµάτων τὸ τοῦ ὁρίζοντο̋ 

ἐπίπεδον ἄνισα διαφόρω̋ ἐποίει πάντοτε τό τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν τοῦ 

οὐρανοῦ κατ’ ἄλλην καὶ ἄλλην παραχώρησιν καὶ πρὸ̋ ἑαυτὰ καὶ πρὸ̋ 

ἄλληλα, ἐπὶ µὲν µόνη̋ τῆ̋ ὀρθῆ̋ σφαίρα̋ διχοτοµεῖν αὐτὴν δυναµένου τοῦ 

ὁρίζοντο̋, ἐπὶ δὲ τῆ̋ ἐγκλίσεω̋ τῆ̋ ποιούση̋ τὸν ἐγγύτερον τῶν πόλων ἀεὶ 

φανερὸν τὸ µὲν ὑπὲρ γῆν πάντοτε µειοῦντο̋, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν αὔξοντο̋, ὥστε 

συµβαίνειν τὸ καὶ τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλον µέγιστον εἰ̋ ἄνισα 

διαιρεῖσθαι ὑπὸ τοῦ τοῦ ὁρίζοντο̋ ἐπιπέδου, ὅπερ οὐδαµῶ̋ οὕτω̋ ἔχον 

θεωρεῖται, ἓξ µὲν ἀεὶ καὶ πᾶσι φαινοµένων ὑπὲρ γῆ̋ δωδεκατηµορίων, ἓξ δὲ 

τῶν λοιπῶν ἀφανῶν ὄντων, εἶτ’ αὖ πάλιν ἐκείνων µὲν ὅλων κατὰ τὸ αὐτὸ 

φαινοµένων ὑπὲρ γῆ̋, τῶν δὲ λοιπῶν ἅµα µὴ φαινοµένων· ὡ̋ δῆλον τυγχάνειν, 

ὅτι καὶ τὰ τµήµατα τοῦ ζῳδιακοῦ διχοτοµεῖται ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντο̋ ἐκ τοῦ τὰ 

αὐτὰ ἡµικύκλια ὅλα ποτὲ µὲν ὑπὲρ γῆν, ποτὲ δὲ ὑπὸ γῆν ἀπολαµβάνεσθαι. 

καὶ καθόλου δ’ ἂν συνέβαινεν, εἴπερ µὴ ὑπ’ αὐτὸν τὸν ἰσηµερινὸν εἶχε 

τὴν θέσιν ἡ γῆ, πρὸ̋ ἄρκτου̋ δὲ ἢ πρὸ̋ µεσηµβρίαν ἀπέκλινεν πρὸ̋ τὸν ἕτερον 

τῶν πόλων, τὸ µηκέτι µηδὲ πρὸ̋ αἴσθησιν ἐν ταῖ̋ ἰσηµερίαι̋ τὰ̋ ἀνατολικὰ̋ 

τῶν γνωµόνων σκιὰ̋ ταῖ̋ δυτικαῖ̋ ἐπ’ εὐθεία̋ γίγνεσθαι κατὰ τῶν 

παραλλήλων τῷ ὁρίζοντι ἐπιπέδων, ὅπερ ἄντικρυ̋ πανταχῆ θεωρεῖται 

παρακολουθοῦν. φανερὸν δ’ αὐτόθεν, ὅτι µηδὲ τὴν τρίτην τῶν θέσεων οἷόν τε 

προχωρεῖν ἑκατέρων τῶν ἐν ταῖ̋ πρώται̋ ἐναντιωµάτων ἐπ’ αὐτῆ̋ 

συµβησοµένων. 

συνελόντι δ’ εἰπεῖν πᾶσα ἂν συγχυθείη τέλεον ἡ τάξι̋ ἡ περὶ τὰ̋ 

αὐξοµειώσει̋ τῶν νυχθηµέρων θεωρουµένη µὴ µέση̋ ὑποκειµένη̋ τῆ̋ γῆ̋ µετὰ 

τοῦ µηδὲ τὰ̋ τῆ̋ σελήνη̋ ἐκλείψει̋ κατὰ πάντα τὰ µέρη τοῦ οὐρανοῦ πρὸ̋ τὴν 
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κατὰ διάµετρον τῷ ἡλίῳ στάσιν ἀποτελεῖσθαι δύνασθαι τῆ̋ γῆ̋ πολλάκι̋ µὴ 

ἐν ταῖ̋ διαµετρούσαι̋ παρόδοι̋ ἐπιπροσθούση̋ αὐτοῖ̋, ἀλλὰ ἐν τοῖ̋ ἐλάττοσι 

τοῦ ἡµικυκλίου διαστήµασιν. 

 %� ��) �'�$��� 	�"�� ��$) ���� �� �����)� � "� 
Ἀλλὰ µὴν ὅτι καὶ σηµείου λόγον ἔχει πρὸ̋ αἴσθησιν ἡ γῆ πρὸ̋ τὸ µέχρι 

τῆ̋ τῶν ἀπλανῶν καλουµένων σφαίρα̋ ἀπόστηµα, µέγα µὲν τεκµήριον τὸ ἀπὸ 

πάντων αὐτῆ̋ τῶν µερῶν τά τε µεγέθη καὶ τὰ διαστήµατα τῶν ἄστρων κατὰ 

τοὺ̋ αὐτοὺ̋ χρόνου̋ ἴσα καὶ ὅµοια φαίνεσθαι πανταχῆ, καθάπερ αἱ ἀπὸ 

διαφόρων κλιµάτων ἐπὶ τῶν αὐτῶν τηρήσει̋ οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον εὑρίσκονται 

διαφωνοῦσαι. οὐ µὴν ἀλλὰ κἀκεῖνο παραληπτέον τὸ τοὺ̋ γνώµονα̋ τοὺ̋ ἐν 

ᾡδήποτε µέρει τῆ̋ γῆ̋ τιθεµένου̋, ἔτι δὲ τὰ τῶν κρικωτῶν σφαιρῶν κέντρα τὸ 

αὐτὸ δύνασθαι τῷ κατὰ ἀλήθειαν τῆ̋ γῆ̋ κέντρῳ καὶ διασώζειν τὰ̋ 

διοπτεύσει̋ καὶ τὰ̋ τῶν σκιῶν περιαγωγὰ̋ οὕτω̋ ὁµολόγου̋ ταῖ̋ ὑποθέσεσι 

τῶν φαινοµένων, ὡ̋ ἂν εἰ δι’ αὐτοῦ τοῦ τῆ̋ γῆ̋ µέσου σηµείου γινόµεναι 

ἐτύγχανον.  

ἐναργὲ̋ δὲ σηµεῖον τοῦ ταῦθ’ οὕτω̋ ἔχειν καὶ τὸ πανταχῆ τὰ διὰ τῶν 

ὄψεων ἐκβαλλόµενα ἐπίπεδα, ἃ καλοῦµεν ὁρίζοντα̋, διχοτοµεῖν πάντοτε τὴν 

ὅλην σφαῖραν τοῦ οὐρανοῦ, ὅπερ οὐκ ἂν συνέβαινεν, εἰ τὸ µέγεθο̋ τῆ̋ γῆ̋ 

αἰσθητὸν ἦν πρὸ̋ τὴν τῶν οὐρανίων ἀπόστασιν, ἀλλὰ µόνον µὲν ἂν τὸ διὰ τοῦ 

κατὰ τὸ κέντρον τῆ̋ γῆ̋ σηµείου διεκβαλλόµενον ἐπίπεδον διχοτοµεῖν 

ἠδύνατο τὴν σφαῖραν, τὰ δὲ δι’ ἡσδηποτοῦν ἐπιφανεία̋ τῆ̋ γῆ̋ µείζονα ἂν 

πάντοτε τὰ ὑπὸ γῆν ἐποίει τµήµατα τῶν ὑπὲρ γῆν. 

 &� ��) ��#� ���'��� �)�� �$��!��)��� ��)$���) � "� 
Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖ̋ ἔµπροσθεν δειχθήσεται, διότι µηδ’ ἡντινοῦν 

κίνησιν εἰ̋ τὰ προειρηµένα πλάγια µέρη τὴν γῆν οἷόν τε ποιεῖσθαι ἢ ὅλω̋ 

µεθίστασθαί ποτε τοῦ κατὰ τὸ κέντρον τόπου· τὰ αὐτὰ γὰρ συνέβαινεν ἄν, 
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ἅπερ εἰ καὶ τὴν θέσιν ἄλλην παρὰ τὸ µέσον ἔχουσα ἐτύγχανεν. ὥστ’ ἔµοιγε 

δοκεῖ περισσῶ̋ ἄν τι̋ καὶ τῆ̋ ἐπὶ τὸ µέσον φορᾶ̋ τὰ̋ αἰτία̋ ἐπιζητήσειν 

ἅπαξ γε τοῦ, ὅτι ἥ τε γῆ τὸν µέσον ἐπέχει τόπον τοῦ κόσµου καὶ τὰ βάρη 

πάντα ἐπ’ αὐτὴν φέρεται, οὕτω̋ ὄντο̋ ἐναργοῦ̋ ἐξ αὐτῶν τῶν φαινοµένων. 

κἀκεῖνο δὲ µόνον προχειρότατον ἂν εἰ̋ τὴν τοιαύτην κατάληψιν γίνοιτο τὸ 

σφαιροειδοῦ̋ καὶ µέση̋ τοῦ παντό̋, ὡ̋ ἔφαµεν, ἀποδεδειγµένη̋ τῆ̋ γῆ̋ ἐν 

ἅπασιν ἁπλῶ̋ τοῖ̋ µέρεσιν αὐτῆ̋ τά̋ τε προσνεύσει̋ καὶ τὰ̋ τῶν βάρο̋ 

ἐχόντων σωµάτων φορά̋, λέγω δὲ τὰ̋ ἰδία̋ αὐτῶν, πρὸ̋ ὀρθὰ̋ γωνία̋ 

πάντοτε καὶ πανταχῆ γίνεσθαι τῷ διὰ τῆ̋ κατὰ τὴν ἔµπτωσιν ἐπαφῆ̋ 

διεκβαλλοµένῳ ἀκλινεῖ ἐπιπέδῳ· δῆλον γὰρ διὰ τὸ τοῦθ’ οὕτω̋ ἔχειν, ὅτι καί, 

εἰ µὴ ἀντεκόπτοντο ὑπὸ τῆ̋ ἐπιφανεία̋ τῆ̋ γῆ̋, πάντω̋ ἂν ἐπ’ αὐτὸ τὸ 

κέντρον κατήντων, ἐπεὶ καὶ ἡ ἐπὶ τὸ κέντρον ἄγουσα εὐθεῖα πρὸ̋ ὀρθὰ̋ 

γωνία̋ ἀεὶ γίνεται τῷ διὰ τῆ̋ κατὰ τὴν ἐπαφὴν τοµῆ̋ ἐφαπτοµένῳ τῆ̋ 

σφαίρα̋ ἐπιπέδῳ. 

ὅσοι δὲ παράδοξον οἴονται τὸ µήτε βεβηκέναι που µήτε φέρεσθαι τὸ 

τηλικοῦτο βάρο̋ τῆ̋ γῆ̋, δοκοῦσί µοι πρὸ̋ τὰ καθ’ ἑαυτοὺ̋ πάθη καὶ οὐ πρὸ̋ 

τὸ τοῦ ὅλου ἴδιον ἀποβλέποντε̋ τὴν σύγκρισιν ποιούµενοι διαµαρτάνειν. οὐ 

γὰρ ἂν οἶµαι θαυµαστὸν αὐτοῖ̋ ἔτι φανείη τὸ τοιοῦτον, εἰ ἐπιστήσαιεν, ὅτι 

τοῦτο τὸ τῆ̋ γῆ̋ µέγεθο̋ συγκρινόµενον ὅλῳ τῷ περιέχοντι σώµατι σηµείου 

πρὸ̋ αὐτὸ λόγον ἔχει· δυνατὸν γὰρ οὕτω δόξει τὸ κατὰ λόγον ἐλάχιστον ὑπὸ 

τοῦ παντελῶ̋ µεγίστου καὶ ὁµοιοµεροῦ̋ διακρατεῖσθαί τε καὶ ἀντερείδεσθαι 

πανταχόθεν ἴσω̋ καὶ ὁµοιοκλινῶ̋ τοῦ µὲν κάτω ἢ ἄνω µηδενὸ̋ ὄντο̋ ἐν τῷ 

κόσµῳ πρὸ̋ αὐτήν, καθάπερ οὐδὲ ἐν σφαίρᾳ τι̋ ἂν τὸ τοιοῦτον ἐπινοήσειεν, 

τῶν δὲ ἐν αὐτῷ συγκριµάτων τὸ ὅσον ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ καὶ κατὰ φύσιν ἑαυτῶν 

φορᾷ τῶν µὲν κούφων καὶ λεπτοµερῶν εἰ̋ τὸ ἔξω καὶ ὡ̋ πρὸ̋ τὴν περιφέρειαν 

ἀναριπιζοµένων, δοκούντων δὲ εἰ̋ τὸ παρ’ ἑκάστοι̋ ἄνω τὴν ὁρµὴν ποιεῖσθαι 

διὰ τὸ καὶ πάντων ἡµῶν τὸ ὑπὲρ κεφαλῆ̋, ἄνω δὲ καλούµενον καὶ αὐτό, 

νεύειν ὡ̋ πρὸ̋ τὴν περιέχουσαν ἐπιφάνειαν, τῶν δὲ βαρέων καὶ παχυµερῶν 
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ἐπὶ τὸ µέσον καὶ ὡ̋ πρὸ̋ τὸ κέντρον φεροµένων, δοκούντων δὲ εἰ̋ τὸ κάτω 

πίπτειν διὰ τὸ καὶ πάντων πάλιν ἡµῶν τὸ πρὸ̋ τοὺ̋ πόδα̋, καλούµενον δὲ 

κάτω, καὶ αὐτὸ νεύειν πρὸ̋ τὸ κέντρον τῆ̋ γῆ̋ συνίζησίν τε εἰκότω̋ περὶ τὸ 

µέσον λαµβανόντων ὑπὸ τῆ̋ πρὸ̋ ἄλληλα πανταχόθεν ἴση̋ καὶ ὁµοία̋ 

ἀντικοπῆ̋ τε καὶ ἀντερείσεω̋. τοιγάρτοι καὶ εἰκότω̋ καταλαµβάνεται τὸ 

ὅλον στερέωµα τῆ̋ γῆ̋ µέγιστον οὕτω̋ ὂν ὡ̋ πρὸ̋ τὰ φερόµενα ἐπ’ αὐτὴν καὶ 

ὑπὸ τῆ̋ τῶν πάνυ ἐλαχίστων βαρῶν ὁρµῆ̋ ἅτε δὴ πανταχόθεν ἀτρεµοῦσα καὶ 

ὥσπερ τὰ συµπίπτοντα ἐκδεχοµένη. εἰ δέ γε καὶ αὐτῆ̋ ἦν τι̋ φορὰ κοινὴ καὶ 

µία καὶ ἡ αὐτὴ τοῖ̋ ἄλλοι̋ βάρεσιν, ἔφθανεν ἂν πάντα δηλονότι διὰ τὴν 

τοσαύτην τοῦ µεγέθου̋ ὑπερβολὴν καταφεροµένη, καὶ ὑπελείπετο µὲν τά τε 

ζῷα καὶ τὰ κατὰ µέρο̋ τῶν βαρῶν ὀχούµενα ἐπὶ τοῦ ἀέρο̋, αὐτὴ δὲ τάχιστα 

τέλεον ἂν ἐκπεπτώκει καὶ αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ. ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα µὲν καὶ µόνον 

ἐπινοηθέντα πάντων ἂν φανείη γελοιότατα. 

ἤδη δέ τινε̋, ὡ̋ γ’ οἴονται, πιθανώτερον, τούτοι̋ µὲν οὐκ ἔχοντε̋, ὅ, τι 

ἀντείποιεν, συγκατατίθενται, δοκοῦσι δὲ οὐδὲν αὐτοῖ̋ ἀντιµαρτυρήσειν, εἰ 

τὸν µὲν οὐρανὸν ἀκίνητον ὑποστήσαιντο λόγου χάριν, τὴν δὲ γῆν περὶ τὸν 

αὐτὸν ἄξονα στρεφοµένην ἀπὸ δυσµῶν ἐπ’ ἀνατολὰ̋ ἑκάστη̋ ἡµέρα̋ µίαν 

ἔγγιστα περιστροφήν, ἢ καὶ ἀµφότερα κινοῖεν ὁσονδήποτε, µόνον περί τε τὸν 

αὐτὸν ἄξονα, ὡ̋ ἔφαµεν, καὶ συµµέτρω̋ τῇ πρὸ̋ ἄλληλα περικαταλήψει. 

λέληθε δὲ αὐτού̋, ὅτι τῶν µὲν περὶ τὰ ἄστρα φαινοµένων ἕνεκεν οὐδὲν 

ἂν ἴσω̋ κωλύοι κατά γε τὴν ἁπλουστέραν ἐπιβολὴν τοῦθ’ οὕτω̋ ἔχειν, ἀπὸ δὲ 

τῶν περὶ ἡµᾶ̋ αὐτοὺ̋ καὶ τῶν ἐν ἀέρι συµπτωµάτων καὶ πάνυ ἂν γελοιότατον 

ὀφθείη τὸ τοιοῦτον. ἵνα γὰρ συγχωρήσωµεν αὐτοῖ̋ τὸ παρὰ φύσιν οὕτω̋ τὰ 

µὲν λεπτοµερέστατα καὶ κουφότατα ἢ µηδ’ ὅλω̋ κινεῖσθαι ἢ ἀδιαφόρω̋ τοῖ̋ 

τῆ̋ ἐναντία̋ φύσεω̋ τῶν γε περὶ τὸν ἀέρα καὶ ἧττον λεπτοµερῶν ἐναργῶ̋ 

οὕτω̋ ταχυτέρα̋ τῶν γεωδεστέρων πάντων φορὰ̋ ποιουµένων, τὰ δὲ 

παχυµερέστατα καὶ βαρύτατα κίνησιν ἰδίαν ὀξεῖαν οὕτω̋ καὶ ὁµαλὴν 

ποιεῖσθαι τῶν γεωδῶν πάλιν ὁµολογουµένω̋ µηδὲ πρὸ̋ τὴν ὑπ’ ἄλλων κίνησιν 
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ἐπιτηδείω̋ ἐνίοτε ἐχόντων, ἀλλ’ οὖν ὁµολογήσαιεν ἂν σφοδροτάτην τὴν 

στροφὴν τῆ̋ γῆ̋ γίγνεσθαι ἁπασῶν ἁπλῶ̋ τῶν περὶ αὐτὴν κινήσεων ὡ̋ ἂν 

τοσαύτην ἐν βραχεῖ χρόνῳ ποιουµένην ἀποκατάστασιν, ὥστε πάντα ἂν τὰ µὴ 

βεβηκότα ἐπ’ αὐτῆ̋ µίαν ἀεὶ τὴν ἐναντίαν τῇ γῇ κίνησιν ἐφαίνετο ποιούµενα, 

καὶ οὔτ’ ἂν νέφο̋ ποτὲ ἐδείκνυτο παροδεῦον πρὸ̋ ἀνατολὰ̋ οὔτε ἄλλο τι τῶν 

ἱπταµένων ἢ βαλλοµένων φθανούση̋ ἀεὶ πάντα τῆ̋ γῆ̋ καὶ προλαµβανούση̋ 

τὴν πρὸ̋ ἀνατολὰ̋ κίνησιν, ὥστε τὰ λοιπὰ πάντα εἰ̋ τὰ πρὸ̋ δυσµὰ̋ καὶ 

ὑπολειπόµενα δοκεῖν παραχωρεῖν. 

εἰ γὰρ καὶ τὸν ἀέρα φήσαιεν αὐτῇ συµπεριάγεσθαι κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ 

ἰσοταχῶ̋, οὐδὲν ἧττον τὰ κατ’ αὐτὸν γινόµενα συγκρίµατα πάντοτε ἂν ἐδόκει 

τῆ̋ συναµφοτέρων κινήσεω̋ ὑπολείπεσθαι, ἢ εἴπερ καὶ αὐτὰ ὥσπερ ἡνωµένα 

τῷ ἀέρι συµπεριήγετο, οὐκέτ’ ἂν οὐδέτερον οὔτε προηγούµενα οὔτε 

ὑπολειπόµενα ἐφαίνετο, µένοντα δὲ ἀεὶ καὶ µήτε ἐν ταῖ̋ πτήσεσιν µήτε ἐν ταῖ̋ 

βολαῖ̋ ποιούµενά τινα πλάνην ἢ µετάβασιν, ἅπερ ἅπαντα οὕτω̋ ἐναργῶ̋ 

ὁρῶµεν ἀποτελούµενα ὡ̋ µηδὲ βραδυτῆτό̋ τινο̋ ὅλω̋ ἢ ταχυτῆτο̋ αὐτοῖ̋ ἀπὸ 

τοῦ µὴ ἑστάναι τὴν γῆν παρακολουθούση̋. 

 '� ��) #�� #)������ ��� ������ �)���$�� $��)� �� �� ������ 
Ταύτα̋ µὲν δὴ τὰ̋ ὑποθέσει̋ ἀναγκαίω̋ προλαµβανοµένα̋ εἰ̋ τὰ̋ κατὰ 

µέρο̋ παραδόσει̋ καὶ τὰ̋ ταύται̋ ἀκολουθούσα̋ ἀρκέσει καὶ µέχρι τῶν 

τοσούτων ὡ̋ ἐν κεφαλαίοι̋ ὑποτετυπῶσθαι βεβαιωθησοµένα̋ τε καὶ 

ἐπιµαρτυρηθησοµένα̋ τέλεον ἐξ αὐτῆ̋ τῆ̋ τῶν ἀκολούθω̋ καὶ ἐφεξῆ̋ 

ἀποδειχθησοµένων πρὸ̋ τὰ φαινόµενα συµφωνία̋. πρὸ̋ δὲ τούτοι̋ ἔτι 

κἀκεῖνο τῶν καθόλου τι̋ ἂν ἡγήσαιτο δικαίω̋ προλαβεῖν, ὅτι δύο διαφοραὶ 

τῶν πρώτων κινήσεών εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ, µία µὲν ὑφ’ ἧ̋ φέρεται πάντα ἀπὸ 

ἀνατολῶν ἐπὶ δυσµὰ̋ ἀεὶ ὡσαύτω̋ καὶ ἰσοταχῶ̋ ποιουµένη̋ τὴν περιαγωγὴν 

κατὰ παραλλήλων ἀλλήλοι̋ κύκλων τῶν γραφοµένων δηλονότι τοῖ̋ ταύτη̋ 

τῆ̋ πάντα ὁµαλῶ̋ περιαγούση̋ σφαίρα̋ πόλοι̋, ὧν ὁ µέγιστο̋ κύκλο̋ 
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ἰσηµερινὸ̋ καλεῖται διὰ τὸ µόνον αὐτὸν ὑπὸ µεγίστου ὄντο̋ τοῦ ὁρίζοντο̋ 

δίχα πάντοτε διαιρεῖσθαι καὶ τὴν κατ’ αὐτὸν γιγνοµένην τοῦ ἡλίου 

περιστροφὴν ἰσηµερίαν πρὸ̋ αἴσθησιν πανταχοῦ ποιεῖν, ἡ δὲ ἑτέρα, καθ’ ἣν αἱ 

τῶν ἀστέρων σφαῖραι κατὰ τὰ ἐναντία τῇ προειρηµένῃ φορᾷ ποιοῦνταί τινα̋ 

µετακινήσει̋ περὶ πόλου̋ ἑτέρου̋ καὶ οὐ τοὺ̋ αὐτοὺ̋ τοῖ̋ τῆ̋ πρώτη̋ 

περιαγωγῆ̋. καὶ ταῦτα δὲ οὕτω̋ ἔχειν ὑποτιθέµεθα διὰ τὸ ἐκ µὲν τῆ̋ κατὰ 

µίαν ἑκάστην ἡµέραν θεωρία̋ πάντα ἁπαξαπλῶ̋ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ τῶν 

ὁµοειδῶν καὶ παραλλήλων τῷ ἰσηµερινῷ κύκλῳ τόπων πρὸ̋ αἴσθησιν 

ὁρᾶσθαι ποιούµενα τά̋ τε ἀνατολὰ̋ καὶ τὰ̋ µεσουρανήσει̋ καὶ τὰ̋ δύσει̋ 

ἰδίου ὄντο̋ τοῦ τοιούτου τῆ̋ πρώτη̋ φορᾶ̋, ἐκ δὲ τῆ̋ ἐφεξῆ̋ καὶ 

συνεχεστέρα̋ παρατηρήσεω̋ τὰ µὲν ἄλλα πάντα τῶν ἄστρων διατηροῦντα 

φαίνεσθαι καὶ τὰ πρὸ̋ ἄλληλα διαστήµατα καὶ τὰ πρὸ̋ τοὺ̋ οἰκείου̋ τῇ 

πρώτῃ φορᾷ τόπου̋ ἐπὶ πλεῖστον ἰδιώµατα, τὸν δὲ ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ 

τοὺ̋ πλανωµένου̋ ἀστέρα̋ µεταβάσει̋ τινὰ̋ ποιεῖσθαι ποικίλα̋ µὲν καὶ 

ἀνίσου̋ ἀλλήλαι̋, πάσα̋ δὲ ὡ̋ πρὸ̋ τὴν καθόλου κίνησιν εἰ̋ τὰ πρὸ̋ 

ἀνατολὰ̋ καὶ ὑπολειπόµενα µέρη τῶν συντηρούντων τὰ πρὸ̋ ἄλληλα 

διαστήµατα καὶ ὥσπερ ὑπὸ µιᾶ̋ σφαίρα̋ περιαγοµένων ἄστρων. 

εἰ µὲν οὖν καὶ ἡ τοιαύτη µετάβασι̋ τῶν πλανωµένων κατὰ παραλλήλων 

κύκλων ἐγίνετο τῷ ἰσηµερινῷ, τουτέστιν περὶ πόλου̋ τοὺ̋ τὴν πρώτην 

ποιοῦντα̋ περιαγωγήν, αὔταρκε̋ ἂν ἐγίνετο µίαν ἡγεῖσθαι καὶ τὴν αὐτὴν 

πάντων περιφορὰν ἀκόλουθον τῇ πρώτῃ· πιθανὸν γὰρ ἂν οὕτω̋ ἐφάνη καὶ τὸ 

τὴν γινοµένην αὐτῶν µετάβασιν καθ’ ὑπολείψει̋ διαφόρου̋ καὶ µὴ κατὰ 

ἀντικειµένην κίνησιν ἀποτελεῖσθαι. νῦν δὲ ἅµα ταῖ̋ πρὸ̋ τὰ̋ ἀνατολὰ̋ 

µεταβάσεσιν παραχωροῦντε̋ ἀεὶ φαίνονται πρό̋ τε ἄρκτου̋ καὶ πρὸ̋ 

µεσηµβρίαν µηδὲ ὁµαλοῦ θεωρουµένου τοῦ µεγέθου̋ τῆ̋ τοιαύτη̋ 

παραχωρήσεω̋, ὥστε δόξαι δι’ ἐξωθήσεών τινων τοῦτο τὸ σύµπτωµα 

γίγνεσθαι περὶ αὐτού̋, ἀλλ’ ἀνωµάλου µὲν ὡ̋ πρὸ̋ τὴν τοιαύτην ὑπόνοιαν, 

τεταγµένη̋ δὲ ὡ̋ ὑπὸ κύκλου λοξοῦ πρὸ̋ τὸν ἰσηµερινὸν ἀποτελουµένη̋· ὅθεν 
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καὶ ὁ τοιοῦτο̋ κύκλο̋ εἷ̋ τε καὶ ὁ αὐτὸ̋ καὶ τῶν πλανωµένων ἴδιο̋ 

καταλαµβάνεται ἀκριβούµενο̋ µὲν καὶ ὥσπερ γραφόµενο̋ ὑπὸ τῆ̋ τοῦ ἡλίου 

κινήσεω̋, περιοδευόµενο̋ δὲ καὶ ὑπό τε τῆ̋ σελήνη̋ καὶ τῶν πλανωµένων 

πάντοτε περὶ αὐτὸν ἀναστρεφοµένων καὶ µηδὲ κατὰ τὸ τυχὸν ἐκπιπτόντων 

τῆ̋ ἀποτεµνοµένη̋ αὐτοῦ καθ’ ἕκαστον ἐφ’ ἑκάτερα τὰ µέρη παραχωρήσεω̋. 

ἐπεὶ δὲ καὶ µέγιστο̋ οὗτο̋ ὁ κύκλο̋ θεωρεῖται διὰ τὸ τῷ ἴσῳ καὶ βορειότερον 

καὶ νοτιώτερον τοῦ ἰσηµερινοῦ γίγνεσθαι τὸν ἥλιον, καὶ περὶ ἕνα καὶ τὸν 

αὐτόν, ὡ̋ ἔφαµεν, αἱ τῶν πλανωµένων πάντων πρὸ̋ τὰ̋ ἀνατολὰ̋ µεταβάσει̋ 

ἀποτελοῦνται, δευτέραν ταύτην διαφορὰν τῆ̋ καθόλου κινήσεω̋ ἀναγκαῖον 

ἦν ὑποστήσασθαι τὴν περὶ πόλου̋ τοῦ κατειληµµένου λοξοῦ κύκλου καὶ εἰ̋ τὰ 

ἐναντία τῆ̋ πρώτη̋ φορᾶ̋ ἀποτελουµένην. 

ἐὰν δὴ νοήσωµεν τὸν διὰ τῶν πόλων ἀµφοτέρων τῶν προειρηµένων 

κύκλων γραφόµενον µέγιστον κύκλον, ὃ̋ ἐξ ἀνάγκη̋ ἑκάτερον ἐκείνων, 

τουτέστιν τόν τε ἰσηµερινὸν καὶ τὸν πρὸ̋ αὐτὸν ἐγκεκλιµένον, δίχα τε καὶ 

πρὸ̋ ὀρθὰ̋ γωνία̋ τέµνει, τέσσαρα µὲν ἔσται σηµεῖα τοῦ λοξοῦ κύκλου, δύο 

µὲν τὰ ὑπὸ τοῦ ἰσηµερινοῦ κατὰ διάµετρον ἀλλήλοι̋ γινόµενα, καλούµενα δὲ 

ἰσηµερινά, ὧν τὸ µὲν ἀπὸ µεσηµβρία̋ πρὸ̋ ἄρκτου̋ ἔχον τὴν πάροδον ἐαρινὸν 

λέγεται, τὸ δὲ ἐναντίον µετοπωρινόν, δύο δὲ τὰ γινόµενα ὑπὸ τοῦ δι’ 

ἀµφοτέρων τῶν πόλων γραφοµένου κύκλου, καὶ αὐτὰ δηλονότι κατὰ 

διάµετρον ἀλλήλοι̋, καλούµενα δὲ τροπικά, ὧν τὸ µὲν ἀπὸ µεσηµβρία̋ τοῦ 

ἰσηµερινοῦ χειµερινὸν λέγεται, τὸ δὲ ἀπ’ ἄρκτων θερινόν. 

νοηθήσεται δὲ ἡ µὲν µία καὶ πρώτη φορὰ καὶ περιέχουσα τὰ̋ ἄλλα̋ 

πάσα̋ περιγραφοµένη καὶ ὥσπερ ἀφοριζοµένη ὑπὸ τοῦ δι’ ἀµφοτέρων τῶν 

πόλων γραφοµένου µεγίστου κύκλου περιαγοµένου τε καὶ τὰ λοιπὰ πάντα 

συµπεριάγοντο̋ ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσµὰ̋ περὶ τοὺ̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ πόλου̋ 

βεβηκότα̋ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ καλουµένου µεσηµβρινοῦ, ὃ̋ τούτῳ µόνῳ τοῦ 

προειρηµένου διαφέρων τῷ µὴ καὶ διὰ τῶν τοῦ λοξοῦ κύκλου πόλων πάντοτε 

γράφεσθαι ἔτι καὶ διὰ τὸ πρὸ̋ ὀρθὰ̋ γωνία̋ τῷ ὁρίζοντι συνεχῶ̋ νοεῖσθαι 
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καλεῖται µεσηµβρινό̋, ἐπεὶ ἡ τοιαύτη θέσι̋ ἑκάτερον τό τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ 

ὑπὸ γῆν ἡµισφαίριον διχοτοµοῦσα καὶ τῶν νυχθηµέρων τοὺ̋ µέσου̋ χρόνου̋ 

περιέχει. ἡ δὲ δευτέρα καὶ πολυµερὴ̋ περιεχοµένη µὲν ὑπὸ τῆ̋ πρώτη̋, 

περιέχουσα δὲ τὰ̋ τῶν πλανωµένων πάντων σφαίρα̋, φεροµένη µὲν ὑπὸ τῆ̋ 

προειρηµένη̋, ὡ̋ ἔφαµεν, ἀντιπεριαγοµένη δὲ εἰ̋ τὰ ἐναντία περὶ τοὺ̋ τοῦ 

λοξοῦ κύκλου πόλου̋, οἳ καὶ αὐτοὶ βεβηκότε̋ ἀεὶ κατὰ τοῦ τὴν πρώτην 

περιγραφὴν ποιοῦντο̋ κύκλου, τουτέστι τοῦ δι’ ἀµφοτέρων τῶν πόλων, 

περιάγονταί τε εἰκότω̋ σὺν αὐτῷ καὶ κατὰ τὴν εἰ̋ τὰ ἐναντία τῆ̋ δευτέρα̋ 

φορᾶ̋ κίνησιν τὴν αὐτὴν θέσιν ἀεὶ συντηροῦσιν τοῦ γραφοµένου δι’ αὐτῆ̋ 

µεγίστου καὶ λοξοῦ κύκλου πρὸ̋ τὸν ἰσηµερινόν. 

 (� �$�� ��� ���� ����� ����	��$�� 
Ἡ µὲν οὖν ὁλοσχερὴ̋ προδιάληψι̋ ὡ̋ ἐν κεφαλαίοι̋ τοιαύτην ἂν ἔχοι 

τὴν ἔκθεσιν τῶν ὀφειλόντων προυποκεῖσθαι· µέλλοντε̋ δὲ ἄρχεσθαι τῶν κατὰ 

µέρο̋ ἀποδείξεων, ὧν πρώτην ὑπάρχειν ἡγούµεθα, δι’ ἧ̋ ἡ µεταξὺ τῶν 

προειρηµένων πόλων περιφέρεια τοῦ δι’ αὐτῶν γραφοµένου µεγίστου κύκλου 

πηλίκη τι̋ οὖσα τυγχάνει καταλαµβάνεται, ἀναγκαῖον ὁρῶµεν προεκθέσθαι 

τὴν πραγµατείαν τῆ̋ πηλικότητο̋ τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν ἅπαξ γε 

µελλήσοντε̋ ἕκαστα γραµµικῶ̋ ἀποδεικνύειν.  

 )� �$�� ��� �'	)���'��� ��� �� �� ���	� $�($)�� 
Πρὸ̋ µὲν οὖν τὴν ἐξ ἑτοίµου χρῆσιν κανονικήν τινα µετὰ ταῦτα ἔκθεσιν 

ποιησόµεθα τῆ̋ πηλικότητο̋ αὐτῶν τὴν µὲν περίµετρον εἰ̋ τξ΄ τµήµατα 

διελόντε̋, παρατιθέντε̋ δὲ τὰ̋ ὑπὸ τὰ̋ καθ’ ἡµιµοίριον παραυξήσει̋ τῶν 

περιφερειῶν ὑποτεινοµένα̋ εὐθεία̋, τουτέστι πόσων εἰσὶν τµηµάτων ὡ̋ τῆ̋ 

διαµέτρου διὰ τὸ ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπιλογισµῶν φανησόµενον ἐν τοῖ̋ ἀριθµοῖ̋ 

εὔχρηστον εἰ̋ ρκ τµήµατα διῃρηµένη̋. πρότερον δὲ δείξοµεν, πῶ̋ ἂν ὡ̋ ἔνι 

µάλιστα δι’ ὀλίγων καὶ τῶν αὐτῶν θεωρηµάτων εὐµεθόδευτον καὶ ταχεῖαν τὴν 
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ἐπιβολὴν τὴν πρὸ̋ τὰ̋ πηλικότητα̋ αὐτῶν ποιοίµεθα, ὅπω̋ µὴ µόνον 

ἐκτεθειµένα τὰ µεγέθη τῶν εὐθειῶν ἔχωµεν ἀνεπιστάτω̋, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆ̋ ἐκ 

τῶν γραµµῶν µεθοδικῆ̋ αὐτῶν συστάσεω̋ τὸν ἔλεγχον ἐξ εὐχεροῦ̋ 

µεταχειριζώµεθα. καθόλου µέντοι χρησόµεθα ταῖ̋ τῶν ἀριθµῶν ἐφόδοι̋ κατὰ 

τὸν τῆ̋ ἑξηκοντάδο̋ τρόπον διὰ τὸ δύσχρηστον τῶν µοριασµῶν ἔτι τε τοῖ̋ 

πολυπλασιασµοῖ̋ καὶ µερισµοῖ̋ ἀκολουθήσοµεν τοῦ συνεγγίζοντο̋ ἀεὶ 

καταστοχαζόµενοι, καὶ καθ’ ὅσον ἂν τὸ παραλειπόµενον µηδενὶ ἀξιολόγῳ 

διαφέρῃ τοῦ πρὸ̋ αἴσθησιν ἀκριβοῦ̋. 

Ἔστω δὴ πρῶτον ἡµικύκλιον τὸ ΑΒΓ ἐπὶ διαµέτρου τῆ̋ Α∆Γ περὶ 

κέντρον τὸ ∆, καὶ ἀπὸ τοῦ ∆ τῇ ΑΓ πρὸ̋ ὀρθὰ̋ γωνία̋ ἤχθω ἡ ∆Β, καὶ 

τετµήσθω δίχα ἡ ∆Γ κατὰ τὸ Ε, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΒ, καὶ κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ 

ΕΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΒ. λέγω, ὅτι ἡ µὲν Ζ∆ δεκαγώνου ἐστὶν πλευρά, ἡ δὲ ΒΖ 

πενταγώνου. ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα γραµµὴ ἡ ∆Γ τέτµηται δίχα κατὰ τὸ Ε, καὶ 

πρόσκειταί τι̋ αὐτῇ εὐθεῖα ἡ ∆Ζ, τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ καὶ Ζ∆ περιεχόµενον 

ὀρθογώνιον µετὰ τοῦ ἀπὸ τῆ̋ Ε∆ τετραγώνου ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆ̋ ΕΖ 

τετραγώνῳ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ τῆ̋ ΒΕ, ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΒ τῇ ΖΕ. ἀλλὰ τῷ ἀπὸ 

τῆ̋ ΕΒ τετραγώνῳ ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν Ε∆ καὶ ∆Β τετράγωνα· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν 

ΓΖ καὶ Ζ∆ περιεχόµενον ὀρθογώνιον µετὰ τοῦ ἀπὸ τῆ̋ ∆Ε τετραγώνου ἴσον 

ἐστὶν τοῖ̋ ἀπὸ τῶν Ε∆, ∆Β τετραγώνοι̋. καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντο̋ τοῦ ἀπὸ 

τῆ̋ Ε∆ τετραγώνου λοιπὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ καὶ Ζ∆ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆ̋ ∆Β, 

τουτέστιν τῷ ἀπὸ τῆ̋ ∆Γ· ἡ ΖΓ ἄρα ἄκρον καὶ µέσον λόγον τέτµηται κατὰ τὸ 

∆. ἐπεὶ οὖν ἡ τοῦ ἑξαγώνου καὶ ἡ τοῦ δεκαγώνου πλευρὰ τῶν εἰ̋ τὸν αὐτὸν 

κύκλον ἐγγραφοµένων ἐπὶ τῆ̋ αὐτῆ̋ εὐθεία̋ ἄκρον καὶ µέσον λόγον 

τέµνονται, ἡ δὲ Γ∆ ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τὴν τοῦ ἑξαγώνου περιέχει πλευράν, 

ἡ ∆Ζ ἄρα ἐστὶν ἴση τῇ τοῦ δεκαγώνου πλευρᾷ. ὁµοίω̋ δέ, ἐπεὶ ἡ τοῦ 

πενταγώνου πλευρὰ δύναται τήν τε τοῦ ἑξαγώνου καὶ τὴν τοῦ δεκαγώνου τῶν 

εἰ̋ τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφοµένων, τοῦ δὲ Β∆Ζ ὀρθογωνίου τὸ ἀπὸ τῆ̋ ΒΖ 

τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἀπὸ τῆ̋ Β∆, ἥτι̋ ἐστὶν ἑξαγώνου πλευρά, καὶ τῷ 
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ἀπὸ τῆ̋ ∆Ζ, ἥτι̋ ἐστὶν δεκαγώνου πλευρά, ἡ ΒΖ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ τοῦ 

πενταγώνου πλευρᾷ. 

ἐπεὶ οὖν, ὡ̋ ἔφην, ὑποτιθέµεθα τὴν τοῦ κύκλου διάµετρον τµηµάτων ρκ΄, 

γίνεται διὰ τὰ προκείµενα ἡ µὲν ∆Ε ἡµίσεια οὖσα τῆ̋ ἐκ τοῦ κέντρου 

τµηµάτων λ΄ καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆ̋ v΄, ἡ δὲ Β∆ ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τµηµάτων ξ΄ καὶ 

τὸ ἀπὸ αὐτῆ̋ ,γχ΄, τὸ δὲ ἀπὸ τῆ̋ ΕΒ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆ̋ ΕΖ, τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

δφ΄· µήκει ἄρα ἔσται ἡ ΕΖ τµηµάτων ξζ΄ δ΄ νε΄ ἔγγιστα, καὶ λοιπὴ ἡ ∆Ζ τῶν 

αὐτῶν λζ΄ δλ΄ νε΄. ἡ ἄρα τοῦ δεκαγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ περιφέρειαν 

τοιούτων λw΄, οἵων ἐστὶν ὁ κύκλο̋ τξ΄, τοιούτων ἔσται λζ΄ δ΄ νε΄, οἵων ἡ 

διάµετρο̋ ρκ΄. πάλιν ἐπεὶ ἡ µὲν ∆Ζ τµηµάτων ἐστὶ λζ΄ δ΄ νε΄, τὸ δὲ ἀπὸ αὐτῆ̋ 

ατοε΄ δ΄ ιε΄, ἔστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆ̋ ∆Β τῶν αὐτῶν ,γχ΄, ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ 

ἀπὸ τῆ̋ ΒΖ τετράγωνον δvοε΄ δ΄ ιε΄, µήκει ἄρα ἔσται ἡ ΒΖ τµηµάτων ο΄ λβ΄ γ΄ 

ἔγγιστα. καὶ ἡ τοῦ πενταγώνου ἄρα πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ µοίρα̋ οβ΄, οἵων 

ἐστὶν ὁ κύκλο̋ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν ο λβ΄ γ΄, οἵων ἡ διάµετρο̋ ρκ΄. φανερὸν δὲ 

αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ τοῦ ἑξαγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ µοίρα̋ ξ΄, καὶ ἴση 

οὖσα τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τµηµάτων ἐστὶν ξ΄. ὁµοίω̋ δέ, ἐπεὶ ἡ µὲν τοῦ 

τετραγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ µοίρα̋ x΄, δυνάµει διπλασία ἐστὶν τῆ̋ ἐκ 

τοῦ κέντρου, ἡ δὲ τοῦ τριγώνου πλευρά, ὑποτείνουσα δὲ µοίρα̋ ρκ΄, δυνάµει 

τῆ̋ αὐτῆ̋ ἐστιν τριπλασίων, τὸ δὲ ἀπὸ τῆ̋ ἐκ τοῦ κέντρου τµηµάτων ἐστὶν 

͵γχ΄, συναχθήσεται τὸ µὲν ἀπὸ τῆ̋ τοῦ τετραγώνου πλευρᾶ̋ ͵ζ̋΄, τὸ δὲ ἀπὸ τῆ̋ 

τοῦ τριγώνου Μαω΄. ὥστε καὶ µήκει ἡ µὲν τὰ̋ x΄ µοίρα̋ ὑποτείνουσα εὐθεῖα 

τοιούτων ἔσται πδ΄ να΄ ι΄ ἔγγιστα, οἵων ἡ διάµετρο̋ ρκ΄, ἡ δὲ τὰ̋ ρκ΄ τῶν 

αὐτῶν ργ΄ νε΄ κγ΄. 

αἵδε µὲν οὕτω̋ ἡµῖν ἐκ προχείρου καὶ καθ’ αὑτὰ̋ εἰλήφθωσαν, καὶ ἔσται 

φανερὸν ἐντεῦθεν, ὅτι τῶν διδοµένων εὐθειῶν ἐξ εὐχεροῦ̋ δίδονται καὶ αἱ 

ὑπὸ τὰ̋ λειπούσα̋ εἰ̋ τὸ ἡµικύκλιον περιφερεία̋ ὑποτείνουσαι διὰ τὸ τὰ ἀπ’ 

αὐτῶν συντιθέµενα ποιεῖν τὸ ἀπὸ τῆ̋ διαµέτρου τετράγωνον· οἷον, ἐπειδὴ ἡ 

ὑπὸ τὰ̋ λw΄ µοίρα̋ εὐθεῖα τµηµάτων ἐδείχθη λζ΄ δ΄ νε΄ καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆ̋ ͵ατοε΄ 
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δ΄ ιε΄, τὸ δὲ ἀπὸ τῆ̋ διαµέτρου τµηµάτων ἐστὶν Μα, δυ΄, ἔσται καὶ τὸ µὲν ἀπὸ 

τῆ̋ ὑποτεινούση̋ τὰ̋ λειπούσα̋ εἰ̋ τὸ ἡµικύκλιον µοίρα̋ ρµδ΄ τῶν λοιπῶν 

Μα͵γκδ΄ νε΄ µε΄, αὐτὴ δὲ µήκει τῶν αὐτῶν ριδ΄ ζ΄ λζ΄ ἔγγιστα, καὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων ὁµοίω̋. 

ὃν δὲ τρόπον ἀπὸ τούτων καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν κατὰ µέρο̋ δοθήσονται, 

δείξοµεν ἐφεξῆ̋ προεκθέµενοι ληµµάτιον εὔχρηστον πάνυ πρὸ̋ τὴν παροῦσαν 

πραγµατείαν. 

ἔστω γὰρ κύκλο̋ ἐγγεγραµµένον ἔχων τετράπλευρον τυχὸν τὸ ΑΒΓ∆, 

καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ καὶ Β∆. δεικτέον, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ καὶ Β∆ 

περιεχόµενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ συναµφοτέροι̋ τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΒ, ∆Γ καὶ 

τῷ ὑπὸ τῶν Α∆, ΒΓ. κείσθω γὰρ τῇ ὑπὸ τῶν ∆ΒΓ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ ΑΒΕ. ἐὰν 

οὖν κοινὴν προσθῶµεν τὴν ὑπὸ ΕΒ∆, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒ∆ γωνία ἴση τῇ ὑπὸ 

ΕΒΓ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ Β∆Α τῇ ὑπὸ ΒΓΕ ἴση· τὸ γὰρ αὐτὸ τµῆµα 

ὑποτείνουσιν· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒ∆ τρίγωνον τῷ ΒΓΕ τριγώνῳ. ὥστε 

καὶ ἀνάλογόν ἐστιν, ὡ̋ ἡ ΒΓ πρὸ̋ τὴν ΓΕ, οὕτω̋ ἡ Β∆ πρὸ̋ τὴν ∆Α· τὸ ἄρα 

ὑπὸ ΒΓ, Α∆ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ Β∆, ΓΕ. Πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΕ γωνία 

τῇ ὑπὸ ∆ΒΓ γωνίᾳ, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΕ ἴση τῇ ὑπὸ Β∆Γ, ἰσογώνιον ἄρα 

ἐστὶν τὸ ΑΒΕ τρίγωνον τῷ ΒΓ∆ τριγώνῳ· ἀνάλογον ἄρα ἐστίν, ὡ̋ ἡ ΒΑ πρὸ̋ 

ΑΕ, ἡ Β∆ πρὸ̋ ∆Γ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΑ, ∆Γ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ Β∆, ΑΕ. ἐδείχθη δὲ 

καὶ τὸ ὑπὸ ΒΓ, Α∆ ἴσον τῷ ὑπὸ Β∆, ΓΕ· καὶ ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΓ, Β∆ ἴσον 

ἐστὶν συναµφοτέροι̋ τῷ τε ὑπὸ ΑΒ, ∆Γ καὶ τῷ ὑπὸ Α∆, ΒΓ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

τούτου προεκτεθέντο̋ ἔστω ἡµικύκλιον τὸ ΑΒΓ∆ ἐπὶ διαµέτρου τῆ̋ Α∆, 

καὶ ἀπὸ τοῦ Α δύο διήχθωσαν αἱ ΑΒ, ΑΓ, καὶ ἔστω ἑκατέρα αὐτῶν δοθεῖσα 

τῷ µεγέθει, οἵων ἡ διάµετρο̋ δοθεῖσα ρκ΄, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ. λέγω, ὅτι καὶ 

αὕτη δέδοται. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ Β∆, Γ∆· δεδοµέναι ἄρα εἰσὶν δηλονότι καὶ 

αὗται διὰ τὸ λείπειν ἐκείνων εἰ̋ τὸ ἡµικύκλιον. ἐπεὶ οὖν ἐν κύκλῳ 

τετράπλευρόν ἐστιν τὸ ΑΒΓ∆, τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΒ, Γ∆ µετὰ τοῦ ὑπὸ τῶν Α∆, ΒΓ 

ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΓ, Β∆. καί ἐστιν τό τε ὑπὸ τῶν ΑΓ, Β∆ δοθὲν καὶ τὸ ὑπὸ 
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ΑΒ, Γ∆· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ Α∆, ΒΓ δοθέν ἐστιν. καί ἐστιν ἡ Α∆ διάµετρο̋· 

δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΒΓ εὐθεῖα. καὶ φανερὸν ἡµῖν γέγονεν, ὅτι, ἐὰν 

δοθῶσιν δύο περιφέρειαι καὶ αἱ ὑπ’ αὐτὰ̋ εὐθεῖαι, δοθεῖσα ἔσται καὶ ἡ τὴν 

ὑπεροχὴν τῶν δύο περιφερειῶν ὑποτείνουσα εὐθεῖα. δῆλον δέ, ὅτι διὰ τούτου 

τοῦ θεωρήµατο̋ ἄλλα̋ τε οὐκ ὀλίγα̋ εὐθεία̋ ἐγγράψοµεν ἀπὸ τῶν ἐν ταῖ̋ 

καθ’ αὑτὰ̋ δεδοµένων ὑπεροχῶν καὶ δὴ καὶ τὴν ὑπὸ τὰ̋ δώδεκα µοίρα̋, 

ἐπειδήπερ ἔχοµεν τήν τε ὑπὸ τὰ̋ ξ΄ καὶ τὴν ὑπὸ τὰ̋ οβ΄. 

πάλιν προκείσθω δοθείση̋ τινὸ̋ εὐθεία̋ ἐν κύκλῳ τὴν ὑπὸ τὸ ἥµισυ τῆ̋ 

ὑποτεινοµένη̋ περιφερεία̋ εὐθεῖαν εὑρεῖν. καὶ ἔστω ἡµικύκλιον τὸ ΑΒΓ ἐπὶ 

διαµέτρου τῆ̋ ΑΓ καὶ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΓΒ, καὶ ἡ ΓΒ περιφέρεια δίχα 

τετµήσθω κατὰ τὸ ∆, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ, Α∆, Β∆, ∆Γ, καὶ ἀπὸ τοῦ ∆ ἐπὶ 

τὴν ΑΓ κάθετο̋ ἤχθω ἡ ∆Ζ. λέγω, ὅτι ἡ ΖΓ ἡµίσειά ἐστι τῆ̋ τῶν ΑΒ καὶ ΑΓ 

ὑπεροχῆ̋. κείσθω γὰρ τῇ ΑΒ ἴση ἡ ΑΕ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ∆Ε. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ 

ΑΒ τῇ ΑΕ, κοινὴ δὲ ἡ Α∆, δύο δὴ αἱ ΑΒ, Α∆ δύο ταῖ̋ ΑΕ, Α∆ ἴσαι εἰσὶν 

ἑκατέρα ἑκατέρᾳ. καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑ∆ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΕΑ∆ ἴση ἐστίν· καὶ 

βάσι̋ ἄρα ἡ Β∆ βάσει τῇ ∆Ε ἴση ἐστίν. ἀλλὰ ἡ Β∆ τῇ ∆Γ ἴση ἐστίν· καὶ ἡ ∆Γ 

ἄρα τῇ ∆Ε ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν ἰσοσκελοῦ̋ ὄντο̋ τριγώνου τοῦ ∆ΕΓ ἀπὸ τῆ̋ 

κορυφῆ̋ ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετο̋ ἦκται ἡ ∆Ζ, ἴση ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΖΓ. ἀλλ’ ἡ ΕΓ 

ὅλη ἡ ὑπεροχή ἐστιν τῶν ΑΒ καὶ ΑΓ εὐθειῶν· ἡ ἄρα ΖΓ ἡµίσειά ἐστιν τῆ̋ τῶν 

αὐτῶν ὑπεροχῆ̋. ὥστε, ἐπεὶ τῆ̋ ὑπὸ τὴν ΒΓ περιφέρειαν εὐθεία̋ ὑποκειµένη̋ 

αὐτόθεν δέδοται καὶ ἡ λείπουσα εἰ̋ τὸ ἡµικύκλιον ἡ ΑΒ, δοθήσεται καὶ ἡ ΖΓ 

ἡµίσεια οὖσα τῆ̋ τῶν ΑΓ καὶ ΑΒ ὑπεροχῆ̋. ἀλλ’ ἐπεὶ ἐν ὀρθογωνίῳ τῷ ΑΓ∆ 

καθέτου ἀχθείση̋ τῆ̋ ∆Ζ ἰσογώνιον γίνεται τὸ Α∆Γ ὀρθογώνιον τῷ ∆ΓΖ, καί 

ἐστιν, ὡ̋ ἡ ΑΓ πρὸ̋ Γ∆, ἡ Γ∆ πρὸ̋ ΓΖ, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΖ περιεχόµενον 

ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆ̋ Γ∆ τετραγώνῳ. δοθὲν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, 

ΓΖ· δοθὲν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ἀπὸ τῆ̋ Γ∆ τετράγωνον. ὥστε καὶ µήκει ἡ Γ∆ 

εὐθεῖα δοθήσεται τὴν ἡµίσειαν ὑποτείνουσα τῆ̋ ΒΓ περιφερεία̋. 
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καὶ διὰ τούτου δὴ πάλιν τοῦ θεωρήµατο̋ ἄλλαι τε ληφθήσονται 

πλεῖσται κατὰ τὰ̋ ἡµισεία̋ τῶν προεκτεθειµένων, καὶ δὴ καὶ ἀπὸ τῆ̋ τὰ̋ ιβ΄ 

µοίρα̋ ὑποτεινούση̋ εὐθεία̋ ἥ τε ὑπὸ τὰ̋ w΄ καὶ ἡ ὑπὸ τὰ̋ γ΄ καὶ ἡ ὑπὸ τὴν 

µίαν ἥµισυ καὶ ἡ ὑπὸ τὸ ἥµισυ τέταρτον τῆ̋ µιᾶ̋ µοίρα̋. εὑρίσκοµεν δὲ ἐκ τῶν 

ἐπιλογισµῶν τὴν µὲν ὑπὸ τὴν µίαν ἥµισυ µοῖραν τοιούτων α΄ λδ΄ ιε΄ ἔγγιστα, 

οἵων ἐστὶν ἡ διάµετρο̋ ρκ, τὴν δὲ ὑπὸ τὸ < ʹ δʹ τῶν αὐτῶν ο΄µζ΄ η΄. 

πάλιν ἔστω κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆ περὶ διάµετρον µὲν τὴν Α∆, κέντρον δὲ τὸ 

Ζ, καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἀπειλήφθωσαν δύο περιφέρειαι δοθεῖσαι κατὰ τὸ ἑξῆ̋ αἱ 

ΑΒ, ΒΓ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ, ΒΓ ὑπ’ αὐτὰ̋ εὐθεῖαι καὶ αὐταὶ δεδοµέναι. 

λέγω, ὅτι, ἐὰν ἐπιζεύξωµεν τὴν ΑΓ, δοθήσεται καὶ αὐτή. διήχθω γὰρ διὰ τοῦ Β 

διάµετρο̋ τοῦ κύκλου ἡ ΒΖΕ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ Β∆, ∆Γ, ΓΕ, ∆Ε· δῆλον δὴ 

αὐτόθεν, ὅτι διὰ µὲν τὴν ΒΓ δοθήσεται καὶ ἡ ΓΕ, διὰ δὲ τὴν ΑΒ δοθήσεται ἥ τε 

Β∆ καὶ ἡ ∆Ε. καὶ διὰ τὰ αὐτὰ τοῖ̋ ἔµπροσθεν, ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν 

ἐστιν τὸ ΒΓ∆Ε, καὶ διηγµέναι εἰσὶν αἱ Β∆, ΓΕ, τὸ ὑπὸ τῶν διηγµένων 

περιεχόµενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν συναµφοτέροι̋ τοῖ̋ ὑπὸ τῶν ἀπεναντίον· 

ὥστε, ἐπεὶ δεδοµένου τοῦ ὑπὸ τῶν Β∆, ΓΕ δέδοται καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ∆Ε, 

δέδοται ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΒΕ, Γ∆. δέδοται δὲ καὶ ἡ ΒΕ διάµετρο̋, καὶ λοιπὴ ἡ 

Γ∆ ἔσται δεδοµένη, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ λείπουσα εἰ̋ τὸ ἡµικύκλιον ἡ ΓΑ· 

ὥστε, ἐὰν δοθῶσιν δύο περιφέρειαι καὶ αἱ ὑπ’ αὐτὰ̋ εὐθεῖαι, δοθήσεται καὶ ἡ 

συναµφοτέρα̋ τὰ̋ περιφερεία̋ κατὰ σύνθεσιν ὑποτείνουσα εὐθεῖα διὰ τούτου 

τοῦ θεωρήµατο̋. 

φανερὸν δέ, ὅτι συντιθέντε̋ ἀεὶ µετὰ τῶν προεκτεθειµένων πασῶν τὴν 

ὑπὸ τὴν α΄ < ʹ µοῖραν καὶ τὰ̋ συναπτοµένα̋ ἐπιλογιζόµενοι πάσα̋ ἁπλῶ̋ 

ἐγγράψοµεν, ὅσαι δὶ̋ γινόµεναι τρίτον µέρο̋ ἕξουσιν, καὶ µόναι ἔτι 

περιλειφθήσονται αἱ µεταξὺ τῶν ἀνὰ α΄ < ʹ µοῖραν διαστηµάτων δύο καθ’ 

ἕκαστον ἐσόµεναι, ἐπειδήπερ καθ’ ἡµιµοίριον ποιούµεθα τὴν ἐγγραφήν. ὥστε, 

ἐὰν τὴν ὑπὸ τὸ ἡµιµοίριον εὐθεῖαν εὕρωµεν, αὕτη κατά τε τὴν σύνθεσιν καὶ 

τὴν ὑπεροχὴν τὴν πρὸ̋ τὰ̋ τὰ διαστήµατα περιεχούσα̋ καὶ δεδοµένα̋ εὐθεία̋ 
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καὶ τὰ̋ λοιπὰ̋ τὰ̋ µεταξὺ πάσα̋ ἡµῖν συναναπληρώσει. ἐπεὶ δὲ δοθείση̋ 

τινὸ̋ εὐθεία̋ ὡ̋ τῆ̋ ὑπὸ τὴν α ΄< ʹ µοῖραν ἡ τὸ τρίτον τῆ̋ αὐτῆ̋ περιφερεία̋ 

ὑποτείνουσα διὰ τῶν γραµµῶν οὐ δίδοταί πω̋· εἰ δέ γε δυνατὸν ἦν, εἴχοµεν ἂν 

αὐτόθεν καὶ τὴν ὑπὸ τὸ ἡµιµοίριον· πρότερον µεθοδεύσοµεν τὴν ὑπὸ τὴν α΄ 

µοῖραν ἀπό τε τῆ̋ ὑπὸ τὴν α΄< ʹ µοῖραν καὶ τῆ̋ ὑπὸ < ʹ δʹ ὑποθέµενοι 

ληµµάτιον, ὅ, κἂν µὴ πρὸ̋ τὸ καθόλου δύνηται τὰ̋ πηλικότητα̋ ὁρίζειν, ἐπί 

γε τῶν οὕτω̋ ἐλαχίστων τὸ πρὸ̋ τὰ̋ ὡρισµένα̋ ἀπαράλλακτον δύναιτ’ ἂν 

συντηρεῖν. 

λέγω γάρ, ὅτι, ἐὰν ἐν κύκλῳ διαχθῶσιν ἄνισοι δύο εὐθεῖαι, ἡ µείζων 

πρὸ̋ τὴν ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ἐπὶ τῆ̋ µείζονο̋ εὐθεία̋ περιφέρεια 

πρὸ̋ τὴν ἐπὶ τῆ̋ ἐλάσσονο̋. 

ἔστω γὰρ κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆, καὶ διήχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο εὐθεῖαι ἄνισοι 

ἐλάσσων µὲν ἡ ΑΒ, µείζων δὲ ἡ ΒΓ. λέγω, ὅτι ἡ ΓΒ εὐθεῖα πρὸ̋ τὴν ΒΑ εὐθεῖαν 

ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΒΓ περιφέρεια πρὸ̋ τὴν ΒΑ περιφέρειαν. 

τετµήσθω γὰρ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία δίχα ὑπὸ τῆ̋ Β∆, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ΑΕΓ 

καὶ ἡ Α∆ καὶ ἡ Γ∆. καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία δίχα τέτµηται ὑπὸ τῆ̋ ΒΕ∆ 

εὐθεία̋, ἴση µέν ἐστιν ἡ Γ∆ εὐθεῖα τῇ Α∆, µείζων δὲ ἡ ΓΕ τῆ̋ ΕΑ. ἤχθω δὴ ἀπὸ 

τοῦ ∆ κάθετο̋ ἐπὶ τὴν ΑΕΓ ἡ ∆Ζ. ἐπεὶ τοίνυν µείζων ἐστὶν ἡ µὲν Α∆ τῆ̋ Ε∆, ἡ 

δὲ Ε∆ τῆ̋ ∆Ζ, ὁ ἄρα κέντρῳ µὲν τῷ ∆, διαστήµατι δὲ τῷ ∆Ε γραφόµενο̋ 

κύκλο̋ τὴν µὲν Α∆ τεµεῖ, ὑπερπεσεῖται δὲ τὴν ∆Ζ. γεγράφθω δὴ ὁ ΗΕΘ, καὶ 

ἐκβεβλήσθω ἡ ∆ΖΘ. καὶ ἐπεὶ ὁ µὲν ∆ΕΘ τοµεὺ̋ µείζων ἐστὶν τοῦ ∆ΕΖ 

τριγώνου, τὸ δὲ ∆ΕΑ τρίγωνον µεῖζον τοῦ ∆ΕΗ τοµέω̋, τὸ ἄρα ∆ΕΖ τρίγωνον 

πρὸ̋ τὸ ∆ΕΑ τρίγωνον ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ὁ ∆ΕΘ τοµεὺ̋ πρὸ̋ τὸν 

∆ΕΗ. ἀλλ’ ὡ̋ µὲν τὸ ∆ΕΖ τρίγωνον πρὸ̋ τὸ ∆ΕΑ τρίγωνον, οὕτω̋ ἡ ΕΖ 

εὐθεῖα πρὸ̋ τὴν ΕΑ, ὡ̋ δὲ ὁ ∆ΕΘ τοµεὺ̋ πρὸ̋ τὸν ∆ΕΗ τοµέα, οὕτω̋ ἡ ὑπὸ 

Ζ∆Ε γωνία πρὸ̋ τὴν ὑπὸ Ε∆Α· ἡ ἄρα ΖΕ εὐθεῖα πρὸ̋ τὴν ΕΑ ἐλάσσονα λόγον 

ἔχει ἤπερ ἡ ὑπὸ Ζ∆Ε γωνία πρὸ̋ τὴν ὑπὸ Ε∆Α. καὶ συνθέντι ἄρα ἡ ΖΑ εὐθεῖα 

πρὸ̋ τὴν ΕΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ὑπὸ Ζ∆Α γωνία πρὸ̋ τὴν ὑπὸ Α∆Ε· 
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καὶ τῶν ἡγουµένων τὰ διπλάσια, ἡ ΓΑ εὐθεῖα πρὸ̋ τὴν ΑΕ ἐλάσσονα λόγον 

ἔχει ἤπερ ἡ ὑπὸ Γ∆Α γωνία πρὸ̋ τὴν ὑπὸ Ε∆Α· καὶ διελόντι ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸ̋ 

τὴν ΕΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ὑπὸ Γ∆Ε γωνία πρὸ̋ τὴν ὑπὸ Ε∆Α. ἀλλ’ 

ὡ̋ µὲν ἡ ΓΕ εὐθεῖα πρὸ̋ τὴν ΕΑ, οὕτω̋ ἡ ΓΒ εὐθεῖα πρὸ̋ τὴν ΒΑ, ὡ̋ δὲ ἡ ὑπὸ 

Γ∆Β γωνία πρὸ̋ τὴν ὑπὸ Β∆Α, οὕτω̋ ἡ ΓΒ περιφέρεια πρὸ̋ τὴν ΒΑ· ἡ ΓΒ ἄρα 

εὐθεῖα πρὸ̋ τὴν ΒΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΓΒ περιφέρεια πρὸ̋ τὴν ΒΑ 

περιφέρειαν. 

 τούτου δὴ οὖν ὑποκειµένου ἔστω κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ, καὶ διήχθωσαν ἐν αὐτῷ 

δύο εὐθεῖαι ἥ τε ΑΒ καὶ ἡ ΑΓ, ὑποκείσθω δὲ πρῶτον ἡ µὲν ΑΒ ὑποτείνουσα 

µιᾶ̋ µοίρα̋ < ʹ δʹ, ἡ δὲ ΑΓ µοῖραν α΄. ἐπεὶ ἡ ΑΓ εὐθεῖα πρὸ̋ τὴν ΒΑ εὐθεῖαν 

ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ ΑΓ περιφέρεια πρὸ̋ τὴν ΑΒ, ἡ δὲ ΑΓ περιφέρεια 

ἐπίτριτό̋ ἐστιν τῆ̋ ΑΒ, ἡ ΓΑ ἄρα εὐθεῖα τῆ̋ ΒΑ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ἐπίτριτο̋. 

ἀλλὰ ἡ ΑΒ εὐθεῖα ἐδείχθη τοιούτων ο΄µζ΄ η΄, οἵων ἐστὶν ἡ διάµετρο̋ ρκ΄· ἡ ἄρα 

ΓΑ εὐθεῖα ἐλάσσων ἐστὶν τῶν αὐτῶν α΄ β΄ ν΄· ταῦτα γὰρ ἐπίτριτά ἐστιν 

ἔγγιστα τῶν ο΄µζ΄ η΄. 

Πάλιν ἐπὶ τῆ̋ αὐτῆ̋ καταγραφῆ̋ ἡ µὲν ΑΒ εὐθεῖα ὑποκείσθω 

ὑποτείνουσα µοῖραν α, ἡ δὲ ΑΓ µοῖραν α΄ < ʹ. κατὰ τὰ αὐτὰ δή, ἐπεὶ ἡ ΑΓ 

περιφέρεια τῆ̋ ΑΒ ἐστιν ἡµιολία, ἡ ΓΑ ἄρα εὐθεῖα τῆ̋ ΒΑ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ 

ἡµιόλιο̋. ἀλλὰ τὴν ΑΓ ἀπεδείξαµεν τοιούτων οὖσαν α λδ ιε, οἵων ἐστὶν ἡ 

διάµετρο̋ ρκ΄· ἡ ἄρα ΑΒ εὐθεῖα µείζων ἐστὶν τῶν αὐτῶν α β ν· τούτων γὰρ 

ἡµιόλιά ἐστιν τὰ προκείµενα α λδ΄ ιε΄. ὥστε, ἐπεὶ τῶν αὐτῶν ἐδείχθη καὶ 

µείζων καὶ ἐλάσσων ἡ τὴν µίαν µοῖραν ὑποτείνουσα εὐθεῖα, καὶ ταύτην 

δηλονότι ἕξοµεν τοιούτων α΄ β΄ ν΄ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ διάµετρο̋ ρκ΄, καὶ διὰ 

τὰ προδεδειγµένα καὶ τὴν ὑπὸ τὸ ἡµιµοίριον, ἥτι̋ εὑρίσκεται τῶν αὐτῶν ο΄ 

λα΄ κε΄ ἔγγιστα. καὶ συναναπληρωθήσεται τὰ λοιπά, ὡ̋ ἔφαµεν, διαστήµατα 

ἐκ µὲν τῆ̋ πρὸ̋ τὴν µίαν ἥµισυ µοῖραν λόγου ἕνεκεν ὡ̋ ἐπὶ τοῦ πρώτου 

διαστήµατο̋ συνθέσεω̋ τοῦ ἡµιµοιρίου δεικνυµένη̋ τῆ̋ ὑπὸ τὰ̋ β΄ µοίρα̋, ἐκ 
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δὲ τῆ̋ ὑπεροχῆ̋ τῆ̋ πρὸ̋ τὰ̋ γ΄ µοίρα̋ καὶ τῆ̋ ὑπὸ τὰ̋ β΄ < ʹδιδοµένη̋· 

ὡσαύτω̋ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. 

ἡ µὲν οὖν πραγµατεία τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν οὕτω̋ ἂν οἶµαι ῥᾷστα 

µεταχειρισθείη. ἵνα δέ, ὡ̋ ἔφην, ἐφ’ ἑκάστη̋ τῶν χρειῶν ἐξ ἑτοίµου τὰ̋ 

πηλικότητα̋ ἔχωµεν τῶν εὐθειῶν ἐκκειµένα̋, κανόνια ὑποτάξοµεν ἀνὰ 

στίχου̋ µε διὰ τὸ σύµµετρον, ὧν τὰ µὲν πρῶτα µέρη περιέξει τὰ̋ πηλικότητα̋ 

τῶν περιφερειῶν καθ’ ἡµιµοίριον παρηυξηµένα̋, τὰ δὲ δεύτερα τὰ̋ τῶν 

παρακειµένων ταῖ̋ περιφερείαι̋ εὐθειῶν πηλικότητα̋ ὡ̋ τῆ̋ διαµέτρου τῶν 

ρκ΄ τµηµάτων ὑποκειµένη̋, τὰ δὲ τρίτα τὸ λʹ µέρο̋ τῆ̋ καθ’ ἕκαστον 

ἡµιµοίριον τῶν εὐθειῶν παραυξήσεω̋, ἵνα ἔχοντε̋ καὶ τὴν τοῦ ἑνὸ̋ ἑξηκοστοῦ 

µέσην ἐπιβολὴν ἀδιαφοροῦσαν πρὸ̋ αἴσθησιν τῆ̋ ἀκριβοῦ̋ καὶ τῶν µεταξὺ 

τοῦ ἡµίσου̋ µερῶν ἐξ ἑτοίµου τὰ̋ ἐπιβαλλούσα̋ πηλικότητα̋ ἐπιλογίζεσθαι 

δυνώµεθα. εὐκατανόητον δ’, ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν καὶ προκειµένων θεωρηµάτων, 

κἂν ἐν δισταγµῷ γενώµεθα γραφικῆ̋ ἁµαρτία̋ περί τινα τῶν ἐν τῷ κανονίῳ 

παρακειµένων εὐθειῶν, ῥᾳδίαν ποιησόµεθα τήν τε ἐξέτασιν καὶ τὴν 

ἐπανόρθωσιν ἤτοι ἀπὸ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλασίονα τῆ̋ ἐπιζητουµένη̋ ἢ τῆ̋ πρὸ̋ 

ἄλλα̋ τινὰ̋ τῶν δεδοµένων ὑπεροχῆ̋ ἢ τῆ̋ τὴν λείπουσαν εἰ̋ τὸ ἡµικύκλιον 

περιφέρειαν ὑποτεινούση̋ εὐθεία̋. καί ἐστιν ἡ τοῦ κανονίου καταγραφὴ 

τοιαύτη· 
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Ἐκτεθειµένη̋ δὴ τῆ̋ πηλικότητο̋ τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν πρῶτον ἂν 

εἴη, καθάπερ εἴποµεν, δεῖξαι, πόσον ὁ λοξὸ̋ καὶ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλο̋ ἐγκέκλιται πρὸ̋ τὸν ἰσηµερινόν, τουτέστιν τίνα λόγον ἔχει ὁ δι’ 

ἀµφοτέρων τῶν ἐκκειµένων πόλων µέγιστο̋ κύκλο̋ πρὸ̋ τὴν 

ἀπολαµβανοµένην αὐτοῦ µεταξὺ τῶν πόλων περιφέρειαν, ᾗ ἴσην ἀπέχει 

δηλονότι καὶ τῶν τροπικῶν ἑκατέρου σηµείων τὸ κατὰ τὸν ἰσηµερινόν. 

αὐτόθεν δ’ ἡµῖν τὸ τοιοῦτον ὀργανικῶ̋ καταλαµβάνεται διὰ τοιαύτη̋ τινὸ̋ 

ἁπλῆ̋ κατασκευῆ̋. 

Ποιήσοµεν γὰρ κύκλον χάλκεον σύµµετρον τῷ µεγέθει τετορνευµένον 

ἀκριβῶ̋ τετράγωνον τὴν ἐπιφάνειαν, ᾧ χρησόµεθα µεσηµβρινῷ διελόντε̋ 

αὐτὸν εἰ̋ τὰ ὑποκείµενα τοῦ µεγίστου κύκλου τµήµατα τξ΄ καὶ τούτων 

ἕκαστον, εἰ̋ ὅσα ἐγχωρεῖ µέρη· ἔπειτα ἕτερον κυκλίσκον λεπτότερον ὑπὸ τὸν 

εἰρηµένον ἐναρµόσαντε̋ οὕτω̋, ὥστε τὰ̋ µὲν πλευρὰ̋ αὐτῶν ἐπὶ µιᾶ̋ µένειν 

ἐπιφανεία̋, περιάγεσθαι δὲ ἀκωλύτω̋ ὑπὸ τὸν µείζονα δύνασθαι τὸν 

ἐλάσσονα κύκλον ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸ̋ ἄρκτου̋ τε καὶ µεσηµβρίαν, 

προσθήσοµεν ἐπὶ δύο τινῶν κατὰ διάµετρον τµηµάτων τοῦ ἐλάσσονο̋ κύκλου 

κατὰ τῆ̋ ἑτέρα̋ τῶν πλευρῶν πρισµάτια µικρὰ ἴσα νεύοντα πρὸ̋ ἄλληλά τε 

καὶ τὸ κέντρον τῶν κύκλων ἀκριβῶ̋ παραθέντε̋ κατὰ µέσου τοῦ πλάτου̋ 

αὐτῶν γνωµόνια λεπτὰ συνάπτοντα τῇ τοῦ µείζονο̋ καὶ διῃρηµένου κύκλου 

πλευρᾷ. ὃν δὴ καὶ ἐναρµόσαντε̋ ἀσφαλῶ̋ ἐπὶ τῶν παρ’ ἕκαστα χρειῶν ἐπὶ 

στυλίσκου συµµέτρου καὶ καταστήσαντε̋ ἐν ὑπαίθρῳ τὴν τοῦ στυλίσκου 

βάσιν ἐν ἀκλινεῖ πρὸ̋ τὸ τοῦ ὁρίζοντο̋ ἐπίπεδον ἐδάφει παραφυλάξοµεν, 

ὅπω̋ τὸ ἐπίπεδον τῶν κύκλων πρὸ̋ µὲν τὸ τοῦ ὁρίζοντο̋ ὀρθὸν ᾖ, τῷ δὲ τοῦ 

µεσηµβρινοῦ παράλληλον· τούτων δὲ τὸ µὲν πρότερον διὰ καθετίου 

µεθοδεύεται κρηµναµένου µὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐσοµένου σηµείου, 

τηρουµένου δέ, ἕω̋ ἂν ἐκ τῆ̋ τῶν ὑποθεµάτων διορθώσεω̋ ἐπὶ τὸ κατὰ 

διάµετρον ποιήσηται τὴν πρόσνευσιν, τὸ δὲ δεύτερον µεσηµβρινῆ̋ γραµµῆ̋ 
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εὐσήµω̋ εἰληµµένη̋ ἐν τῷ ὑπὸ τὸν στυλίσκον ἐπιπέδῳ καὶ παραφεροµένων εἰ̋ 

τὰ πλάγια τῶν κύκλων, ἕω̋ ἂν παράλληλον τῇ γραµµῇ τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν 

διοπτεύηται. τοιαύτη̋ δὴ τῆ̋ θέσεω̋ γινοµένη̋ ἐτηροῦµεν τὴν πρὸ̋ ἄρκτου̋ 

καὶ µεσηµβρίαν τοῦ ἡλίου παραχώρησιν παραφέροντε̋ ἐν ταῖ̋ µεσηµβρίαι̋ 

τὸν ἐντὸ̋ κυκλίσκον, ἕω̋ ἂν τὸ ὑποκάτω πρισµάτιον ὅλον ὑφ’ ὅλου τοῦ 

ὑπεράνω σκιασθῇ. καὶ τούτου γινοµένου διεσήµαινεν ἡµῖν τὰ τῶν γνωµονίων 

ἄκρα, πόσα τµήµατα τοῦ κατὰ κορυφὴν ἑκάστοτε τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον 

ἀφέστηκεν ἐπὶ τοῦ µεσηµβρινοῦ. 

ἔτι δὲ εὐχρηστότερον ἐποιούµεθα τὴν τοιαύτην παρατήρησιν 

κατασκευάσαντε̋ ἀντὶ τῶν κύκλων λιθίνην ἢ ξυλίνην πλινθίδα τετράγωνον 

καὶ ἀδιάστροφον, ὁµαλὴν µέντοι καὶ ἀποτεταµένην ἔχουσαν ἀκριβῶ̋ τὴν 

ἑτέραν τῶν πλευρῶν, ἐφ’ ἧ̋ κέντρῳ χρησάµενοι σηµείῳ τινὶ πρὸ̋ τῇ µιᾷ τῶν 

γωνιῶν ἐγράψαµεν κύκλου τεταρτηµόριον, ἐπιζεύξαντε̋ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ 

κέντρον σηµείου µέχρι τῆ̋ γεγραµµένη̋ περιφερεία̋ τὰ̋ τὴν ὑπὸ τὸ 

τεταρτηµόριον ὀρθὴν γωνίαν περιεχούσα̋ εὐθεία̋ καὶ διελόντε̋ ὁµοίω̋ τὴν 

περιφέρειαν εἰ̋ τὰ̋ x΄ µοίρα̋ καὶ τὰ τούτων µέρη. µετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ µιᾶ̋ τῶν 

εὐθειῶν τῆ̋ µελλούση̋ ὀρθῆ̋ τε ἔσεσθαι πρὸ̋ τὸ τοῦ ὁρίζοντο̋ ἐπίπεδον καὶ 

πρὸ̋ µεσηµβρίαν τὴν θέσιν ἕξειν ἐµπολίσαντε̋ ὀρθὰ καὶ ἴσα πάντοθεν δύο 

κυλίνδρια µικρὰ κατὰ τὸ ὅµοιον τετορνευµένα, τὸ µὲν ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ κατὰ τὸ 

κέντρον σηµείου περὶ αὐτὸ τὸ µέσον ἀκριβῶ̋, τὸ δὲ πρὸ̋ τῷ κάτω πέρατι τῆ̋ 

εὐθεία̋, ἔπειτα ἱστάντε̋ ταύτην τὴν καταγεγραµµένην τῆ̋ πλινθίδο̋ πλευρὰν 

παρὰ τὴν ἐν τῷ ὑποκειµένῳ ἐπιπέδῳ διηγµένην µεσηµβρινὴν γραµµήν, ὥστε 

καὶ αὐτὴν παράλληλον ἔχειν τὴν θέσιν τῷ τοῦ µεσηµβρινοῦ ἐπιπέδῳ, καὶ 

καθετίῳ διὰ τῶν κυλινδρίων ἀκλινῆ τε καὶ ὀρθὴν πρὸ̋ τὸ ἐπίπεδον τοῦ 

ὁρίζοντο̋ τὴν δι’ αὐτῶν εὐθεῖαν ἀκριβοῦντε̋ ὑποθεµατίων πάλιν τινῶν 

λεπτῶν τὸ ἐνδέον διορθουµένων ἐτηροῦµεν ὡσαύτω̋ ἐν ταῖ̋ µεσηµβρίαι̋ τὴν 

ἀπὸ τοῦ πρὸ̋ τῷ κέντρῳ κυλινδρίου γινοµένην σκιὰν παρατιθέντε̋ τι πρὸ̋ τῇ 

καταγεγραµµένῃ περιφερείᾳ πρὸ̋ τὸ καταδηλότερον αὐτῆ̋ τὸν τόπον 
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φαίνεσθαι καὶ ταύτη̋ τὸ µέσον σηµειούµενοι τὸ κατ’ αὐτοῦ τµῆµα τῆ̋ τοῦ 

τεταρτηµορίου περιφερεία̋ ἐλαµβάνοµεν διασηµαῖνον δηλονότι τὴν κατὰ 

πλάτο̋ ἐπὶ τοῦ µεσηµβρινοῦ πάροδον τοῦ ἡλίου. 

 ἐκ δὴ τῶν τοιούτων παρατηρήσεων καὶ µάλιστα τῶν περὶ τὰ̋ τροπὰ̋ 

αὐτὰ̋ ἡµῖν ἀνακρινοµένων ἐπὶ πλείονα̋ περιόδου̋ τὰ ἴσα καὶ τὰ αὐτὰ 

τµήµατα τοῦ µεσηµβρινοῦ κύκλου καὶ κατὰ τὰ̋ θερινὰ̋ τροπὰ̋ καὶ κατὰ τὰ̋ 

χειµερινὰ̋ τῆ̋ σηµειώσεω̋ ὡ̋ ἐπίπαν ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν 

ἀπολαµβανούση̋ σηµείου κατελαβόµεθα τὴν ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου πέρατο̋ 

ἐπὶ τὸ νοτιώτατον περιφέρειαν, ἥτι̋ ἐστὶν ἡ µεταξὺ τῶν τροπικῶν τµηµάτων, 

πάντοτε γινοµένην µζ καὶ µείζονο̋ µὲν ἢ διµοίρου τµήµατο̋, ἐλάσσονο̋ δὲ 

ἡµίσου̋ τετάρτου, δι’ οὗ συνάγεται σχεδὸν ὁ αὐτὸ̋ λόγο̋ τῷ τοῦ 

Ἐρατοσθένου̋, ᾧ καὶ ὁ Ἵππαρχο̋ συνεχρήσατο· γίνεται γὰρ τοιούτων ἡ 

µεταξὺ τῶν τροπικῶν ια΄ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ µεσηµβρινὸ̋ πγ΄. 

εὔληπτα δὲ αὐτόθεν ἐκ τῆ̋ προκειµένη̋ παρατηρήσεω̋ γίνεται καὶ τὰ 

τῶν οἰκήσεων, ἐν αἷ̋ ἂν ποιώµεθα τὰ̋ τηρήσει̋, ἐγκλίµατα λαµβανοµένων τοῦ 

τε µεταξὺ σηµείου τῶν δύο περάτων, ὃ γίνεται κατὰ τὸν ἰσηµερινόν, καὶ τῆ̋ 

µεταξὺ τούτου τε καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου περιφερεία̋, ᾗ ἴσην δηλονότι 

καὶ οἱ πόλοι τοῦ ὁρίζοντο̋ ἀφεστήκασιν.  

 )"� ���	��!����$�� $�� ��� ���)�)��� #$��$)� 
Ἀκολούθου δ’ ὄντο̋ ἀποδεῖξαι καὶ τὰ̋ κατὰ µέρο̋ γινοµένα̋ 

πηλικότητα̋ τῶν ἀπολαµβανοµένων περιφερειῶν µεταξὺ τοῦ τε ἰσηµερινοῦ 

καὶ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τῶν γραφοµένων µεγίστων κύκλων διὰ 

τῶν τοῦ ἰσηµερινοῦ πόλων προεκθησόµεθα ληµµάτια βραχέα καὶ εὔχρηστα, δι’ 

ὧν τὰ̋ πλείστα̋ σχεδὸν δείξει̋ τῶν σφαιρικῶ̋ θεωρουµένων, ὡ̋ ἔνι µάλιστα, 

ἁπλούστερον καὶ µεθοδικώτερον ποιησόµεθα. 

εἰ̋ δύο δὴ εὐθεία̋ τὰ̋ ΑΒ καὶ ΑΓ διαχθεῖσαι δύο εὐθεῖαι ἥ τε ΒΕ καὶ ἡ 

Γ∆ τεµνέτωσαν ἀλλήλα̋ κατὰ τὸ Ζ σηµεῖον. 
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λέγω, ὅτι ὁ τῆ̋ ΓΑ πρὸ̋ ΑΕ λόγο̋ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ Γ∆ πρὸ̋ ∆Ζ 

καὶ τοῦ τῆ̋ ΖΒ πρὸ̋ ΒΕ. 

ἤχθω γὰρ διὰ τοῦ Ε τῇ Γ∆ παράλληλο̋ ἡ ΕΗ. ἐπεὶ παράλληλοί εἰσιν αἱ 

Γ∆ καὶ ΕΗ, ὁ τῆ̋ ΓΑ πρὸ̋ ΕΑ λόγο̋ ὁ αὐτό̋ ἐστιν τῷ τῆ̋ Γ∆ πρὸ̋ ΕΗ. ἔξωθεν 

δὲ ἡ Ζ∆· ὁ ἄρα τῆ̋ Γ∆ πρὸ̋ ΕΗ λόγο̋ συγκείµενο̋ ἔσται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ Γ∆ πρὸ̋ 

∆Ζ καὶ τοῦ τῆ̋ ∆Ζ πρὸ̋ ΗΕ· ὥστε καὶ ὁ τῆ̋ ΓΑ πρὸ̋ ΑΕ λόγο̋ σύγκειται ἔκ 

τε τοῦ τῆ̋ Γ∆ πρὸ̋ ∆Ζ καὶ τοῦ τῆ̋ ∆Ζ πρὸ̋ ΗΕ. ἔστιν δὲ καὶ ὁ τῆ̋ ∆Ζ πρὸ̋ 

ΗΕ λόγο̋ ὁ αὐτὸ̋ τῷ τῆ̋ ΖΒ πρὸ̋ ΒΕ διὰ τὸ παραλλήλου̋ πάλιν εἶναι τὰ̋ ΕΗ 

καὶ Ζ∆· ὁ ἄρα τῆ̋ ΓΑ πρὸ̋ ΑΕ λόγο̋ σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ Γ∆ πρὸ̋ ∆Ζ καὶ 

τοῦ τῆ̋ ΖΒ πρὸ̋ ΒΕ· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. 

κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ δειχθήσεται, ὅτι καὶ κατὰ διαίρεσιν ὁ τῆ̋ ΓΕ πρὸ̋ ΕΑ 

λόγο̋ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ΓΖ πρὸ̋ ∆Ζ καὶ τοῦ τῆ̋ ∆Β πρὸ̋ ΒΑ, διὰ τοῦ Α 

τῇ ΕΒ παραλλήλου ἀχθείση̋ καὶ προσεκβληθείση̋ ἐπ’ αὐτὴν τῆ̋ Γ∆Η. ἐπεὶ 

γὰρ πάλιν παράλληλό̋ ἐστιν ἡ ΑΗ τῇ ΕΖ, ἔστιν, ὡ̋ ἡ ΓΕ πρὸ̋ ΕΑ, ἡ ΓΖ πρὸ̋ 

ΖΗ. ἀλλὰ τῆ̋ Ζ∆ ἔξωθεν λαµβανοµένη̋ ὁ τῆ̋ ΓΖ πρὸ̋ ΖΗ λόγο̋ σύγκειται ἔκ 

τε τοῦ τῆ̋ ΓΖ πρὸ̋ Ζ∆ καὶ τοῦ τῆ̋ ∆Ζ πρὸ̋ ΖΗ· ἔστιν δὲ ὁ τῆ̋ ∆Ζ πρὸ̋ ΖΗ 

λόγο̋ ὁ αὐτὸ̋ τῷ τῆ̋ ∆Β πρὸ̋ ΒΑ διὰ τὸ εἰ̋ παραλλήλου̋ τὰ̋ ΑΗ καὶ ΖΒ 

διῆχθαι τὰ̋ ΒΑ καὶ ΖΗ· ὁ ἄρα τῆ̋ ΓΖ πρὸ̋ ΖΗ λόγο̋ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ 

ΓΖ πρὸ̋ ∆Ζ καὶ τοῦ τῆ̋ ∆Β πρὸ̋ ΒΑ. ἀλλὰ τῷ τῆ̋ ΓΖ πρὸ̋ ΖΗ λόγῳ ὁ αὐτό̋ 

ἐστιν ὁ τῆ̋ ΓΕ πρὸ̋ ΕΑ· καὶ ὁ τῆ̋ ΓΕ ἄρα πρὸ̋ ΕΑ λόγο̋ σύγκειται ἔκ τε τοῦ 

τῆ̋ ΓΖ πρὸ̋ ∆Ζ καὶ τοῦ τῆ̋ ∆Β πρὸ̋ ΒΑ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

πάλιν ἔστω κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ, οὗ κέντρον τὸ ∆, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆ̋ 

περιφερεία̋ αὐτοῦ τυχόντα τρία σηµεῖα τὰ Α, Β, Γ, ὥστε ἑκατέραν τῶν ΑΒ, 

ΒΓ περιφερειῶν ἐλάσσονα εἶναι ἡµικυκλίου· καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆ̋ δὲ 

λαµβανοµένων περιφερειῶν τὸ ὅµοιον ὑπακουέσθω· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ 

καὶ ∆ΕΒ. 

λέγω, ὅτι ἐστίν, ὡ̋ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΒ περιφερεία̋ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΓ, οὕτω̋ ἡ ΑΕ εὐθεῖα πρὸ̋ τὴν ΕΓ εὐθεῖαν. 
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ἤχθωσαν γὰρ κάθετοι ἀπὸ τῶν Α καὶ Γ σηµείων ἐπὶ τὴν ∆Β ἥ τε ΑΖ καὶ 

ἡ ΓΗ. ἐπεὶ παράλληλό̋ ἐστιν ἡ ΑΖ τῇ ΓΗ, καὶ διῆκται εἰ̋ αὐτὰ̋ εὐθεῖα ἡ 

ΑΕΓ, ἔστιν, ὡ̋ ἡ ΑΖ πρὸ̋ τὴν ΓΗ, οὕτω̋ ἡ ΑΕ πρὸ̋ ΕΓ. ἀλλ’ ὁ αὐτό̋ ἐστιν 

λόγο̋ ὁ τῆ̋ ΑΖ πρὸ̋ ΓΗ καὶ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΒ περιφερεία̋ πρὸ̋ τὴν 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΓ· ἡµίσεια γὰρ ἑκατέρα ἑκατέρα̋· καὶ ὁ τῆ̋ ΑΕ ἄρα πρὸ̋ 

ΕΓ λόγο̋ ὁ αὐτό̋ ἐστιν τῷ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΒ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΒΓ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. παρακολουθεῖ δ’ αὐτόθεν, ὅτι, κἂν δοθῶσιν ἥ 

τε ΑΓ ὅλη περιφέρεια καὶ ὁ λόγο̋ ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΒ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΓ, δοθήσεται καὶ ἑκατέρα τῶν ΑΒ καὶ ΒΓ περιφερειῶν. 

ἐκτεθείση̋ γὰρ τῆ̋ αὐτῆ̋ καταγραφῆ̋ ἐπεζεύχθω ἡ Α∆, καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ ∆ 

κάθετο̋ ἐπὶ τὴν ΑΕΓ ἡ ∆Ζ. ὅτι µὲν οὖν τῆ̋ ΑΓ περιφερεία̋ δοθείση̋ ἥ τε ὑπὸ 

Α∆Ζ γωνία τὴν ἡµίσειαν αὐτῆ̋ ὑποτείνουσα δεδοµένη ἔσται καὶ ὅλον τὸ Α∆Ζ 

τρίγωνον, δῆλον· ἐπεὶ δὲ τῆ̋ ΑΓ εὐθεία̋ ὅλη̋ δεδοµένη̋ ὑπόκειται καὶ ὁ τῆ̋ 

ΑΕ πρὸ̋ ΕΓ λόγο̋ ὁ αὐτὸ̋ ὢν τῷ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΒ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΒΓ, ἥ τε ΑΕ ἔσται δοθεῖσα καὶ λοιπὴ ἡ ΖΕ. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆ̋ 

∆Ζ δεδοµένη̋ δοθήσεται καὶ ἥ τε ὑπὸ Ε∆Ζ γωνία τοῦ Ε∆Ζ ὀρθογωνίου καὶ 

ὅλη ἡ ὑπὸ Α∆Β· ὥστε καὶ ἥ τε ΑΒ περιφέρεια δοθήσεται καὶ λοιπὴ ἡ ΒΓ· ὅπερ 

ἔδει δεῖξαι. 

πάλιν ἔστω κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ ∆, καὶ ἐπὶ τῆ̋ περιφερεία̋ 

αὐτοῦ εἰλήφθω τρία σηµεῖα τὰ Α, Β, Γ, ὥστε ἑκατέραν τῶν ΑΒ, ΑΓ 

περιφερειῶν ἐλάσσονα εἶναι ἡµικυκλίου· καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆ̋ δὲ λαµβανοµένων 

περιφερειῶν τὸ ὅµοιον ὑπακουέσθω· καὶ ἐπιζευχθεῖσαι ἥ τε ∆Α καὶ ἡ ΓΒ 

ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συµπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Ε σηµεῖον. λέγω, ὅτι ἐστίν, ὡ̋ ἡ 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΓΑ περιφερεία̋ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΒ, οὕτω̋ ἡ 

ΓΕ εὐθεῖα πρὸ̋ τὴν ΒΕ. 

ὁµοίω̋ γὰρ τῷ προτέρῳ ληµµατίῳ, ἐὰν ἀπὸ τῶν Β καὶ Γ ἀγάγωµεν 

καθέτου̋ ἐπὶ τὴν ∆Α τήν τε ΒΖ καὶ τὴν ΓΗ, ἔσται διὰ τὸ παραλλήλου̋ αὐτὰ̋ 

εἶναι, ὡ̋ ἡ ΓΗ πρὸ̋ τὴν ΒΖ, οὕτω̋ ἡ ΓΕ πρὸ̋ τὴν ΕΒ· ὥστε καί, ὡ̋ ἡ ὑπὸ τὴν 
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διπλῆν τῆ̋ ΓΑ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΒ, οὕτω̋ ἡ ΓΕ πρὸ̋ τὴν ΕΒ· ὅπερ 

ἔδει δεῖξαι. 

καὶ ἐνταῦθα δὲ αὐτόθεν παρακολουθεῖ, διότι, κἂν ἡ ΓΒ περιφέρεια µόνη 

δοθῇ, καὶ ὁ λόγο̋ ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΓΑ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ 

ΑΒ δοθῇ, καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια δοθήσεται. Πάλιν γὰρ ἐπὶ τῆ̋ ὁµοία̋ 

καταγραφῆ̋ ἐπιζευχθείση̋ τῆ̋ ∆Β καὶ καθέτου ἀχθείση̋ ἐπὶ τὴν ΒΓ τῆ̋ ∆Ζ ἡ 

µὲν ὑπὸ Β∆Ζ γωνία τὴν ἡµίσειαν ὑποτείνουσα τῆ̋ ΒΓ περιφερεία̋ ἔσται 

δεδοµένη· καὶ ὅλον ἄρα τὸ Β∆Ζ ὀρθογώνιον. ἐπεὶ δὲ καὶ ὅ τε τῆ̋ ΓΕ πρὸ̋ τὴν 

ΕΒ λόγο̋ δέδοται καὶ ἔτι ἡ ΓΒ εὐθεῖα, δοθήσεται καὶ ἥ τε ΕΒ καὶ ἔτι ὅλη ἡ 

ΕΒΖ· ὥστε καί, ἐπεὶ ἡ ∆Ζ δέδοται, δοθήσεται καὶ ἥ τε ὑπὸ Ε∆Ζ γωνία τοῦ 

αὐτοῦ ὀρθογωνίου καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ Ε∆Β. ὥστε καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια ἔσται 

δεδοµένη. 

τούτων προληφθέντων γεγράφθωσαν ἐπὶ σφαιρικῆ̋ ἐπιφανεία̋ 

µεγίστων κύκλων περιφέρειαι, ὥστε εἰ̋ δύο τὰ̋ ΑΒ καὶ ΑΓ δύο γραφείσα̋ 

τὰ̋ ΒΕ καὶ Γ∆ τέµνειν ἀλλήλα̋ κατὰ τὸ Ζ σηµεῖον· ἔστω δὲ ἑκάστη αὐτῶν 

ἐλάσσων ἡµικυκλίου· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν καταγραφῶν 

ὑπακουέσθω. 

λέγω δή, ὅτι ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΓΕ περιφερεία̋ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΕΑ λόγο̋ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΓΖ πρὸ̋ τὴν 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ Ζ∆ καὶ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ∆Β πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΒΑ. 

εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τῆ̋ σφαίρα̋ καὶ ἔστω τὸ Η, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ 

τοῦ Η ἐπὶ τὰ̋ Β, Ζ, Ε τοµὰ̋ τῶν κύκλων ἥ τε ΗΒ καὶ ἡ ΗΖ καὶ ἡ ΗΕ, καὶ 

ἐπιζευχθεῖσα ἡ Α∆ ἐκβεβλήσθω καὶ συµπιπτέτω τῇ ΗΒ ἐκβληθείσῃ καὶ αὐτῇ 

κατὰ τὸ Θ σηµεῖον, ὁµοίω̋ δὲ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ∆Γ καὶ ΑΓ τεµνέτωσαν τὰ̋ ΗΖ 

καὶ ΗΕ κατὰ τὸ Κ καὶ Λ σηµεῖον· ἐπὶ µιᾶ̋ δὴ γίνεται εὐθεία̋ τὰ Θ, Κ, Λ 

σηµεῖα διὰ τὸ ἐν δυσὶν ἅµα εἶναι ἐπιπέδοι̋ τῷ τε τοῦ ΑΓ∆ τριγώνου καὶ τῷ 

τοῦ ΒΖΕ κύκλου, ἥτι̋ ἐπιζευχθεῖσα ποιεῖ εἰ̋ δύο εὐθεία̋ τὰ̋ ΘΑ καὶ ΓΑ 
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διηγµένα̋ τὰ̋ ΘΛ καὶ Γ∆ τεµνούσα̋ ἀλλήλα̋ κατὰ τὸ Κ σηµεῖον· ὁ ἄρα τῆ̋ 

ΓΛ πρὸ̋ ΛΑ λόγο̋ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ΓΚ πρὸ̋ Κ∆ καὶ τοῦ τῆ̋ ∆Θ πρὸ̋ 

ΘΑ. ἀλλ’ ὡ̋ µὲν ἡ ΓΛ πρὸ̋ ΛΑ, οὕτω̋ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΓΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΑ περιφερεία̋, ὡ̋ δὲ ἡ ΓΚ πρὸ̋ Κ∆, οὕτω̋ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν 

τῆ̋ ΓΖ περιφερεία̋ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ Ζ∆, ὡ̋ δὲ ἡ Θ∆ πρὸ̋ ΘΑ, 

οὕτω̋ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ∆Β περιφερεία̋ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΑ· 

καὶ ὁ λόγο̋ ἄρα ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΓΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΑ 

συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΓΖ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ Ζ∆ 

καὶ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ∆Β πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΑ. 

κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆ̋ ἐπιπέδου καταγραφῆ̋ τῶν εὐθειῶν 

δείκνυται, ὅτι καὶ ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΓΑ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ 

ΕΑ λόγο̋ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ Γ∆ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ∆Ζ καὶ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΒ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ 

ΒΕ· ἅπερ προέκειτο δεῖξαι. 
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Τούτου δὴ τοῦ θεωρήµατο̋ προεκτεθειµένου ποιησόµεθα πρώτην τὴν 

τῶν προκειµένων περιφερειῶν ἀπόδειξιν οὕτω̋. 

ἔστω γὰρ ὁ δι’ ἀµφοτέρων τῶν πόλων τοῦ τε ἰσηµερινοῦ καὶ τοῦ διὰ 

µέσων τῶν ζῳδίων κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆ καὶ τὸ µὲν τοῦ ἰσηµερινοῦ ἡµικύκλιον τὸ 

ΑΕΓ, τὸ δὲ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τὸ ΒΕ∆, τὸ δὲ Ε σηµεῖον ἡ κατὰ τὴν 

ἐαρινὴν ἰσηµερίαν αὐτῶν τοµή, ὥστε τὸ µὲν Β χειµερινὸν τροπικὸν εἶναι, τὸ δὲ 

∆ θερινόν, εἰλήφθω δὲ ἐπὶ τῆ̋ ΑΒΓ περιφερεία̋ ὁ πόλο̋ τοῦ ΑΕΓ ἰσηµερινοῦ 

καὶ ἔστω τὸ Ζ σηµεῖον, καὶ ἀπειλήφθω ἡ ΕΗ περιφέρεια τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων κύκλου τµηµάτων ὑποκειµένη λ΄, οἵων ἐστὶν ὁ µέγιστο̋ κύκλο̋ τξ΄, διὰ 

δὲ τῶν Ζ, Η γεγράφθω µεγίστου κύκλου περιφέρεια ἡ ΖΗΘ, καὶ προκείσθω 

τὴν ΗΘ δηλονότι εὑρεῖν. προειλήφθω δὴ καὶ ἐνταῦθα καὶ καθόλου ἐπὶ πασῶν 

τῶν ὁµοίων δείξεων, ἵνα µὴ καθ’ ἑκάστην ταυτολογῶµεν, ὅτι, ὅταν τὰ̋ 
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πηλικότητα̋ λέγωµεν περιφερειῶν ἢ εὐθειῶν, ὅσων εἰσὶν µοιρῶν ἢ τµηµάτων, 

ἐπὶ µὲν τῶν περιφερειῶν τοιούτων φαµέν, οἵων ἡ τοῦ µεγίστου κύκλου 

περιφέρεια τµηµάτων τξ΄, ἐπὶ δὲ τῶν εὐθειῶν τοιούτων, οἵων ἡ τοῦ κύκλου 

διάµετρο̋ ρκ΄. 

ἐπεὶ τοίνυν ἐν καταγραφῇ µεγίστων κύκλων εἰ̋ δύο τὰ̋ ΑΖ καὶ ΑΕ 

περιφερεία̋ γεγραµµέναι εἰσὶ δύο ἥ τε ΖΘ καὶ ἡ ΕΒ τέµνουσαι ἀλλήλα̋ κατὰ 

τὸ Η, ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΑ λόγο̋ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΒ 

συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΖ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ 

ΘΗ καὶ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΗΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΒ. ἀλλ’ 

ἡ µὲν τῆ̋ ΖΑ περιφερεία̋ διπλῆ µοιρῶν ἐστιν ρπ΄ καὶ ἡ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα 

τµηµάτων ρκ΄, ἡ δὲ τῆ̋ ΑΒ διπλῆ κατὰ τὸν συµπεφωνηµένον ἡµῖν τῶν πγ΄ πρὸ̋ 

τὰ ια΄ λόγον µοιρῶν µζ΄ µβ΄ µ΄, ἡ δ’ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων µη΄ λα΄ νε΄, καὶ 

πάλιν ἡ µὲν τῆ̋ ΗΕ περιφερεία̋ διπλῆ µοιρῶν ξ΄ καὶ ἡ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα 

τµηµάτων ξ΄, ἡ δὲ τῆ̋ ΕΒ διπλῆ µοιρῶν ρπ΄ καὶ ἡ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων 

ρκ΄· ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρκ΄ πρὸ̋ τὰ µη΄ λα΄ νε΄ λόγου ἀφέλωµεν τὸν τῶν ξ΄ 

πρὸ̋ τὰ ρκ΄, καταλείπεται ὁ λόγο̋ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΘ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΗ ὁ τῶν ρκ΄ πρὸ̋ τὰ κδ΄ ιε΄ νζ΄. καί ἐστιν ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΖΘ 

περιφερεία̋ µοιρῶν ρπ΄, ἡ δὲ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ρκ΄· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν 

διπλῆν ἄρα τῆ̋ ΘΗ τῶν αὐτῶν ἐστιν κδ΄ ιε΄ νζ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΘΗ 

περιφερεία̋ µοιρῶν ἐστιν κγ΄ ιθ΄ νθ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΘΗ τῶν αὐτῶν ια΄ µ΄ ἔγγιστα. 

πάλιν ὑποκείσθω ἡ ΕΗ περιφέρεια µοιρῶν ξ΄, ὥστε τῶν ἄλλων µενόντων 

τῶν αὐτῶν τὴν µὲν διπλῆν τῆ̋ ΕΗ γίνεσθαι µοιρῶν ρκ΄, τὴν δὲ ὑπ’ αὐτὴν 

εὐθεῖαν τµηµάτων ργ΄ νε΄ κγ΄. ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν ρκ΄ πρὸ̋ τὰ µη΄ λα΄ 

νε΄ λόγου ἀφέλωµεν τὸν τῶν ργ΄ νε΄ κγ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄, καταλειφθήσεται ὁ λόγο̋ 

ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΘ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΗ ὁ τῶν ρκ΄ πρὸ̋ 

τὰ µβ΄ α΄ µη΄. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΘ τµηµάτων ρκ΄· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΗ τῶν αὐτῶν ἔσται µβ΄ α΄ µη΄. καὶ ἡ µὲν διπλῆ ἄρα τῆ̋ ΘΗ 
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περιφερεία̋ µοιρῶν ἐστιν µα΄ ο΄ ιη΄ ἡ δὲ ΘΗ τῶν αὐτῶν κ΄ λ΄ θ΄· ἅπερ ἔδει 

δεῖξαι. 

 τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ µέρο̋ περιφερειῶν 

ἐπιλογιζόµενοι τὰ̋ πηλικότητα̋ ἐκθησόµεθα κανόνιον τῶν τοῦ τεταρτηµορίου 

µοιρῶν x΄ παρακειµένα̋ ἔχον τὰ̋ πηλικότητα̋ τῶν ὁµοίων ταῖ̋ 

ἀποδεδειγµέναι̋ περιφερειῶν· καί ἐστιν τὸ κανόνιον τοιοῦτον· 

 )$� �����)�� 	����$�� 



© www.astrothesaurus.gr 

 

)%� �$�� ��� ��� ��(�� ��� ������� �������� 
Ἑξῆ̋ δ’ ἂν εἴη συναποδεῖξαι τῶν τοῦ ἰσηµερινοῦ περιφερειῶν τὰ̋ 

γινοµένα̋ πηλικότητα̋ ὑπὸ τῶν γραφοµένων κύκλων διά τε τῶν πόλων αὐτοῦ 

καὶ τῶν διδοµένων τοῦ λοξοῦ κύκλου τµηµάτων· οὕτω γὰρ ἕξοµεν, ἐν ὁπόσοι̋ 

χρόνοι̋ ἰσηµερινοῖ̋ τὰ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τµήµατα διελεύσεται τόν τε 

µεσηµβρινὸν πανταχῆ καὶ τὸν ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ ὁρίζοντα διὰ τὸ καὶ 

αὐτὸν τότε µόνον διὰ τῶν πόλων γράφεσθαι τοῦ ἰσηµερινοῦ. 

ἐκκείσθω τοίνυν ἡ προδεδειγµένη καταγραφή, καὶ δοθείση̋ πάλιν τῆ̋ 

ΕΗ περιφερεία̋ τοῦ λοξοῦ κύκλου πρότερον τµηµάτων λ΄ δέον ἔστω τὴν ΕΘ 

τοῦ ἰσηµερινοῦ περιφέρειαν εὑρεῖν. 
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κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ τοῖ̋ ἔµπροσθεν ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΒ πρὸ̋ τὴν 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΑ λόγο̋ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΗ 

πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΗΘ καὶ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ πρὸ̋ τὴν 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΑ. ἀλλ’ ἡ µὲν τῆ̋ ΖΒ περιφερεία̋ διπλῆ µοιρῶν ἐστιν ρλβ΄ 

ιζ΄ κ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ρθ΄ µδ΄ νγ΄, ἡ δὲ τῆ̋ ΒΑ µοιρῶν µζ΄ µβ΄ 

µ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων µη΄ λα΄ νε΄· καὶ πάλιν ἡ µὲν τῆ̋ ΖΗ 

περιφερεία̋ διπλῆ µοιρῶν ρνw΄ µ΄ α΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ριζ΄ λα΄ 

ιε΄, ἡ δὲ τῆ̋ ΗΘ µοιρῶν κγ΄ ιθ΄ νθ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων κδ΄ ιε΄ νζ΄. 

ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρθ΄ µδ΄ νγ΄ πρὸ̋ τὰ µη΄ λα΄ νε΄ λόγου ἀφέλωµεν τὸν τῶν 

ριζ΄ λα΄ ιε΄ πρὸ̋ τὰ κδ΄ ιε΄ νζ΄, καταλειφθήσεται ἡµῖν ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ 

ΘΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΑ λόγο̋ ὁ τῶν νδ΄ νβ΄ κw΄ πρὸ̋ τὰ ριζ΄ λα΄ 

ιε΄· ὁ δ’ αὐτὸ̋ λόγο̋ ἐστὶν καὶ τῶν νw΄ α΄ κε΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄. καί ἐστιν ἡ µὲν διπλῆ 

τῆ̋ ΕΑ µοιρῶν ρπ΄, ἡ δ’ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ρκ΄· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν 

ἄρα τῆ̋ ΘΕ τµηµάτων τῶν αὐτῶν ἐστιν νw΄ α΄ κε΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΘΕ 

περιφερεία̋ ἔσται µοιρῶν νε΄ µ΄ ἔγγιστα, ἡ δὲ ΘΕ τῶν αὐτῶν κζ΄ ν΄. 

πάλιν ὑποκείσθω ἡ ΕΗ περιφέρεια µοιρῶν ξ΄, ὥστε τῶν ἄλλων µενόντων 

τῶν αὐτῶν τὴν µὲν διπλῆν τῆ̋ ΖΗ περιφερεία̋ γίνεσθαι µοιρῶν ρλη΄ νθ΄ µβ΄ 

καὶ τὴν ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ριβ΄ κγ΄ νw΄, τὴν δὲ διπλῆν τῆ̋ ΗΘ 

περιφερεία̋ µοιρῶν µα΄ ο΄ ιη΄ καὶ τὴν ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων µβ΄ α΄ µη΄. 

ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ρθ΄ µδ΄ νγ΄ πρὸ̋ τὰ µη΄ λα΄ νε΄ λόγου ἀφέλωµεν τὸν τῶν 

ριβ΄ κγ΄ νw΄ πρὸ̋ τὰ µβ΄ α΄ µη΄, καταλειφθήσεται ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ 

λόγο̋ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΑ ὁ τῶν xε΄ β΄ µ΄ πρὸ̋ τὰ ριβ΄ κγ΄ νw΄· ὁ δ’ 

αὐτὸ̋ τούτῳ λόγο̋ ἐστὶν καὶ ὁ τῶν ρα΄ κη΄ κ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΕΑ περιφερεία̋ εὐθεῖα τµηµάτων ρκ΄· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν 

τῆ̋ ΘΕ τῶν αὐτῶν ἐστιν ρα΄ κη΄ κ΄. καὶ ἡ µὲν διπλῆ ἄρα τῆ̋ ΘΕ περιφερεία̋ 

ἔσται µοιρῶν ριε΄ κη΄ ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΘΕ τῶν αὐτῶν νζ΄ µδ΄. 

καὶ δέδεικται, ὅτι τὸ µὲν αʹ ἀπὸ τοῦ ἰσηµερινοῦ σηµείου 

δωδεκατηµόριον τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου συγχρονεῖ τοῖ̋ τοῦ 
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ἰσηµερινοῦ κατὰ τὸν ἐκκείµενον τρόπον τµήµασιν κζ΄ ν΄, τὸ δὲ δεύτερον 

τµήµασιν κθ΄ νδ΄, ἐπειδήπερ ἀµφότερα ἀπεδείχθη µοιρῶν νζ΄ µδ΄· καὶ τὸ τρίτον 

δὲ δηλονότι δωδεκατηµόριον συγχρονίσει ταῖ̋ λοιπαῖ̋ εἰ̋ τὸ τεταρτηµόριον 

µοίραι̋ λβ΄ ιw΄ διὰ τὸ καὶ ὅλον τὸ τοῦ λοξοῦ κύκλου τεταρτηµόριον ὅλῳ τῷ 

τοῦ ἰσηµερινοῦ συγχρονίζειν ὡ̋ πρὸ̋ τοὺ̋ διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσηµερινοῦ 

γραφοµένου̋ κύκλου̋. 

τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον τῇ προκειµένῃ δείξει κατακολουθοῦντε̋ 

ἐπελογισάµεθα καὶ τὰ̋ ἑκάστῃ δεκαµοιρίᾳ τοῦ λοξοῦ κύκλου συγχρονούσα̋ 

περιφερεία̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ διὰ τὸ τὰ̋ ἔτι τούτων µικροµερεστέρα̋ µηδενὶ 

ἀξιολόγῳ διαφέρειν τῶν πρὸ̋ ὁµαλὴν παραύξησιν ὑπεροχῶν. ἐκθησόµεθα οὖν 

καὶ ταύτα̋, ἵνα κατὰ τὸ πρόχειρον ἔχωµεν, ἐν ὅσοι̋ χρόνοι̋ αὐτῶν ἑκάστη 

τόν τε µεσηµβρινόν, ὡ̋ ἔφαµεν, πανταχῆ καὶ τὸν ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ 

ὁρίζοντα διελεύσεται, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆ̋ πρὸ̋ τῷ ἰσηµερινῷ σηµείῳ 

δεκαµοιρία̋ ποιησάµενοι. 

ἡ µὲν οὖν πρώτη περιέχει χρόνου̋ θ΄ ι΄, ἡ δὲ δευτέρα χρόνου̋ θ΄ ιε΄, ἡ δὲ 

τρίτη χρόνου̋ θ΄ κε΄, ὥστε τοὺ̋ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοῦ αʹ δωδεκατηµορίου 

συνάγεσθαι χρόνου̋ κζ΄ ν΄· ἡ δὲ τετάρτη χρόνου̋ θ΄ µ΄, ἡ δὲ πέµπτη χρόνου̋ θ΄ 

νη΄, ἡ δὲ ἕκτη χρόνου̋ ι΄ ιw΄, ὥστε καὶ τοῦ δευτέρου δωδεκατηµορίου τοὺ̋ κθ΄ 

νδ΄ χρόνου̋ συνάγεσθαι· ἡ δὲ ἑβδόµη χρόνου̋ ι΄ λδ΄, ἡ δὲ ὀγδόη χρόνου̋ ι΄ µζ΄, 

ἡ δὲ ἐνάτη χρόνου̋ ι΄ νε΄, ὡ̋ πάλιν συνάγεσθαι καὶ τοῦ µὲν τρίτου καὶ πρὸ̋ 

τοῖ̋ τροπικοῖ̋ σηµείοι̋ δωδεκατηµορίου τοὺ̋ λβ΄ ιw΄ χρόνου̋, ὅλου δὲ τοῦ 

τεταρτηµορίου τοὺ̋ x΄ συµφώνω̋. 

καί ἐστιν αὐτόθεν φανερόν, ὅτι καὶ ἡ τῶν λοιπῶν τεταρτηµορίων τάξι̋ 

ἡ αὐτὴ τυγχάνει οὖσα, πάντων καθ’ ἕκαστον τῶν αὐτῶν συµβαινόντων διὰ τὸ 

τὴν σφαῖραν ὀρθὴν ὑποκεῖσθαι, τουτέστιν τὸν ἰσηµερινὸν ἀνέγκλιτον πρὸ̋ 

τὸν ὁρίζοντα. 


