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CCC lll aaa uuu ddd iii uuu sss    PPP ttt ooo lll eee mmm aaa eee uuu sss    

ΜΜ ΑΑ ΘΘ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΤΤ ΑΑ ΞΞ ΙΙ ΣΣ   

 

Βʹ. 

 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ βʹ τῆ̋ Πτολεµαίου µαθηµατικῆ̋ συντάξεω̋. 

 

αʹ. περὶ τῆ̋ καθόλου θέσεω̋ τῆ̋ καθ’ ἡµᾶ̋ οἰκουµένη̋. 

βʹ. πῶ̋ δοθέντο̋ τοῦ τῆ̋ µεγίστη̋ ἡµέρα̋ µεγέθου̋ αἱ ἀπολαµβανόµεναι τοῦ 

ὁρίζοντο̋ περιφέρειαι ὑπό τε τοῦ ἰσηµερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου δίδονται. 

γʹ. πῶ̋ τῶν αὐτῶν ὑποκειµένων τὸ ἔξαρµα τοῦ πόλου δίδοται καὶ τὸ ἀνάπαλιν. 

δʹ. πῶ̋ ἐπιλογιστέον, τίσιν καὶ πότε καὶ ποσάκι̋ ὁ ἥλιο̋ γίνεται κατὰ κορυφήν. 

εʹ. πῶ̋ ἀπὸ τῶν ἐκκειµένων οἱ λόγοι τῶν γνωµόνων πρὸ̋ τὰ̋ ἰσηµερινὰ̋ καὶ 

τροπικὰ̋ ἐν ταῖ̋ µεσηµβρίαι̋ σκιὰ̋ λαµβάνονται. 

�ʹ. ἔκθεσι̋ τῶν κατὰ παράλληλον ἰδιωµάτων. 

ζʹ. περὶ τῶν ἐπὶ τῆ̋ ἐγκεκλιµένη̋ σφαίρα̋ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ 

τοῦ ἰσηµερινοῦ συναναφορῶν. 

ηʹ. ἔκθεσι̋ κανονίων τῶν κατὰ δεκαµοιρίαν παράλληλον ἀναφορῶν. 

θʹ. περὶ τῶν κατὰ µέρο̋ ταῖ̋ ἀναφοραῖ̋ παρακολουθούντων. 

ιʹ. περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ µεσηµβρινοῦ 

γινοµένων γωνιῶν. 

ιαʹ. περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ τοῦ ὁρίζοντο̋ γινοµένων γωνιῶν. 

ιβʹ. περὶ τῶν πρὸ̋ τὸν αὐτὸν κύκλον τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντο̋ γινοµένων 

γωνιῶν καὶ περιφερειῶν. 

ιγʹ. ἔκθεσι̋ κατὰ παράλληλον τῶν προκειµένων γωνιῶν καὶ περιφερειῶν. 
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αʹ. Περὶ τῆ̋ καθόλου θέσεω̋ τῆ̋ καθ’ ἡµᾶ̋ οἰκουµένη̋. 

∆ιεξελθόντε̋ ἐν τῷ πρώτῳ τῆ̋ συντάξεω̋ τά τε περὶ τῆ̋ τῶν ὅλων 

σχέσεω̋ κατὰ τὸ κεφαλαιῶδε̋ ὀφείλοντα προληφθῆναι, καὶ ὅσα ἄν τι̋ τῶν 

ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ χρήσιµα πρὸ̋ τὴν τῶν ὑποκειµένων θεωρίαν ἡγήσαιτο, 

πειρασόµεθα κατὰ τὸ ἑξῆ̋ καὶ τῶν περὶ τὴν ἐγκεκλιµένην σφαῖραν 

συµβαινόντων τὰ κυριώτερα πάλιν, ὡ̋ ἔνι µάλιστα, κατὰ τὸν εὐµεταχείριστον 

τρόπον ἐφοδεῦσαι. 

  καὶ ἐνταῦθα δὴ τὸ µὲν ὁλοσχερῶ̋ ὀφεῖλον προληφθῆναι τοῦτό ἐστιν, ὅτι 

τῆ̋ γῆ̋ εἰ̋ τέσσαρα διαιρουµένη̋ τεταρτηµόρια τὰ γινόµενα ὑπό τε τοῦ κατὰ 

τὸν ἰσηµερινὸν κύκλον καὶ ἑνὸ̋ τῶν διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφοµένων τὸ τῆ̋ 

καθ’ ἡµᾶ̋ οἰκουµένη̋ µέγεθο̋ ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν βορείων ἔγγιστα 

ἐµπεριέχεται. 

 τοῦτο δ’ ἂν µάλιστα γένοιτο φανερὸν ἐπὶ µὲν τοῦ πλάτου̋, τουτέστιν τῆ̋ 

ἀπὸ µεσηµβρία̋ πρὸ̋ τὰ̋ ἄρκτου̋ παρόδου, διὰ τοῦ πανταχῆ τὰ̋ ἐν ταῖ̋ 

ἰσηµερίαι̋ τῶν γνωµόνων γιγνοµένα̋ µεσηµβρινὰ̋ σκιὰ̋ πρὸ̋ ἄρκτου̋ αἰεὶ 

ποιεῖσθαι τὰ̋ προσνεύσει̋ καὶ µηδέποτε πρὸ̋ µεσηµβρίαν, ἐπὶ δὲ τοῦ µήκου̋, 

τουτέστιν τῆ̋ ἀπὸ ἀνατολῶν πρὸ̋ δυσµὰ̋ παρόδου, διὰ τοῦ τὰ̋ αὐτὰ̋ 

ἐκλείψει̋, µάλιστα δὲ τὰ̋ σεληνιακά̋, παρά τε τοῖ̋ ἐπ’ ἄκρων τῶν 

ἀνατολικῶν µερῶν τῆ̋ καθ’ ἡµᾶ̋ οἰκουµένη̋ οἰκοῦσι καὶ παρὰ τοῖ̋ ἐπ’ ἄκρων 

τῶν δυτικῶν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον θεωρουµένα̋ µὴ πλέον δώδεκα προτερεῖν 

ἢ ὑστερεῖν ὡρῶν ἰσηµερινῶν αὐτοῦ κατὰ µῆκο̋ τοῦ τεταρτηµορίου 

δωδεκάωρον διάστηµα περιέχοντο̋, ἐπειδήπερ ὑφ’ ἑνὸ̋ τῶν τοῦ ἰσηµερινοῦ 

ἡµικυκλίων ἀφορίζεται. 

τῶν δὲ κατὰ µέρο̋ ὀφειλόντων θεωρηθῆναι µάλιστ’ ἄν τι̋ ἡγήσαιτο 

πρὸ̋ τὴν προκειµένην πραγµατείαν ἁρµόζειν τὰ καθ’ ἕκαστον τῶν 

βορειοτέρων τοῦ ἰσηµερινοῦ κύκλου παραλλήλων αὐτῷ καὶ ταῖ̋ ὑποκειµέναι̋ 
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οἰκήσεσι κατὰ τὰ κυριώτερα τῶν ἰδιωµάτων συµπίπτοντα· ταῦτα δ’ ἐστίν, 

ὅσον τε οἱ πόλοι τῆ̋ πρώτη̋ φορᾶ̋ τοῦ ὁρίζοντο̋ ἀφεστήκασιν, ἢ ὅσον τὸ 

κατὰ κορυφὴν σηµεῖον τοῦ ἰσηµερινοῦ κατὰ τὸν µεσηµβρινὸν κύκλον, καί, οἷ̋ 

ὁ ἥλιο̋ κατὰ κορυφὴν γίνεται, πότε καὶ ποσάκι̋ τὸ τοιοῦτο συµβαίνει, καὶ 

τίνε̋ οἱ λόγοι τῶν ἰσηµερινῶν καὶ τροπικῶν ἐν ταῖ̋ µεσηµβρίαι̋ σκιῶν πρὸ̋ 

τοὺ̋ γνώµονα̋, καὶ πηλίκαι τῶν µεγίστων ἢ ἐλαχίστων ἡµερῶν παρὰ τὰ̋ 

ἰσηµερινὰ̋ αἱ ὑπεροχαί, καὶ ὅσα ἄλλα περὶ τὰ̋ κατὰ µέρο̋ αὐξοµειώσει̋ τῶν 

νυχθηµέρων ἔτι τε περί τε τὰ̋ συνανατολὰ̋ καὶ συγκαταδύσει̋ τοῦ τε 

ἰσηµερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ περὶ τὰ ἰδιώµατα καὶ τὰ µεγέθη τῶν 

γινοµένων γωνιῶν ὑπὸ τῶν κυριωτέρων καὶ µεγίστων κύκλων ἐπισυµβαίνοντα 

θεωρεῖται. 

 

βʹ. Πῶ̋ δοθέντο̋ τοῦ τῆ̋ µεγίστη̋ ἡµέρα̋ µεγέθου̋ αἱ ἀπολαµβανόµεναι τοῦ 

ὁρίζοντο̋ περιφέρειαι ὑπό τε τοῦ ἰσηµερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου δίδονται. 

Προκείσθω δὴ καθόλου τῶν ὑποδειγµάτων ἕνεκεν ὁ διὰ Ῥόδου 

γραφόµενο̋ παράλληλο̋ τῷ ἰσηµερινῷ κύκλο̋, ὅπου τὸ µὲν ἔξαρµα τοῦ πόλου 

µοιρῶν ἐστιν λJ, ἡ δὲ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιδ< ʹ, καὶ ἔστω 

µεσηµβρινὸ̋ µὲν κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆, ὁρίζοντο̋ δὲ ἀνατολικὸν ἡµικύκλιον τὸ 

ΒΕ∆, καὶ ἰσηµερινοῦ µὲν ἡµικύκλιον ὁµοίω̋ τὸ ΑΕΓ, ὁ δὲ νότιο̋ αὐτοῦ πόλο̋ 

τὸ Ζ. ὑποκείσθω δὲ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τὸ χειµερινὸν τροπικὸν 

σηµεῖον ἀνατέλλον διὰ τοῦ Η, καὶ γεγράφθω διὰ τῶν Ζ, Η µεγίστου κύκλου 

τεταρτηµόριον τὸ ΖΗΘ. δεδόσθω δὲ πρῶτον τὸ µέγεθο̋ τῆ̋ µεγίστη̋ ἡµέρα̋, 

καὶ προκείσθω τὴν ΕΗ τοῦ ὁρίζοντο̋ περιφέρειαν εὑρεῖν. 

 ἐπεὶ τοίνυν ἡ τῆ̋ σφαίρα̋ στροφὴ περὶ τοὺ̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ πόλου̋ 

ἀποτελεῖται, φανερόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τό τε Η σηµεῖον καὶ τὸ Θ κατὰ 

τὸν ΑΒΓ∆ µεσηµβρινὸν ἔσται, καὶ ὁ µὲν ἀπ’ ἀνατολῆ̋ µέχρι τῆ̋ ὑπὲρ γῆν 
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µεσουρανήσεω̋ τοῦ Η χρόνο̋ ὁ περιεχόµενο̋ ἐστὶν ὑπὸ τῆ̋ ΘΑ τοῦ 

ἰσηµερινοῦ περιφερεία̋, ὁ δ’ ἀπὸ τῆ̋ ὑπὸ γῆν µεσουρανήσεω̋ µέχρι τῆ̋ 

ἀνατολῆ̋ ὁ περιεχόµενο̋ ὑπὸ τῆ̋ ΓΘ. ἀκόλουθον δέ ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ µὲν τῆ̋ 

ἡµέρα̋ χρόνο̋ ὁ διπλασίων ἐστὶν τοῦ ὑπὸ τῆ̋ ΘΑ περιεχοµένου, ὁ δὲ τῆ̋ 

νυκτὸ̋ ὁ διπλασίων τοῦ ὑπὸ τῆ̋ ΓΘ περιεχοµένου, ἐπειδήπερ καὶ χωρὶ̋ τά τε 

ὑπὲρ γῆν καὶ τὰ ὑπὸ γῆν τµήµατα τῶν παραλλήλων τῷ ἰσηµερινῷ κύκλων 

πάντων διχοτοµεῖται ὑπὸ τοῦ µεσηµβρινοῦ. 

 διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἡ µὲν ΕΘ περιφέρεια ἡµίσεια οὖσα τοῦ διαφόρου τῆ̋ 

ἐλαχίστη̋ ἢ µεγίστη̋ ἡµέρα̋ παρὰ τὴν ἰσηµερινὴν µιᾶ̋ µὲν ὥρα̋ καὶ δʹ γίνεται 

κατὰ τὸν ὑποκείµενον παράλληλον, χρόνων δὲ δηλονότι ιη΄ µε΄, ἡ δὲ λοιπὴ εἰ̋ 

τὸ τεταρτηµόριον ἡ ΘΑ τῶν αὐτῶν οα΄ ιε΄. ἐπειδὴ οὖν κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖ̋ 

ἔµπροσθεν ἀποδεδειγµένοι̋ εἰ̋ δύο µεγίστων κύκλων περιφερεία̋ τὰ̋ ΑΕ καὶ 

ΑΖ δύο γεγραµµέναι εἰσὶν αἱ ΕΒ καὶ ΖΘ τέµνουσαι ἀλλήλα̋ κατὰ τὸ Η, ὁ τῆ̋ 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΑ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΕ λόγο̋ συνῆπται ἔκ τε 

τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΖ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΗ καὶ τοῦ τῆ̋ 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΗΒ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΕ. ἀλλὰ ἡ µὲν τῆ̋ ΘΑ 

περιφερεία̋ διπλῆ µοιρῶν ἐστιν ρµβ΄ λ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ριγ΄ 

λζ΄ νδ΄, ἡ δὲ τῆ̋ ΑΕ µοιρῶν ρπ΄ καὶ ἡ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ρκ΄, καὶ 

πάλιν ἡ µὲν τῆ̋ ΘΖ διπλῆ µοιρῶν ρπ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ρκ΄, ἡ 

δὲ τῆ̋ ΖΗ µοιρῶν ρλβ΄ ιζ΄ κ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ρθ΄ µδ΄ νγ΄· ἐὰν 

ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν ριγ΄ λζ΄ νδ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄ ἀφέλωµεν τὸν τῶν ρκ΄ πρὸ̋ τὰ 

ρθ΄ µδ΄ νγ΄, καταλειφθήσεται ἡµῖν ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΗΒ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΕ λόγο̋ ὁ τῶν ργ΄ νε΄ κγ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΒΕ περιφερεία̋, ἐπεὶ τεταρτηµορίου τυγχάνει, τµηµάτων ρκ΄· καὶ ἡ 

ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆ̋ ΗΒ τῶν αὐτῶν ἐστιν ργ΄ νε΄ κγ΄· ὥστε καὶ ἡ µὲν διπλῆ 

τῆ̋ ΒΗ περιφερεία̋ ἔσται µοιρῶν ρκ΄ ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΗ τῶν αὐτῶν ξ΄· καὶ 
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λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΕ τοιούτων καταλείπεται λ΄, οἵων ἐστὶν ὁ ὁρίζων τξ΄· ὅπερ ἔδει 

δεῖξαι. 

 

γʹ. Πῶ̋ τῶν αὐτῶν ὑποκειµένων τὸ ἔξαρµα τοῦ πόλου δίδοται καὶ τὸ 

ἀνάπαλιν. 

Προκείσθω δὴ πάλιν τούτου δεδοµένου καὶ τὸ ἔξαρµα τοῦ πόλου λαβεῖν, 

τουτέστιν τὴν ΒΖ περιφέρειαν τοῦ µεσηµβρινοῦ. γίνεται τοίνυν ἐπὶ τῆ̋ αὐτῆ̋ 

καταγραφῆ̋ ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΘ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΑ 

λόγο̋ συνηµµένο̋ ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΗ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΗΒ καὶ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΖ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν 

τῆ̋ ΖΑ. ἀλλ’ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΕΘ µοιρῶν ἐστιν λζ΄ λ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα 

τµηµάτων λη΄ λδ΄ κβ΄, ἡ δὲ διπλῆ τῆ̋ ΘΑ µοιρῶν ρµβ΄ λ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν 

εὐθεῖα τµηµάτων ριγ΄ λζ΄ νδ΄, καὶ πάλιν ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΕΗ µοιρῶν ξ΄ καὶ ἡ 

ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ξ΄, ἡ δὲ διπλῆ τῆ̋ ΗΒ µοιρῶν ρκ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν 

εὐθεῖα τµηµάτων ργ΄ νε΄ κγ΄· ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν λη΄ λδ΄ κβ΄ πρὸ̋ τὰ 

ριγ΄ λζ΄ νδ΄ ἀφέλωµεν τὸν τῶν ξ΄ πρὸ̋ τὰ ργ΄ νε΄ κγ΄, καταλειφθήσεται ὁ τῆ̋ 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΖ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΑ λόγο̋ ὁ τῶν ο λγ΄· 

ἔγγιστα πρὸ̋ τὰ ρκ΄. καί ἐστιν πάλιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΑ περιφερεία̋ 

τµηµάτων ρκ΄ καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆ̋ ΒΖ τῶν αὐτῶν ἐστιν ο λγ΄· ὥστε 

καὶ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΒΖ περιφερεία̋ ἔσται µοιρῶν οβ΄ α΄, ἡ δὲ ΒΖ τῶν αὐτῶν 

λJ΄ ἔγγιστα. 

πάλιν ἐπὶ τῆ̋ αὐτῆ̋ καταγραφῆ̋ ἀνάπαλιν ἡ µὲν ΒΖ περιφέρεια τοῦ 

ἐξάρµατο̋ τοῦ πόλου δεδόσθω τετηρηµένη µοιρῶν λJ΄, προκείσθω δὲ εὑρεῖν τὸ 

διάφορον τῆ̋ ἐλαχίστη̋ ἢ µεγίστη̋ ἡµέρα̋ παρὰ τὴν ἰσηµερινήν, τουτέστιν 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΘ περιφερεία̋. 
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γίνεται τοίνυν διὰ τὰ αὐτὰ ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΒ περιφερεία̋ 

πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΑ λόγο̋ συνηµµένο̋ ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΖΗ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΗΘ καὶ ἐκ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν 

τῆ̋ ΘΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΑ. ἀλλ’ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΖΒ µοιρῶν ἐστιν 

οβ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ο λβ΄ γ΄, ἡ δὲ διπλῆ τῆ̋ ΒΑ µοιρῶν ρη΄ 

καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων Xζ΄ δ΄ νJ΄, καὶ πάλιν ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΖΗ 

µοιρῶν ἐστιν ρλβ΄ ιζ΄ κ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ρθ΄ µδ΄ νγ΄, ἡ δὲ 

διπλῆ τῆ̋ ΗΘ µοιρῶν µζ΄ µβ΄ µ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων µη΄ λα΄ νε΄· 

ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ο λβ΄ γ΄ πρὸ̋ Xζ΄ δ΄ νJ΄ λόγου ἀφέλωµεν τὸν τῶν ρθ΄ µδ΄ 

νγ΄ πρὸ̋ τὰ µη΄ λα΄ νε΄, καταλειφθήσεται ἡµῖν ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ 

πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΑ λόγο̋ ὁ τῶν λα΄ ια΄ κγ΄ πρὸ̋ τὰ Xζ΄ δ΄ νJ΄. καὶ 

ἐπειδὴ ὁ αὐτὸ̋ λόγο̋ ἐστὶν ἔγγιστα καὶ τῶν λη΄ λδ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄, ἡ δὲ ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΕΑ τµηµάτων ἐστὶν ρκ΄, συνάγεται καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΘ 

τῶν αὐτῶν λη΄ λδ΄· ὥστε καὶ ἡ διπλῆ τῆ̋ ΕΘ περιφερεία̋ µοιρῶν µὲν ἔσται λζ΄ 

λ΄ ἔγγιστα, ὡρῶν δὲ ἰσηµερινῶν β΄<ʹ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ δοθήσεται καὶ ἡ ΕΗ τοῦ ὁρίζοντο̋ περιφέρεια διὰ τὸ 

καὶ τὸν τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΑ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΒ λόγον 

δεδοµένον συνῆφθαι ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΘ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΘΗ δεδοµένου καὶ αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΗΕ 

πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΒ, ὥστε καὶ τῆ̋ ΕΒ δεδοµένη̋ καταλείπεσθαι 

καὶ τὸ τῆ̋ ΕΗ µέγεθο̋. 

φανερὸν δ’, ὅτι, κἂν µὴ τὸ χειµερινὸν τροπικὸν σηµεῖον ὑποθώµεθα τὸ Η, 

τῶν ἄλλων δέ τι τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τµηµάτων, κατὰ τὰ αὐτὰ 

πάλιν ἑκατέρα τῶν ΕΘ καὶ ΕΗ περιφερειῶν δοθήσεται προεκτιθεµένων τε 

ἡµῖν διὰ τοῦ τῆ̋ λοξώσεω̋ κανονίου τῶν ἀπολαµβανοµένων τοῦ µεσηµβρινοῦ 

περιφερειῶν ὑφ’ ἑκάστου τµήµατο̋ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ 
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ἰσηµερινοῦ, τουτέστιν τῶν ὁµοίων τῇ ΗΘ περιφερείᾳ, καὶ παρακολουθοῦντο̋ 

µὲν αὐτόθεν τοῦ τὰ ὑπὸ τῶν αὐτῶν παραλλήλων γινόµενα τµήµατα τοῦ διὰ 

µέσων, τουτέστιν τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σηµείου, τὰ̋ αὐτὰ̋ 

καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ µέρη τοῦ ἰσηµερινοῦ ποιεῖν τὰ̋ τοῦ ὁρίζοντο̋ τοµὰ̋ καὶ τὰ 

τῶν νυχθηµέρων µεγέθη ἴσα ἑκάτερα ἑκατέροι̋ τῶν ὁµοίων, 

συναποδεικνυµένου δὲ τοῦ καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἴσων παραλλήλων γινόµενα, 

τουτέστιν τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἰσηµερινοῦ σηµείου, τά̋ τε τοῦ 

ὁρίζοντο̋ περιφερεία̋ ἴσα̋ ἑκατέρωθεν τοῦ ἰσηµερινοῦ ποιεῖν καὶ τῶν 

νυχθηµέρων ἐναλλὰξ ἴσα τὰ µεγέθη τῶν ἀνοµοίων. ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῆ̋ ἐκκειµένη̋ 

καταγραφῆ̋ ὑποθώµεθα καὶ τὸ Κ σηµεῖον, καθ’ ὃ τέµνει τὸ ΒΕ∆ τοῦ ὁρίζοντο̋ 

ἡµικύκλιον ὁ ἴσο̋ καὶ παράλληλο̋ τῷ διὰ τοῦ Η γραφοµένῳ, καὶ 

συναναπληρώσωµεν τὰ ΗΛ καὶ ΚΜ τῶν παραλλήλων τµήµατα ἐναλλὰξ καὶ 

ἴσα δηλονότι γινόµενα διά τε τοῦ Κ καὶ τοῦ βορείου πόλου τὸ ΝΚΞ γράψωµεν 

τεταρτηµόριον, ἴσαι µὲν ἔσονται ἡ µὲν ΘΑ περιφέρεια τῇ ΞΓ διὰ τὸ ἑκατέραν 

ἑκατέρᾳ τῶν ΛΗ καὶ ΜΚ ὁµοίαν εἶναι, καταλειφθήσεται δὲ καὶ λοιπὴ ἡ ΕΘ 

λοιπῇ τῇ ΕΞ ἴση, γενήσονται δὲ καὶ δύο τριπλεύρων ὁµοίων τῶν ΕΗΘ καὶ 

ΕΚΞ αἱ δύο µὲν πλευραὶ ταῖ̋ δυσὶν ἴσαι, ἡ µὲν ΕΘ τῇ ΕΞ, ἡ δὲ ΗΘ τῇ ΚΞ, ὀρθὴ 

δὲ ἑκατέρα τῶν πρὸ̋ τοῖ̋ Θ καὶ Ξ γωνιῶν, ὥστε καὶ βάσιν τὴν ΕΗ βάσει τῇ 

ΚΕ γίνεσθαι ἴσην. 

 

δʹ. Πῶ̋ ἐπιλογιστέον, τίσιν καὶ πότε καὶ ποσάκι̋ ὁ ἥλιο̋ γίνεται κατὰ 

κορυφήν. 

 Πρόχειρον δέ ἐστιν τούτων δεδοµένων τὸ συνεπιλογίζεσθαι, τίσι καὶ 

πότε καὶ ποσάκι̋ ὁ ἥλιο̋ κατὰ κορυφὴν γίνεται. φανεροῦ γὰρ ὄντο̋ αὐτόθεν, 

ὅτι τοῖ̋ µὲν ὑπὸ τοὺ̋ πλεῖον ἀπέχοντα̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ παραλλήλου̋ τῶν τῆ̋ 

ὅλη̋ ἀποστάσεω̋ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ σηµείου µοιρῶν κγ΄ να΄ κ΄ ἔγγιστα 



© www.astrothesaurus.gr 

 

 -8- 

οὐδ’ ὅλω̋ ὁ ἥλιο̋ γίνεται κατὰ κορυφήν, τοῖ̋ δὲ ὑπὸ τοὺ̋ αὐτὸ τὸ τοσοῦτον 

ἀφεστῶτα̋ ἅπαξ ἐν αὐτῇ τῇ θερινῇ τροπῇ, δῆλον γίνεται καί, ὅτι τοῖ̋ ὑπὸ 

τοὺ̋ ἐλάσσονα̋ τῶν ἐκκειµένων µοιρῶν ἀπέχοντα̋ δὶ̋ γίνεται κατὰ κορυφήν· 

καὶ τὸ πότε δὲ πρόχειρον ποιεῖ ἡ τοῦ κανονίου τῆ̋ λοξώσεω̋ ἔκθεσι̋. ὅσα̋ 

γὰρ ἂν ὁ ἐπιζητούµενο̋ παράλληλο̋ ἀπέχῃ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋, τῶν ἐντὸ̋ 

δηλονότι τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, τὰ̋ τοσαύτα̋ εἰσενεγκόντε̋ εἰ̋ τὰ δεύτερα 

µέρη τῶν σελιδίων τὰ̋ παρακειµένα̋ αὐταῖ̋ ἐκ τοῦ τεταρτηµορίου µοίρα̋ ἐν 

τοῖ̋ πρώτοι̋ µέρεσι τῶν σελιδίων ἕξοµεν, ὅσα̋ ἀπέχων ὁ ἥλιο̋ ἀφ’ ἑκατέρου 

τῶν ἰσηµερινῶν σηµείων ὡ̋ πρὸ̋ τὸ θερινὸν τροπικὸν κατὰ κορυφὴν τοῖ̋ ὑπ’ 

ἐκεῖνον τὸν ἐκκείµενον παράλληλον γίνεται.  

 

εʹ. Πῶ̋ ἀπὸ τῶν ἐκκειµένων οἱ λόγοι τῶν γνωµόνων πρὸ̋ τὰ̋ ἰσηµερινὰ̋ καὶ 

τροπικὰ̋ ἐν ταῖ̋ µεσηµβρίαι̋ σκιὰ̋ λαµβάνονται.  

Ὅτι δὲ καὶ οἱ προκείµενοι λόγοι τῶν σκιῶν πρὸ̋ τοὺ̋ γνώµονα̋ 

ἁπλούστερον λαµβάνονται δοθέντων ἅπαξ τῆ̋ τε µεταξὺ τῶν τροπικῶν 

περιφερεία̋ καὶ τῆ̋ µεταξὺ τοῦ ὁρίζοντο̋ καὶ τῶν πόλων, οὕτω̋ ἂν γένοιτο 

δῆλον. 

ἔστω γὰρ µεσηµβρινὸ̋ κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆ περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ 

ὑποκειµένου τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου τοῦ Α διήχθω ἡ ΑΕΓ διάµετρο̋, ᾗ 

πρὸ̋ ὀρθὰ̋ γωνία̋ ἤχθω ἐν τῷ τοῦ µεσηµβρινοῦ ἐπιπέδῳ ἡ ΓΚΖΝ, 

παράλληλο̋ δηλονότι γινοµένη τῇ κοινῇ τοµῇ τοῦ τε ὁρίζοντο̋ καὶ τοῦ 

µεσηµβρινοῦ. καὶ ἐπεὶ ὅλη ἡ γῆ σηµείου καὶ κέντρου λόγον ἔχει πρὸ̋ αἴσθησιν 

πρὸ̋ τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν, ὥστε ἀδιαφορεῖν τὸ Ε κέντρον τῆ̋ τοῦ γνώµονο̋ 

κορυφῆ̋, νοείσθω γνώµων µὲν ὁ ΓΕ, ἡ δὲ ΓΚΖΝ εὐθεῖα, ἐφ’ ἣν ἐν ταῖ̋ 

µεσηµβρίαι̋ πεσεῖται τὰ ἄκρα τῶν σκιῶν, καὶ διήχθωσαν διὰ τοῦ Ε ἥ τε 

ἰσηµερινὴ καὶ αἱ τροπικαὶ µεσηµβριναὶ ἀκτῖνε̋. 
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ἔστω δὲ ἰσηµερινὴ µὲν ἡ ΒΕ∆Ζ, θερινὴ δὲ ἡ ΗΕΘΚ, χειµερινὴ δὲ ἡ 

ΛΕΜΝ, ὥστε καὶ τὴν µὲν ΓΚ θερινὴν γίνεσθαι σκιάν, τὴν δὲ ΓΖ ἰσηµερινήν, 

τὴν δὲ ΓΝ χειµερινήν. ἐπεὶ τοίνυν ἡ µὲν Γ∆ περιφέρεια, ᾗ τὴν ἴσην ἐξῆρται ὁ 

βόρειο̋ πόλο̋ τοῦ ὁρίζοντο̋, ἐπὶ τοῦ ὑποκειµένου κλίµατο̋ τοιούτων ἐστὶν 

λJ΄, οἵων ὁ ΑΒΓ µεσηµβρινὸ̋ τξ΄, ἑκατέρα δὲ τῶν Θ∆ καὶ ∆Μ τῶν αὐτῶν κγ΄ 

να΄ κ΄, φανερόν, ὅτι καὶ λοιπὴ µὲν ἡ ΓΘ περιφέρεια τµηµάτων ἔσται ιβ΄ η΄ µ΄, 

ὅλη δὲ ἡ ΓΜ τῶν αὐτῶν νθ΄ να΄ κ΄. ὥστε καὶ τῶν ὑπὸ αὐτὰ̋ γωνιῶν, οἵων µέν 

εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἡ µὲν ὑπὸ ΚΕΓ γωνία ἐστὶν ιβ΄ η΄ µ΄, ἡ δὲ ὑπὸ 

ΖΕΓ τῶν αὐτῶν λJ΄, ἡ δὲ ὑπὸ ΝΕΓ ὁµοίω̋ νθ΄ να΄ κ΄, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων ἡ µὲν ὑπὸ ΚΕΓ γωνία κδ΄ ιζ΄ κ΄, ἡ δὲ ὑπὸ ΖΕΓ τῶν αὐτῶν οβ΄, ἡ δὲ 

ὑπὸ ΝΕΓ ὁµοίω̋ ριθ΄ µβ΄ µ΄. καὶ τῶν γραφοµένων ἄρα κύκλων περὶ τὰ ΚΕΓ 

καὶ ΖΕΓ καὶ ΝΕΓ τρίγωνα ὀρθογώνια ἡ µὲν ἐπὶ τῆ̋ ΓΚ εὐθεία̋ περιφέρεια 

µοιρῶν ἐστιν κδ΄ ιζ΄ κ΄ καὶ ἡ ἐπὶ τῆ̋ ΓΕ, λείπουσα δὲ εἰ̋ τὸ ἡµικύκλιον, τῶν 

αὐτῶν ρνε΄ µβ΄ µ΄, ἡ δὲ ἐπὶ τῆ̋ ΓΖ µοιρῶν οβ΄ καὶ ἡ ἐπὶ τῆ̋ ΓΕ ὁµοίω̋ τῶν 

αὐτῶν ρη΄, ἡ δὲ ἐπὶ τῆ̋ ΓΝ µοιρῶν ριθ΄ µβ΄ µ΄ καὶ ἡ ἐπὶ τῆ̋ ΓΕ τῶν λοιπῶν 

πάλιν εἰ̋ τὸ ἡµικύκλιον ξ΄ ιζ΄ κ΄. ὥστε καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰ̋ εὐθειῶν ἡ ΓΕ 

συνάγεται, οἵων µὲν ἡ ΓΚ ἐστιν κε΄ ιδ΄ µγ΄, τοιούτων ριζ΄ ιη΄ να΄, οἵων δὲ ἡ ΓΖ 

πάλιν ο΄ λβ΄ δ΄, τοιούτων Xζ΄ δ΄ νJ΄, οἵων δὲ ἡ ΓΝ ὁµοίω̋ ργ΄ µJ΄ ιJ΄, τοιούτων 

ξ΄ ιε΄ µβ΄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ὁ ΓΕ γνώµων ξ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΓΚ θερινὴ 

σκιὰ συναχθήσεται ιβ΄ νε΄, ἡ δὲ ΓΖ ἰσηµερινὴ µγ΄ λJ΄, ἡ δὲ ΓΝ χειµερινὴ ργ΄ κ΄ 

ἔγγιστα. 

φανερὸν δὲ αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἀνάπαλιν, κἂν δύο µόνοι λόγοι δοθῶσιν 

ὁποιοιοῦν ἀπὸ τῶν ἐκκειµένων τριῶν τοῦ ΓΕ γνώµονο̋ πρὸ̋ τὰ̋ σκιά̋, τό τε 

τοῦ πόλου ἔξαρµα δίδοται καὶ ἡ µεταξὺ τῶν τροπικῶν, ἐπειδήπερ καὶ δύο 

δοθεισῶν ὁποιωνοῦν πρὸ̋ τῷ Ε γωνιῶν δίδοται καὶ ἡ λοιπὴ διὰ τὸ ἴσα̋ εἶναι 

τὰ̋ Θ∆, ∆Μ περιφερεία̋. τοῦ µέντοι περὶ τὰ̋ τηρήσει̋ αὐτὰ̋ ἀκριβοῦ̋ ἕνεκεν 
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ἐκεῖνα µὲν ἀδιστάκτω̋ ἂν λαµβάνοιτο, καθ’ ὃν ὑπεδείξαµεν τρόπον, οἱ δὲ τῶν 

ἐκκειµένων σκιῶν πρὸ̋ τοὺ̋ γνώµονα̋ λόγοι οὐχ ὁµοίω̋ διὰ τὸ τῶν µὲν 

ἰσηµερινῶν τὸν χρόνον ἀόριστόν πω̋ καθ’ αὑτὸν εἶναι, τῶν δὲ χειµερινῶν τὰ 

τῶν κορυφῶν ἄκρα δυσδιάκριτα. 

 

�ʹ. Ἔκθεσι̋ τῶν κατὰ παράλληλον ἰδιωµάτων. 

Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον τούτοι̋ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων παραλλήλων λαβόντε̋ τὰ 

ὁλοσχερῆ τῶν ἐκκειµένων ἰδιωµάτων τετάρτῳ µιᾶ̋ ὥρα̋ ἰσηµερινῆ̋ ὡ̋ 

αὐτάρκει τὰ̋ ὑπεροχὰ̋ τῶν ἐγκλίσεων παραυξήσαντε̋ ποιησόµεθα τὴν 

ἔκθεσιν αὐτῶν τὴν καθόλου πρὸ τῆ̋ τῶν κατὰ µέρο̋ ἐπισυµβαινόντων τὴν 

ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ ὑπ’ αὐτὸν τὸν ἰσηµερινὸν παραλλήλου ποιησάµενοι, ὃ̋ 

ἀφορίζει µὲν ἔγγιστα τὸ πρὸ̋ µεσηµβρίαν µέρο̋ τοῦ ὅλου τεταρτηµορίου τῆ̋ 

καθ’ ἡµᾶ̋ οἰκουµένη̋, µόνο̋ δὲ ἔχει τὰ̋ ἡµέρα̋ καὶ τὰ̋ νύκτα̋ πάσα̋ ἴσα̋ 

ἀλλήλαι̋ πάντων τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ παραλλήλων τῷ ἰσηµερινῷ κύκλῳ τότε 

µόνον δίχα ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντο̋ διαιρουµένων, ὥστε τὰ ὑπὲρ γῆν αὐτῶν 

τµήµατα ὅµοιά τε ἀλλήλοι̋ εἶναι καὶ ἴσα τοῖ̋ ὑπὸ γῆν καθ’ ἕκαστον, τοῦ 

τοιούτου µὴ συµβαίνοντο̋ ἐπὶ µηδεµιᾶ̋ τῶν ἐγκλίσεων, ἀλλὰ µόνου µὲν πάλιν 

τοῦ ἰσηµερινοῦ πανταχῆ δίχα τε ὑπὸ τοῦ ὁρίζοντο̋ διαιρουµένου καὶ τὰ̋ κατ’ 

αὐτὸν ἡµέρα̋ ταῖ̋ νυξὶν ἴσα̋ ποιοῦντο̋ πρὸ̋ αἴσθησιν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸ̋ τῶν 

µεγίστων ἐστὶ κύκλων, τῶν δὲ λοιπῶν εἰ̋ ἄνισα διαιρουµένων καὶ κατὰ τὸ τῆ̋ 

ἡµετέρα̋ οἰκουµένη̋ ἔγκλιµα τῶν µὲν νοτιωτέρων αὐτοῦ τά τε ὑπὲρ γῆν 

τµήµατα τῶν ὑπὸ γῆν ἐλάττονα καὶ τὰ̋ ἡµέρα̋ τῶν νυκτῶν βραχυτέρα̋ 

ποιούντων, τῶν δὲ βορειοτέρων ἀνάπαλιν τά τε ὑπὲρ γῆν τµήµατα µείζονα καὶ 

τὰ̋ ἡµέρα̋ πολυχρονιωτέρα̋. 

ἔστι δὲ καὶ ἀµφίσκιο̋ οὗτο̋ ὁ παράλληλο̋ τοῦ ἡλίου δὶ̋ κατὰ κορυφὴν 

τοῖ̋ ὑπ’ αὐτὸν γινοµένου κατὰ τὰ τοῦ ἰσηµερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου 
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τµήµατα, ὥστε τότε µόνον τοὺ̋ γνώµονα̋ ἐν ταῖ̋ µεσουρανήσεσιν ἀσκίου̋ 

γίνεσθαι, τοῦ δὲ ἡλίου τὸ µὲν βόρειον ἡµικύκλιον διαπορευοµένου τὰ̋ τῶν 

γνωµόνων σκιὰ̋ ἀποκλίνειν πρὸ̋ µεσηµβρίαν, τὸ δὲ νότιον πρὸ̋ τὰ̋ ἄρκτου̋. 

καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἑκατέρα ἥ τε θερινὴ καὶ ἡ 

χειµερινὴ σκιὰ κJ<ʹ ἔγγιστα. λέγοµεν δὲ καθόλου σκιὰ̋ τὰ̋ ἐν ταῖ̋ 

µεσηµβρίαι̋ γινοµένα̋ καὶ ὡ̋ µηδενὶ ἀξιολόγῳ διαφερούσα̋ διὰ τὸ µὴ 

πάντω̋ ἐν αὐταῖ̋ ταῖ̋ µεσηµβρίαι̋ τά̋ τε ἰσηµερία̋ καὶ τὰ̋ τροπὰ̋ ἀκριβῶ̋ 

ἀποτελεῖσθαι. 

τοῖ̋ δὲ ὑπὸ τὸν ἰσηµερινὸν κατὰ κορυφὴν µὲν γίνονται τῶν ἀστέρων, 

ὅσοι κατ’ αὐτοῦ τοῦ ἰσηµερινοῦ ποιοῦνται τὰ̋ περιφορά̋, πάντε̋ δὲ καὶ 

ἀνατέλλοντε̋ καὶ δύνοντε̋ φαίνονται τῶν τῆ̋ σφαίρα̋ πόλων ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ 

ὁρίζοντο̋ ὄντων καὶ µηδένα κύκλον ποιούντων µήτε τῶν παραλλήλων ἀεὶ 

φανερὸν ἢ ἀεὶ ἀφανῆ µήτε τῶν µεσηµβρινῶν κόλουρον. οἰκήσει̋ δὲ εἶναι µὲν 

ὑπὸ τὸν ἰσηµερινὸν ἐνδέχεσθαί φασιν ὡ̋ πάνυ εὔκρατον διὰ τὸ τὸν ἥλιον µήτε 

τοῖ̋ κατὰ κορυφὴν σηµείοι̋ ἐγχρονίζειν ταχεία̋ γινοµένη̋ τῆ̋ περὶ τὰ 

ἰσηµερινὰ τµήµατα κατὰ πλάτο̋ παραχωρήσεω̋, ὅθεν ἂν τὸ θέρο̋ εὔκρατον 

γίνοιτο, µήτ’ ἐν ταῖ̋ τροπαῖ̋ πολὺ ἀφίστασθαι τοῦ κατὰ κορυφήν, ὡ̋ µηδὲ 

τὸν χειµῶνα σφοδρὸν ποιεῖν· τίνε̋ δέ εἰσιν αἱ οἰκήσει̋, οὐκ ἂν ἔχοιµεν 

πεπεισµένω̋ εἰπεῖν· ἄτριπτοι γάρ εἰσι µέχρι τοῦ δεῦρο τοῖ̋ ἀπὸ τῆ̋ καθ’ ἡµᾶ̋ 

οἰκουµένη̋, καὶ εἰκασίαν µᾶλλον ἄν τι̋ ἢ ἱστορίαν ἡγήσαιτο τὰ λεγόµενα 

περὶ αὐτῶν. τὰ µὲν οὖν ἴδια τοῦ ὑπὸ τὸν ἰσηµερινὸν παραλλήλου συνελόντι 

εἰπεῖν ταῦτα ἂν εἴη. 

περὶ δὲ τῶν λοιπῶν, ἀφ’ ὧν καὶ τὰ̋ οἰκήσει̋ τινὲ̋ οἴονται κατειλῆφθαι, 

προσθήσοµεν ἐκεῖνα κοινότερον, ἵνα µὴ καθ’ ἕκαστον ταυτολογῶµεν, ὅτι τε 

τῶν ἐφεξῆ̋ ἑκάστου κατὰ κορυφὴν γίνονται τῶν ἀστέρων, ὅσοι τὴν ἴσην 

περιφέρειαν ἀφεστήκασιν τοῦ ἰσηµερινοῦ ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ 
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κύκλου, ἣν καὶ αὐτὸ̋ ὁ ὑποκείµενο̋ παράλληλο̋ ἀφέστηκε, καὶ ὅτι φανερὸ̋ 

µὲν ἀεὶ κύκλο̋ γίνεται ὁ πόλῳ µὲν τῷ βορείῳ πόλῳ τοῦ ἰσηµερινοῦ, 

διαστήµατι δὲ τῷ τοῦ πόλου ἐξάρµατι γραφόµενο̋, καὶ οἱ ἐµπεριλαµβανόµενοι 

ὑπὸ τούτου ἀστέρε̋ ἀεὶ φανεροί, ἀεὶ δ’ ἀφανὴ̋ κύκλο̋ ὁ πόλῳ µὲν τῷ νοτίῳ 

πόλῳ, διαστήµατι δὲ τῷ αὐτῷ γραφόµενο̋, καὶ οἱ ἐντὸ̋ τούτου ἀστέρε̋ ἀεὶ 

ἀφανεῖ̋. 

βʹ. δεύτερο̋ γίνεται παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἡ µεγίστη ἡµέρα ἐστὶν ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ιβ΄ δʹ. οὗτο̋ δὲ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ δ δʹ. καὶ γράφεται 

διὰ Ταπροβάνη̋ τῆ̋ νήσου. ἔστι δὲ καὶ οὗτο̋ τῶν ἀµφισκίων τοῦ ἡλίου πάλιν 

δὶ̋ τοῖ̋ ὑπ’ αὐτὸν γινοµένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺ̋ γνώµονα̋ ἐν ταῖ̋ 

µεσουρανήσεσι ποιοῦντο̋ ἀσκίου̋, ὅταν ἀπέχῃ τῆ̋ θερινῆ̋ τροπῆ̋ ἐφ’ 

ἑκάτερα τὰ µέρη µοίρα̋ οθ<ʹ, ὥστε τὰ̋ µὲν ρνθ΄ ταύτα̋ αὐτοῦ διαπορευοµένου 

τὰ̋ τῶν γνωµόνων σκιὰ̋ ἀποκλίνειν εἰ̋ τὰ νότια, τὰ̋ δὲ λοιπὰ̋ σα, εἰ̋ τὰ 

βόρεια. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν ἰσηµερινὴ σκιὰ δ 

γʹ ιβʹ, ἡ δὲ θερινὴ κα γʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ λβ΄. 

γʹ. τρίτο̋ δέ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ιβ<ʹ. οὗτο̋ δὲ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ η΄ κε΄ καὶ γράφεται 

διὰ τοῦ Αὐαλίτου κόλπου. ἔστιν δὲ καὶ οὗτο̋ τῶν ἀµφισκίων τοῦ ἡλίου δὶ̋ 

τοῖ̋ ὑπ’ αὐτὸν γινοµένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺ̋ γνώµονα̋ ἐν ταῖ̋ 

µεσουρανήσεσιν ἀσκίου̋ ποιοῦντο̋, ὅταν τῆ̋ θερινῆ̋ τροπῆ̋ ἀπέχῃ ἐφ’ 

ἑκάτερα τὰ µέρη µοίρα̋ ξθ΄, ὥστε τὰ̋ µὲν ρλη΄ ταύτα̋ αὐτοῦ διαπορευοµένου 

τὰ̋ τῶν γνωµόνων σκιὰ̋ ἀποκλίνειν πρὸ̋ µεσηµβρίαν, τὰ̋ δὲ λοιπὰ̋ σκβ΄ 

πρὸ̋ ἄρκτου̋. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν ἰσηµερινὴ 

σκιὰ η<ʹ γʹ, ἡ δὲ θερινὴ ιJ<ʹ γʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ λζ<ʹ γʹ ιεʹ. 

δʹ. τέταρτο̋ δέ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα 

ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιβ<ʹ δʹ. οὗτο̋ δ’ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ ιβ<ʹ καὶ 
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γράφεται διὰ τοῦ Ἀδουλιτικοῦ κόλπου. ἔστι δὲ καὶ οὗτο̋ τῶν ἀµφισκίων τοῦ 

ἡλίου πάλιν δὶ̋ τοῖ̋ ὑπὸ αὐτὸν γινοµένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺ̋ γνώµονα̋ 

ἐν ταῖ̋ µεσουρανήσεσιν ἀσκίου̋ ποιοῦντο̋, ὅταν ἀπέχῃ τῆ̋ θερινῆ̋ τροπῆ̋ 

ἐφ’ ἑκάτερα τὰ µέρη µοίρα̋ νζ΄ Γβ΄, ὥστε τὰ̋ µὲν ριε΄ γʹ ταύτα̋ αὐτοῦ 

διαπορευοµένου τὰ̋ τῶν γνωµόνων σκιὰ̋ ἀποκλίνειν πρὸ̋ µεσηµβρίαν, τὰ̋ δὲ 

λοιπὰ̋ σµδ΄ Γβ΄ πρὸ̋ τὰ̋ ἄρκτου̋. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, 

τοιούτων ἡ µὲν ἰσηµερινὴ σκιὰ ιγ΄ γʹ, ἡ δὲ θερινὴ ιβ΄, ἡ δὲ χειµερινὴ µδ΄ Jʹ. 

εʹ. πέµπτο̋ ἐστὶν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ιγ΄. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ ιJ΄ κζ΄ καὶ γράφεται διὰ 

Μερόη̋ τῆ̋ νήσου. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸ̋ τῶν ἀµφισκίων τοῦ ἡλίου δὶ̋ τοῖ̋ ὑπ’ 

αὐτὸν γινοµένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺ̋ γνώµονα̋ ἐν ταῖ̋ µεσουρανήσεσιν 

ἀσκίου̋ ποιοῦντο̋, ὅταν ἀπέχῃ τῆ̋ θερινῆ̋ τροπῆ̋ ἐφ’ ἑκάτερα τὰ µέρη 

µοίρα̋ µε, ὥστε τὰ̋ µὲν X΄ ταύτα̋ αὐτοῦ διαπορευοµένου τὰ̋ τῶν γνωµόνων 

σκιὰ̋ ἀποκλίνειν πρὸ̋ µεσηµβρίαν, τὰ̋ δὲ λοιπὰ̋ σο πρὸ̋ τὰ̋ ἄρκτου̋. καί 

ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν ἰσηµερινὴ σκιὰ ιζ<ʹ δʹ, ἡ δὲ 

θερινὴ ζ<ʹ δʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ να΄. 

�ʹ. ἕκτο̋ ἐστὶν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ιγ΄ δʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ κ΄ ιδ΄ καὶ γράφεται 

διὰ Ναπάτων. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸ̋ τῶν ἀµφισκίων τοῦ ἡλίου τοῖ̋ κατ’ αὐτὸν δὶ̋ 

γινοµένου κατὰ κορυφὴν καὶ τοὺ̋ γνώµονα̋ ἐν ταῖ̋ µεσηµβρίαι̋ ἀσκίου̋ 

ποιοῦντο̋, ὅταν ἀπέχῃ τῆ̋ θερινῆ̋ τροπῆ̋ ἐφ’ ἑκάτερα τὰ µέρη µοίρα̋ λα΄, 

ὥστε τὰ̋ µὲν ξβ΄ ταύτα̋ αὐτοῦ διαπορευοµένου τὰ̋ τῶν γνωµόνων σκιὰ̋ 

ἀποκλίνειν πρὸ̋ µεσηµβρίαν, τὰ̋ δὲ λοιπὰ̋ σXη΄ πρὸ̋ τὰ̋ ἄρκτου̋. καί ἐστιν 

ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν ἰσηµερινὴ σκιὰ κβ΄ Jʹ, ἡ δὲ θερινὴ 

γ΄ <ʹ δʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ νη΄ Jʹ. 
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ζʹ. ἕβδοµό̋ ἐστι παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ιγ<ʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ κγ΄ να΄ καὶ γράφεται 

διὰ Σοήνη̋. πρῶτο̋ δέ ἐστιν οὗτο̋ παράλληλο̋ τῶν καλουµένων ἑτεροσκίων· 

οὐδέποτε γὰρ τοῖ̋ ὑπὸ αὐτὸν οἰκοῦσιν ἐν ταῖ̋ µεσηµβρίαι̋ αἱ τῶν γνωµόνων 

σκιαὶ πρὸ̋ µεσηµβρίαν ἀποκλίνουσιν, ἀλλ’ ἐν µὲν αὐτῇ µόνῃ τῇ θερινῇ τροπῇ 

κατὰ κορυφὴν αὐτοῖ̋ ὁ ἥλιο̋ γίνεται, καὶ οἱ γνώµονε̋ ἄσκιοι θεωροῦνται· 

τοσοῦτον γὰρ ἀπέχουσιν τοῦ ἰσηµερινοῦ, ὅσον καὶ τὸ θερινὸν τροπικὸν 

σηµεῖον· τὸν δὲ ἄλλον πάντα χρόνον αἱ τῶν γνωµόνων σκιαὶ πρὸ̋ τὰ̋ ἄρκτου̋ 

ἀποκλίνουσιν. καὶ ἐνταῦθά ἐστιν, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν ἰσηµερινὴ 

σκιὰ κJ<ʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ ξε<ʹ γʹ, ἡ δὲ θερινὴ ἄσκιό̋ ἐστι. καὶ πάντε̋ δὲ οἱ 

τούτου βορειότεροι παράλληλοι µέχρι τοῦ τὴν ἡµετέραν οἰκουµένην 

ἀφορίζοντο̋ ἑτερόσκιοι τυγχάνουσιν ὄντε̋· οὐδέποτε γὰρ κατ’ αὐτοὺ̋ οἱ 

γνώµονε̋ ἐν ταῖ̋ µεσηµβρίαι̋ οὔτε ἄσκιοι γίνονται οὔτε τὰ̋ σκιὰ̋ ποιοῦσιν 

πρὸ̋ µεσηµβρίαν, ἀλλὰ πάντοτε πρὸ̋ ἄρκτου̋, διὰ τὸ µηδὲ τὸν ἥλιόν ποτε 

κατὰ κορυφὴν αὐτοῖ̋ γίγνεσθαι. 

ηʹ. ὄγδοό̋ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ιγ<ʹ δʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ κζ΄ ιβ΄ καὶ γράφεται 

διὰ Πτολεµα˙δο̋ τῆ̋ ἐν Θηβα˙δι, καλουµένη̋ δὲ Ἑρµείου. καί ἐστιν ἐνταῦθα, 

οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ γ<ʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ λJ<ʹ γʹ, ἡ δὲ 

χειµερινὴ οδ΄ Jʹ. 

θʹ. ἔνατό̋ ἐστι παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ιδ΄. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ λ΄ κβ΄ καὶ γράφεται διὰ 

τῆ̋ κάτω χώρα̋ τῆ̋ Αἰγύπτου. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων 

ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ J<ʹ γʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ λε΄ ιβʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ πγ΄ ιβʹ. 

ιʹ. δέκατό̋ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ιδ΄ δʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ λγ΄ ιη΄ καὶ γράφεται 
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διὰ Φοινίκη̋ µέση̋. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν 

θερινὴ σκιὰ ι΄, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ λθ<ʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ Xγ΄ ιβʹ. 

ιαʹ. ἑνδέκατό̋ ἐστι παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα 

ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιδ<ʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ λJ΄ καὶ 

γράφεται διὰ Ῥόδου. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν 

θερινὴ σκιὰ ιβ<ʹ γʹ ιβʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ µγ<ʹ γʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ ργ΄ γʹ. 

ιβʹ. δωδέκατό̋ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα 

ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιδ<ʹ δʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ λη΄ λε΄ καὶ 

γράφεται διὰ Σµύρνη̋. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν 

θερινὴ σκιὰ ιε΄ Γβ΄, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ µζ<ʹ γʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ ριδ<ʹ γʹ ιβʹ. 

ιγʹ. τρεισκαιδέκατό̋ ἐστι παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιε΄. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ µ΄ νJ΄ καὶ 

γράφεται δι’ Ἑλλησπόντου. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ 

µὲν θερινὴ σκιὰ ιη<ʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ νβ΄ Jʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ ρκζ<ʹ γʹ. 

ιδʹ. τεσσαρεσκαιδέκατό̋ ἐστι παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιε΄ δʹ ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ µγ΄ δ΄ καὶ 

γράφεται διὰ Μασσαλία̋. καί ἐστιν ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ 

µὲν θερινὴ σκιὰ κ<ʹ γʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ νε<ʹ γʹ ιβʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ ρµδ΄. 

ιεʹ. πεντεκαιδέκατό̋ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιε<ʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ µε΄ α΄ καὶ 

γράφεται διὰ µέσου Πόντου. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ 

µὲν θερινὴ σκιὰ κγ΄ δʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ τῶν αὐτῶν ξ΄, ἡ δὲ χειµερινὴ ρνε΄ ιβʹ. 

ι�ʹ. ἑκκαιδέκατό̋ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα 

ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιε<ʹ δʹ. ἀπέχει δὲ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ µJ΄ να΄ καὶ 

γράφεται διὰ τῶν πηγῶν τοῦ Ἴστρου ποταµοῦ. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ 
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γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ κε<ʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ ξγ<ʹ γʹ ιβʹ, ἡ δὲ 

χειµερινὴ ροα΄ Jʹ. 

ιζʹ. ἑπτακαιδέκατό̋ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιJ΄. ἀπέχει δὲ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ µη΄ λβ΄ καὶ 

γράφεται διὰ τῶν ἐκβολῶν Βορυσθένου̋. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, 

τοιούτων ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ κζ<ʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ ξζ<ʹ γʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ ρπη<ʹ 

ιβʹ. 

ιηʹ. ὀκτωκαιδέκατό̋ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιJ΄ δʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ ν΄ δ΄ καὶ 

γράφεται διὰ µέση̋ τῆ̋ Μαιώτιδο̋ λίµνη̋. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων 

ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ κθ<ʹ γʹ ιβʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ οα΄ Γβ΄, ἡ δὲ 

χειµερινὴ ση΄ γʹ. 

ιθʹ. ἐννεακαιδέκατό̋ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιJ<ʹ. ἀπέχει δὲ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ να<ʹ Jʹ 

καὶ γράφεται διὰ τῶν νοτιωτάτων τῆ̋ Βρεττανία̋. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ 

γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ λα΄ γʹ ιβʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ οε΄ γʹ ιβʹ, ἡ δὲ 

χειµερινὴ σκθ΄ γʹ. 

κʹ. εἰκοστό̋ ἐστι παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ιJ<ʹ δʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ νβ΄ ν΄ καὶ γράφεται 

διὰ τῶν τοῦ Ῥήνου ἐκβολῶν. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ 

µὲν θερινὴ σκιὰ λγ΄ γʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ οθ΄ ιβʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ σνγ΄ Jʹ. 

καʹ. εἰκοστὸ̋ πρῶτό̋ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιζ΄. ἀπέχει δὲ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ νδ΄ λ΄ καὶ 

γράφεται διὰ τῶν τοῦ Τανάιδο̋ ἐκβολῶν. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων ξ΄, 

τοιούτων ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ λδ<ʹ γʹ ιβʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ πβ<ʹ ιβʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ 

σοη<ʹ δʹ. 
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κβʹ. εἰκοστὸ̋ δεύτερό̋ ἐστι παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιζ΄ δʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ νε΄ καὶ 

γράφεται διὰ Βριγαντίου τῆ̋ µεγάλη̋ Βρεττανία̋. ἔστι δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ 

γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ λJ΄ δʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ πε΄ Γβ΄, ἡ δὲ 

χειµερινὴ τδ<ʹ. 

κγʹ. εἰκοστὸ̋ τρίτο̋ ἐστὶν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιζ<ʹ. ἀπέχει δ’ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ νJ΄ καὶ 

γράφεται διὰ µέση̋ τῆ̋ µεγάλη̋ Βρεττανία̋. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ γνώµων 

ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ λζ΄ Γβ΄, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ πη<ʹ γʹ, ἡ δὲ χειµερινὴ 

τλε΄ δʹ. 

κδʹ. εἰκοστὸ̋ τέταρτό̋ ἐστιν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιζ<ʹ δʹ. ἀπέχει δὲ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ νζ΄ καὶ 

γράφεται διὰ Κατουρακτονίου τῆ̋ Βρεττανία̋. ἔστι δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ 

γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ λθ΄ γʹ, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ Xβ΄ γʹ ιβʹ, ἡ δὲ 

χειµερινὴ τοβ΄ ιβʹ. 

κεʹ. εἰκοστὸ̋ πέµπτο̋ ἐστὶν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιη΄. ἀπέχει δὲ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ νη΄ καὶ 

γράφεται διὰ τῶν νοτίων τῆ̋ µικρᾶ̋ Βρεττανία̋. ἔστιν δὲ ἐνταῦθα, οἵων ὁ 

γνώµων ξ΄, τοιούτων ἡ µὲν θερινὴ σκιὰ µ΄ Γβ΄, ἡ δὲ ἰσηµερινὴ XJ΄, ἡ δὲ 

χειµερινὴ υιθ΄ ιβʹ. 

κ�ʹ. εἰκοστὸ̋ ἕκτο̋ ἐστὶν παράλληλο̋, καθ’ ὃν ἂν γένοιτο ἡ µεγίστη 

ἡµέρα ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιη<ʹ. ἀπέχει δὲ οὗτο̋ τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ νθ<ʹ καὶ 

γράφεται διὰ τῶν µέσων τῆ̋ µικρᾶ̋ Βρεττανία̋. 

οὐκ ἐχρησάµεθα δὲ ἐνταῦθα τῇ τοῦ τετάρτου τῶν ὡρῶν παραυξήσει διά 

τε τὸ συνεχεῖ̋ ἤδη γίγνεσθαι τοὺ̋ παραλλήλου̋ καὶ τὴν τῶν ἐξαρµάτων 

διαφορὰν µηκέτι µηδεµιᾶ̋ ὅλη̋ µοίρα̋ συνάγεσθαι καὶ διὰ τὸ µὴ ὁµοίω̋ ἡµῖν 
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ἐπὶ τῶν ἔτι βορειοτέρων προσήκειν ἐπεξεργάζεσθαι. διὸ καὶ τοὺ̋ τῶν σκιῶν 

πρὸ̋ τοὺ̋ γνώµονα̋ λόγου̋ ὡ̋ ἐπὶ ἀφωρισµένων τόπων περισσὸν ἡγησάµεθα 

παρατιθέναι. 

κζʹ. καὶ ὅπου µὲν τοίνυν ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν ιθ΄, 

ἐκεῖνο̋ ὁ παράλληλο̋ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ ξα΄ καὶ γράφεται διὰ τῶν 

βορείων τῆ̋ µικρᾶ̋ Βρεττανία̋. 

κηʹ. ὅπου δὲ ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν ιθ<ʹ, ἐκεῖνο̋ ὁ 

παράλληλο̋ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ ξβ΄ καὶ γράφεται διὰ τῶν 

καλουµένων Ἐβούδων νήσων. 

κθʹ. ὅπου δὲ ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν κ΄, ἐκεῖνο̋ ὁ 

παράλληλο̋ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ ξγ΄ καὶ γράφεται διὰ Θούλη̋ τῆ̋ 

νήσου. 

λʹ. ὅπου δὲ ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν κα΄, ἐκεῖνο̋ ὁ 

παράλληλο̋ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ ξδ<ʹ καὶ γράφεται διὰ Σκυθικῶν 

ἐθνῶν ἀγνώστων. 

λαʹ. ὅπου δὲ ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν κβ΄, ἐκεῖνο̋ ὁ 

παράλληλο̋ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ ξε<ʹ. 

λβʹ. ὅπου δὲ ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν κγ΄, ἐκεῖνο̋ ὁ 

παράλληλο̋ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ ξJ΄. 

λγʹ. ὅπου δὲ ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν κδ΄, ἐκεῖνο̋ ὁ 

παράλληλο̋ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ ξJ΄ η΄ µ΄. πρῶτο̋ δέ ἐστιν οὗτο̋ τῶν 

περισκίων· κατὰ γὰρ µόνην τὴν θερινὴν τροπὴν µὴ δύνοντο̋ ἐκεῖ τοῦ ἡλίου αἱ 

σκιαὶ τῶν γνωµόνων ἐπὶ πάντα τὰ τοῦ ὁρίζοντο̋ µέρη τὰ̋ προσνεύσει̋ 

ποιοῦνται. Καί ἐστιν ἐνταῦθα ὁ µὲν θερινὸ̋ τροπικὸ̋ παράλληλο̋ ἀεὶ 

φανερό̋, ὁ δὲ χειµερινὸ̋ τροπικὸ̋ ἀεὶ ἀφανή̋, διὰ τὸ ἀµφοτέρου̋ ἐναλλὰξ 

ἐφάπτεσθαι τοῦ ὁρίζοντο̋. γίνεται δὲ καὶ ὁ λοξὸ̋ καὶ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 
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κύκλο̋ ὁ αὐτὸ̋ τῷ ὁρίζοντι, ὅταν αὐτοῦ τὸ ἐαρινὸν ἰσηµερινὸν σηµεῖον 

ἀνατέλλῃ. 

λδʹ. εἰ δέ τι̋ ἄλλω̋ θεωρία̋ ἕνεκεν καὶ περὶ τῶν ἔτι βορειοτέρων 

ἐγκλίσεων ἐπιζητοίη τινὰ τῶν ὁλοσχερεστέρων συµπτωµάτων, εὕροι ἄν, ὅπου 

τὸ ἔξαρµα τοῦ βορείου πόλου µοιρῶν ἐστιν ξζ΄ ἔγγιστα, ἐκεῖ µὴ δυνούσα̋ 

ὅλω̋ τὰ̋ ἐφ’ ἑκάτερα τῆ̋ θερινῆ̋ τροπῆ̋ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου 

µοίρα̋ ιε΄ λδʹ ὥστε τὴν µεγίστην ἡµέραν καὶ τὴν τῶν σκιῶν ἐπὶ πάντα τὰ µέρη 

τοῦ ὁρίζοντο̋ περιαγωγὴν σχεδὸν µηνιαίαν γίνεσθαι. ἔσται γὰρ καὶ ταῦτα 

εὐκατανόητα διὰ τοῦ ἐκτεθειµένου κανονίου τῆ̋ λοξώσεω̋. ὅσα̋ γὰρ ἂν 

εὕρωµεν τοῦ ἰσηµερινοῦ µοίρα̋ τὸν παράλληλον ἀπέχοντα τὸν 

ἀπολαµβάνοντα λόγου ἕνεκεν ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ τροπικοῦ σηµείου µοίρα̋ ιε΄, 

γινόµενον δὲ τότε ἤτοι ἀεὶ φανερὸν ἢ ἀεὶ ἀφανῆ, µετὰ τοῦ ἀπολαµβανοµένου 

τµήµατο̋ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου, ταῖ̋ τοσαύται̋ µοίραι̋ δηλονότι 

λείψει τῶν τοῦ τεταρτηµορίου τµηµάτων X΄ τὸ ἔξαρµα τοῦ βορείου πόλου. 

λεʹ. καὶ ὅπου µὲν τοίνυν τὸ ἔξαρµα τοῦ πόλου µοιρῶν ἐστιν ξθ<ʹ, ἐκεῖ ἄν 

τι̋ εὕροι µὴ δυνούσα̋ ὅλω̋ τὰ̋ ἐφ’ ἑκάτερα τῆ̋ θερινῆ̋ τροπῆ̋ µοίρα̋ λ΄· 

ὥστε σχεδὸν ἐπὶ µῆνα̋ ἔγγιστα δύο τήν τε µεγίστην ἡµέραν καὶ τοὺ̋ γνώµονα̋ 

περισκίου̋ γίνεσθαι. 

λ�ʹ. ὅπου δὲ τὸ ἔξαρµα τοῦ πόλου µοιρῶν ἐστιν ογ΄ γʹ, ἐκεῖ ἄν τι̋ εὕροι 

µὴ δυνούσα̋ τὰ̋ ἐφ’ ἑκάτερα τῆ̋ θερινῆ̋ τροπῆ̋ µοίρα̋ µε· ὥστε τήν τε 

µεγίστην ἡµέραν καὶ τοὺ̋ γνώµονα̋ περισκίου̋ ἐπὶ τρίµηνον ἔγγιστα 

παρατείνειν. 

λζʹ. ὅπου δὲ τὸ ἔξαρµα τοῦ πόλου µοιρῶν ἐστιν οη΄ γʹ, ἐκεῖ ἄν τι̋ εὕροι 

µὴ δυνούσα̋ τὰ̋ ἐφ’ ἑκάτερα τῆ̋ αὐτῆ̋ τροπῆ̋ µοίρα̋ ξ΄· ὥστε τετραµηνιαίαν 

σχεδὸν τήν τε µεγίστην ἡµέραν καὶ τὴν τῶν σκιῶν περιαγωγὴν ἀποτελεῖσθαι.  
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ληʹ. ὅπου δὲ τὸ ἔξαρµα τοῦ πόλου µοιρῶν ἐστιν πδ΄, ἐκεῖ ἄν τι̋ εὕροι µὴ 

δυνούσα̋ τὰ̋ ἐφ’ ἑκάτερα τῆ̋ θερινῆ̋ τροπῆ̋ µοίρα̋ οε΄· ὥστε πενταµηνιαίαν 

πάλιν σχεδὸν τὴν µεγίστην ἡµέραν γίνεσθαι καὶ τοὺ̋ γνώµονα̋ τὸν ἴσον 

χρόνον περισκίου̋. 

λθʹ. ὅπου δὲ τὰ̋ ὅλου τοῦ τεταρτηµορίου µοίρα̋ X΄ ὁ βόρειο̋ πόλο̋ ἀπὸ 

τοῦ ὁρίζοντο̋ ἐξῆρται, ἐκεῖ τὸ µὲν βορειότερον τοῦ ἰσηµερινοῦ ἡµικύκλιον 

τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων ὅλον οὐδέποτε ὑπὸ γῆν γίνεται, τὸ δὲ νοτιώτερον 

ὅλον οὐδέποτε ὑπὲρ γῆν· ὥστε µίαν µὲν ἡµέραν ἑκάστου ἔτου̋ γίγνεσθαι, µίαν 

δὲ νύκτα, ἑκατέραν ἔγγιστα ἑξαµηνιαίαν, τοὺ̋ δὲ γνώµονα̋ πάντοτε 

περισκίου̋ τυγχάνειν. ἴδια δέ ἐστιν καὶ τῆ̋ τοιαύτη̋ ἐγκλίσεω̋ τό τε τὸν 

βόρειον πόλον κατὰ κορυφὴν γίγνεσθαι καὶ τὸν ἰσηµερινὸν τήν τε τοῦ ἀεὶ 

φανεροῦ καὶ τὴν τοῦ ἀεὶ ἀφανοῦ̋ καὶ ἔτι τὴν τοῦ ὁρίζοντο̋ θέσιν 

ἀπολαµβάνειν ὑπὲρ γῆ̋ µὲν ποιοῦντα πάντοτε τὸ βορειότερον ἑαυτοῦ πᾶν 

ἡµισφαίριον, ὑπὸ γῆν δὲ τὸ νοτιώτερον. 

 

ζʹ. Περὶ τῶν ἐπὶ τῆ̋ ἐγκεκλιµένη̋ σφαίρα̋ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου 

καὶ τοῦ ἰσηµερινοῦ συναναφορῶν. 

  Ἐκτεθειµένων δὴ τῶν καθόλου περὶ τὰ̋ ἐγκλίσει̋ θεωρουµένων ἑξῆ̋ ἂν εἴη 

δεῖξαι, πῶ̋ ἂν λαµβάνοιντο καθ’ ἑκάστην ἔγκλισιν καὶ οἱ συναναφερόµενοι 

τοῦ ἰσηµερινοῦ χρόνοι ταῖ̋ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφερείαι̋, 

ἀφ’ ὧν καὶ τὰ ἄλλα πάντα τῶν κατὰ µέρο̋ ἀκολούθω̋ ἡµῖν µεθοδευθήσεται. 

καταχρησόµεθα µέντοι ταῖ̋ τῶν ζῳδίων ὀνοµασίαι̋ καὶ ἐπ’ αὐτῶν τῶν τοῦ 

λοξοῦ κύκλου δωδεκατηµορίων καὶ ὡ̋ τῶν ἀρχῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν τροπικῶν 

καὶ ἰσηµερινῶν σηµείων λαµβανοµένων, τὸ µὲν ἀπὸ τῆ̋ ἐαρινῆ̋ ἰσηµερία̋ ὡ̋ 

εἰ̋ τὰ ἑπόµενα τῆ̋ τῶν ὅλων φορᾶ̋ πρῶτον δωδεκατηµόριον Κριὸν 
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καλοῦντε̋, τὸ δὲ δεύτερον Ταῦρον, καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆ̋ ὡσαύτω̋ κατὰ τὴν 

παραδεδοµένην ἡµῖν τάξιν τῶν ιβ΄ ζῳδίων. 

δείξοµεν δὲ πρῶτον, ὅτι αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ αὐτοῦ ἰσηµερινοῦ 

σηµείου περιφέρειαι τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου ταῖ̋ ἴσαι̋ ἀεὶ τοῦ 

ἰσηµερινοῦ κύκλου περιφερείαι̋ συναναφέρονται. 

ἔστω γὰρ µεσηµβρινὸ̋ µὲν κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆, ὁρίζοντο̋ δὲ ἡµικύκλιον τὸ 

ΒΕ∆, τοῦ δὲ ἰσηµερινοῦ τὸ ΑΕΓ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου δύο τµήµατα τό τε ΖΗ 

καὶ τὸ ΘΚ, ὥστε ἑκάτερον µὲν τῶν Ζ καὶ Θ σηµείων τὸ κατὰ τὴν ἐαρινὴν 

ἰσηµερίαν ὑποκεῖσθαι, ἴσα̋ δὲ ἐφ’ ἑκάτερα αὐτοῦ περιφερεία̋ ἀποληφθείσα̋ 

τὰ̋ ΖΗ καὶ ΘΚ διὰ τῶν Κ καὶ Η σηµείων ἀναφέρεσθαι. λέγω, ὅτι καὶ αἱ 

ἑκατέρᾳ αὐτῶν συναναφερόµεναι τοῦ ἰσηµερινοῦ περιφέρειαι, τουτέστιν αἱ 

ΖΕ καὶ ΘΕ, ἴσαι εἰσίν. 

ἔστω γὰρ ἀντὶ τῶν τοῦ ἰσηµερινοῦ πόλων τὰ Λ καὶ Μ σηµεῖα, καὶ 

γεγράφθωσαν δι’ αὐτῶν µεγίστων κύκλων τµήµατα τό τε ΛΕΜ καὶ ΛΘ καὶ ἔτι 

τό τε ΛΚ καὶ ΖΜ καὶ ΜΗ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΘΚ, καὶ οἱ διὰ τῶν Κ 

καὶ Η γραφόµενοι παράλληλοι ἴσον ἀπέχουσιν ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ ἰσηµερινοῦ, 

ὥστε καὶ τὴν µὲν ΛΚ τῇ ΜΗ γίνεσθαι ἴσην, τὴν δὲ ΕΚ τῇ ΕΗ, ἰσόπλευρα ἄρα 

γίνεται τὸ µὲν ΛΚΘ τῷ ΜΗΖ, τὸ δὲ ΛΕΚ τῷ ΜΕΗ. καὶ ἡ µὲν ὑπὸ ΚΛΕ ἄρα 

γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΗΜΕ, ἡ δὲ ὑπὸ ΚΛΘ ὅλη τῇ ὑπὸ ΗΜΖ ὅλῃ· ὥστε καὶ 

λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΕΛΘ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΕΜΖ ἴση ἔσται. καὶ βάσι̋ ἄρα ἡ ΕΘ βάσει τῇ 

ΕΖ ἴση ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

πάλιν δὲ δείξοµεν, ὅτι αἱ συναναφερόµεναι τοῦ ἰσηµερινοῦ περιφέρειαι 

ταῖ̋ ἴσαι̋ καὶ ἴσον ἀπεχούσαι̋ τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σηµείου τοῦ διὰ µέσων 

τῶν ζῳδίων κύκλου συναµφότεραι συναµφοτέραι̋ αὐτῶν ταῖ̋ ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ 

σφαίρα̋ ἀναφοραῖ̋ ἴσαι εἰσίν. 
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ἐκκείσθω γὰρ ὁ ΑΒΓ∆ µεσηµβρινὸ̋ καὶ τῶν ἡµικυκλίων τό τε ΒΕ∆ τοῦ 

ὁρίζοντο̋ καὶ τὸ ΑΕΓ τοῦ ἰσηµερινοῦ, καὶ γεγράφθωσαν δύο ἴσαι τε καὶ ἴσον 

ἀπέχουσαι τοῦ χειµερινοῦ σηµείου τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφέρειαι ἥ τε ΖΗ τοῦ 

Ζ ὑποκειµένου µετοπωρινοῦ σηµείου καὶ ἡ ΘΗ τοῦ Θ ὑποκειµένου ἐαρινοῦ 

σηµείου, ὥστε καὶ τὸ µὲν Η σηµεῖον κοινὸν τῆ̋ ἀνατολῆ̋ αὐτῶν εἶναι καὶ τοῦ 

ὁρίζοντο̋ διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κύκλου τῷ ἰσηµερινῷ 

περιλαµβάνεσθαι τὰ̋ ΖΗ καὶ ΘΗ περιφερεία̋, συναναφέρεσθαι δὲ δηλονότι 

τὴν µὲν ΘΕ τῇ ΘΗ, τὴν δὲ ΕΖ τῇ ΖΗ. φανερὸν οὖν γίνεται αὐτόθεν, ὅτι καὶ 

ὅλη ἡ ΘΕΖ ἴση ἐστὶν ταῖ̋ ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ τῶν ΖΗ καὶ ΘΗ ἀναφοραῖ̋. 

ἐὰν γὰρ ὑποθέµενοι τὸν νότιον τοῦ ἰσηµερινοῦ πόλον τὸ Κ σηµεῖον γράψωµεν 

δι’ αὐτοῦ καὶ τοῦ Η µεγίστου κύκλου τεταρτηµόριον τὸ ΚΗΛ ἰσοδυναµοῦν τῷ 

ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ ὁρίζοντι, γίνεται πάλιν ἡ µὲν ΘΛ ἡ συναναφεροµένη τῇ 

ΘΗ ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋, ἡ δὲ ΛΖ ἡ συναναφεροµένη τῇ ΖΗ ὁµοίω̋· ὥστε 

καὶ συναµφοτέρα̋ τὰ̋ ΘΛΖ συναµφοτέραι̋ ταῖ̋ ΘΕΖ ἴσα̋ τε εἶναι καὶ ὑπὸ 

µιᾶ̋ καὶ τῆ̋ αὐτῆ̋ περιέχεσθαι τῆ̋ ΘΖ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

καὶ γέγονεν ἡµῖν φανερὸν διὰ τούτων, ὅτι, κἂν ἐφ’ ἑνὸ̋ µόνου 

τεταρτηµορίου καθ’ ἑκάστην ἔγκλισιν τὰ̋ κατὰ µέρο̋ συναναφορὰ̋ 

ἐπιλογισώµεθα, προσαποδεδειγµένα̋ ἕξοµεν καὶ τὰ̋ τῶν λοιπῶν τριῶν 

τεταρτηµορίων. 

τούτων οὖν οὕτω̋ ἐχόντων ὑποκείσθω πάλιν ὁ διὰ Ῥόδου παράλληλο̋, 

ὅπου ἡ µὲν µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν ιδ<ʹ, ὁ δὲ βόρειο̋ πόλο̋ 

ἐξῆρται τοῦ ὁρίζοντο̋ µοίρα̋ λJ΄, καὶ ἔστω µεσηµβρινὸ̋ κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆ καὶ 

ὁρίζοντο̋ µὲν ὁµοίω̋ ἡµικύκλιον τὸ ΒΕ∆, ἰσηµερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ 

µέσων τῶν ζῳδίων τὸ ΖΗΘ οὕτω̋ ἔχον, ὥστε τὸ Η ὑποκεῖσθαι τὸ ἐαρινὸν 

σηµεῖον. καὶ ληφθέντο̋ τοῦ βορείου πόλου τοῦ ἰσηµερινοῦ κατὰ τὸ Κ σηµεῖον 

γεγράφθω δι’ αὐτοῦ καὶ τῆ̋ κατὰ τὸ Λ τοµῆ̋ τοῦ τε διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 
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κύκλου καὶ τοῦ ὁρίζοντο̋ µεγίστου κύκλου τεταρτηµόριον τὸ ΚΛΜ. 

Προκείσθω δὲ τῆ̋ ΗΛ περιφερεία̋ δοθείση̋ τὴν συναναφεροµένην αὐτῇ τοῦ 

ἰσηµερινοῦ, τουτέστιν τὴν ΕΗ, εὑρεῖν· καὶ περιεχέτω πρῶτον ἡ ΗΛ τὸ τοῦ 

Κριοῦ δωδεκατηµόριον. 

ἐπεὶ τοίνυν πάλιν ἐν καταγραφῇ µεγίστων κύκλων εἰ̋ δύο τὰ̋ ΕΓ καὶ ΓΚ 

γεγραµµέναι εἰσὶν ἥ τε Ε∆ καὶ ἡ ΚΜ τέµνουσαι ἀλλήλα̋ κατὰ τὸ Λ, ὁ τῆ̋ ὑπὸ 

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

τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΚΛ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΛΜ καὶ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΜΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΓ. ἀλλ’ ἡ µὲν τῆ̋ Κ∆ διπλῆ 

µοιρῶν ἐστιν οβ΄ καὶ ἡ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ο λβ΄ δ΄, ἡ δὲ τῆ̋ Γ∆ µοιρῶν 

ρη΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων Xζ΄ δ΄ νJ΄, καὶ πάλιν ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΚΛ 

µοιρῶν ρνJ΄ µα΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ριζ΄ λα΄ ιε΄, ἡ δὲ διπλῆ τῆ̋ 

ΛΜ µοιρῶν κγ΄ ιθ΄ νθ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων κδ΄ ιε΄ νζ·΄ἐὰν ἄρα 

ἀπὸ τοῦ τῶν ο΄ λβ΄ δ΄ πρὸ̋ τὰ Xζ΄ δ΄ νJ΄ λόγου ἀφέλωµεν τὸν τῶν ριζ΄ λα΄ ιε΄ 

πρὸ̋ τὰ κδ΄ ιε΄ νζ΄, καταλειφθήσεται ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΜΕ πρὸ̋ τὴν 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΓ λόγο̋ ὁ τῶν ιη΄ ο΄ ε΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΕΓ τµηµάτων ρκ΄· ἡ ἄρα ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΜΕ τῶν αὐτῶν ἐστιν 

ιη΄ ο΄ ε΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΜΕ περιφερεία̋ µοιρῶν ἔσται ιζ΄ ιJ΄ 

ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΜΕ τῶν αὐτῶν η΄ λη΄. ἀλλ’ ἐπεὶ ὅλη ἡ ΗΜ περιφέρεια τῇ 

ΗΛ ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ συναναφέρεται, τῶν προαποδεδειγµένων ἐστὶ 

µοιρῶν κζ΄ ν΄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΕΗ µοιρῶν ἐστιν ιθ΄ ιβ΄. 

καὶ συναποδέδεικται, ὅτι καὶ τὸ µὲν τῶν Ἰχθύων δωδεκατηµόριον τοῖ̋ 

αὐτοῖ̋ χρόνοι̋ συναναφέρεται ιθ΄ ιβ', ἑκάτερον δὲ τό τε τῆ̋ Παρθένου καὶ 

τῶν Χηλῶν τοῖ̋ λείπουσιν εἰ̋ τὴν διπλῆν τῆ̋ ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ ἀναφορὰν 

χρόνοι̋ λJ΄ κη΄· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 
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πάλιν ἡ ΗΛ περιφέρεια περιεχέτω τῶν δύο δωδεκατηµορίων τοῦ τε 

Κριοῦ καὶ τοῦ Ταύρου µοίρα̋ ξ΄· διὰ δὴ τὰ ὑποκείµενα τῶν ἄλλων µενόντων 

τῶν αὐτῶν ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΚΛ µοιρῶν γίνεται ρλη΄ νθ΄ µβ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν 

εὐθεῖα τµηµάτων ριβ΄ κγ΄ νJ΄, ἡ δὲ διπλῆ τῆ̋ ΛΜ µοιρῶν µα΄ θ΄ ιη΄ καὶ ἡ ὑπ’ 

αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων µβ΄ α΄ µη΄. ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν ο΄ λβ΄ δ΄ πρὸ̋ τὰ 

Xζ΄ δ΄ νJ΄ λόγου ἀφέλωµεν τὸν τῶν ριβ΄ κγ΄ νJ΄ πρὸ̋ τὰ µβ΄ α΄ µη΄, 

καταλειφθήσεται ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΜΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ 

ΕΓ λόγο̋ ὁ τῶν λβ΄ λJ΄ δ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΓ 

τµηµάτων ρκ΄· ἡ ἄρα ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΜΕ τῶν αὐτῶν ἐστιν λβ΄ λJ΄ δ΄. ὥστε 

καὶ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΜΕ περιφερεία̋ µοιρῶν ἐστιν λα΄ λβ΄ ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ 

ΜΕ τῶν αὐτῶν ιε΄ µJ΄. ἀλλὰ ἡ ΜΕ ὅλη κατὰ τὰ αὐτὰ προαπεδείχθη µοιρῶν νζ΄ 

µδ΄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΕ µοιρῶν ἐστιν µα΄ νη΄. ὁ ἄρα Κριὸ̋ καὶ ὁ Ταῦρο̋ 

ἀναφέρονται συναµφότεροι ἐν χρόνοι̋ µα΄ νη΄, ὧν ὁ Κριὸ̋ ἐδείχθη 

συναναφερόµενο̋ χρόνοι̋ ιθ΄ ιβ΄· καὶ µόνον ἄρα τὸ τοῦ Ταύρου 

δωδεκατηµόριον συναναφέρεται χρόνοι̋ κβ΄ µJ΄. 

διὰ τὰ αὐτὰ δὲ πάλιν καὶ τὸ µὲν τοῦ Ὑδρηχόου δωδεκατηµόριον 

συνανενεχθήσεται τοῖ̋ ἴσοι̋ χρόνοι̋ κβ΄ µJ΄, ἑκάτερον δὲ τό τε τοῦ Λέοντο̋ 

καὶ τὸ τοῦ Σκορπίου τοῖ̋ λείπουσιν εἰ̋ τὴν διπλῆν τῆ̋ ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ 

ἀναφορὰν χρόνοι̋ λζ΄ β΄. 

ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ µὲν µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν ιδ<ʹ, ἡ δὲ 

ἐλαχίστη θ<ʹ, δῆλον, ὅτι καὶ τὸ µὲν ἀπὸ Καρκίνου µέχρι τοῦ Τοξότου 

ἡµικύκλιον συνανενεχθήσεται τοῦ ἰσηµερινοῦ χρόνοι̋ σιζ΄ λ΄, τὸ δὲ ἀπὸ 

Αἰγόκερω µέχρι ∆ιδύµων χρόνοι̋ ρµβ΄ λ΄. ὥστε καὶ ἑκάτερον µὲν τῶν 

ἑκατέρωθεν τοῦ ἐαρινοῦ σηµείου τεταρτηµορίων συνανενεχθήσεται χρόνοι̋ 

οα΄ ιε΄, ἑκάτερον δὲ τῶν ἑκατέρωθεν τοῦ µετοπωρινοῦ σηµείου χρόνοι̋ ρη΄ µε΄. 

καὶ λοιπὸν µὲν ἄρα τό τε τῶν ∆ιδύµων καὶ τὸ τοῦ Αἰγόκερω δωδεκατηµόριον 
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ἑκάτερον συνανενεχθήσεται χρόνοι̋ κθ΄ ιζ΄ τοῖ̋ λείπουσιν εἰ̋ τοὺ̋ τοῦ 

τεταρτηµορίου χρόνου̋ οα΄ ιε΄, λοιπὸν δὲ τό τε τοῦ Καρκίνου καὶ τὸ τοῦ 

Τοξότου ἑκάτερον χρόνοι̋ λε΄ ιε΄ τοῖ̋ λείπουσι πάλιν εἰ̋ τοὺ̋ καὶ τούτου τοῦ 

τεταρτηµορίου χρόνου̋ ρη΄ µε΄. 

καὶ φανερόν, ὅτι τὸν αὐτὸν ἂν τρόπον τούτοι̋ λαµβάνοιµεν καὶ τὰ̋ τῶν 

ἐλαττόνων τµηµάτων τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου συνανατολά̋. 

ἔτι δ’ ἂν εὐχρηστότερον καὶ µεθοδικώτερον αὐτὰ̋ ἐπιλογιζοίµεθα καὶ 

οὕτω̋. 

ἔστω γὰρ πρῶτον µεσηµβρινὸ̋ κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆ καὶ ὁρίζοντο̋ µὲν 

ἡµικύκλιον τὸ ΒΕ∆, ἰσηµερινοῦ δὲ τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τὸ 

ΖΕΗ τῆ̋ Ε τοµῆ̋ κατὰ τὸ ἐαρινὸν σηµεῖον ὑποκειµένη̋. καὶ ἀποληφθείση̋ ἐπ’ 

αὐτοῦ τῆ̋ ΕΘ περιφερεία̋ τυχούση̋ γεγράφθω τµῆµα τοῦ διὰ τοῦ Θ 

παραλλήλου τῷ ἰσηµερινῷ κύκλῳ τὸ ΘΚ, καὶ ληφθέντο̋ τοῦ Λ πόλου τοῦ 

ἰσηµερινοῦ γεγράφθω δι’ αὐτοῦ τεταρτηµόρια µεγίστων κύκλων τὸ ΛΘΜ καὶ 

τὸ ΛΚΝ καὶ ἔτι τὸ ΛΕ. φανερὸν τοίνυν αὐτόθεν ἐστίν, ὅτι τὸ ΕΘ τµῆµα  

τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων ἐπὶ µὲν ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ τῇ ΕΜ περιφερείᾳ τοῦ 

ἰσηµερινοῦ συναναφέρεται, ἐπὶ δὲ τῆ̋ ἐγκεκλιµένη̋ τῇ ἴσῃ τῇ ΝΜ, ἐπειδήπερ 

ἡ µὲν ΚΘ τοῦ παραλλήλου περιφέρεια, ᾗ συναναφέρεται τὸ ΕΘ τµῆµα, ὁµοία 

ἐστὶ τῇ ΝΜ τοῦ ἰσηµερινοῦ, αἱ δ’ ὅµοιαι περιφέρειαι τῶν παραλλήλων ἐν 

ἴσοι̋ πανταχῆ χρόνοι̋ ἀναφέρονται. καὶ τῇ ΕΝ ἄρα περιφερείᾳ ἐλάσσων 

ἐστὶν ἡ ἐπὶ τῆ̋ ἐγκεκλιµένη̋ σφαίρα̋ τοῦ ΕΘ τµήµατο̋ ἀναφορὰ τῆ̋ ἐπ’ ὀρθῆ̋ 

τῆ̋ σφαίρα̋, δέδεικταί τε, ὅτι καὶ καθόλου, ἐὰν γραφῶσί τινε̋ οὕτω̋ 

περιφέρειαι µεγίστων κύκλων ὡ̋ ἡ ΛΚΝ, τὸ ΕΝ τµῆµα περιέξει τὴν ὑπεροχὴν 

τῶν ἐπί τε τῆ̋ ὀρθῆ̋ καὶ τῆ̋ ἐγκεκλιµένη̋ σφαίρα̋ ἀναφορῶν τῶν 

ἀπολαµβανοµένων τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφερειῶν ὑπό τε τοῦ 

Ε καὶ τοῦ γραφοµένου διὰ τοῦ Κ παραλλήλου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 
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τούτου προθεωρηθέντο̋ ἐκκείσθω ἡ καταγραφὴ µόνων τοῦ τε 

µεσηµβρινοῦ καὶ τῶν τοῦ ὁρίζοντο̋ καὶ τοῦ ἰσηµερινοῦ ἡµικυκλίων, καὶ διὰ 

τοῦ Ζ νοτίου πόλου τοῦ ἰσηµερινοῦ γεγράφθω δύο τεταρτηµόρια µεγίστων 

κύκλων τό τε ΖΗΘ καὶ τὸ ΖΚΛ, ὑποκείσθω δὲ τὸ µὲν Η σηµεῖον τὸ κοινὸν τοῦ 

διὰ τοῦ χειµερινοῦ τροπικοῦ σηµείου γραφοµένου παραλλήλου καὶ τοῦ 

ὁρίζοντο̋, τὸ δὲ Κ τὸ κοινὸν τοῦ γραφοµένου διὰ τῆ̋ ἀρχῆ̋ λόγου ἕνεκεν τῶν 

Ἰχθύων ἢ καὶ ἄλλου τινὸ̋ τῶν τοῦ τεταρτηµορίου τµηµάτων δεδοµένου. εἰ̋ 

δύο δὴ πάλιν µεγίστων κύκλων περιφερεία̋ τὰ̋ ΖΘ καὶ ΕΘ γεγραµµέναι εἰσὶν 

ἥ τε ΖΚΛ καὶ ἡ ΕΚΗ τέµνουσαι ἀλλήλα̋ κατὰ τὸ Κ, καί ἐστιν ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΘΗ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΗ λόγο̋ ὁ συνηµµένο̋ ἔκ τε τοῦ 

τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΛ καὶ ἐκ τοῦ τῆ̋ 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΚΛ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΚΖ. ἀλλ’ ἐν πάσαι̋ ταῖ̋ 

ἐγκλίσεσιν ἥ τε διπλῆ τῆ̋ ΘΗ περιφερεία̋ ἡ αὐτὴ δέδοται· ἔστιν γὰρ ἡ µεταξὺ 

τῶν τροπικῶν· καὶ διὰ τοῦτο καὶ λοιπὴ ἡ διπλῆ τῆ̋ ΗΖ. καὶ ὁµοίω̋ ἐπὶ τῶν 

αὐτῶν τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τµηµάτων ἥ τε τῆ̋ ΛΚ περιφερεία̋ διπλῆ 

κατὰ πάσα̋ τὰ̋ ἐγκλίσει̋ ἐστὶν ἡ αὐτὴ καὶ δίδοται διὰ τοῦ τῆ̋ λοξώσεω̋ 

κανονίου, καὶ λοιπὴ διὰ τοῦτο πάλιν ἡ διπλῆ τῆ̋ ΚΖ· ὥστε καὶ τὸν τῆ̋ ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΛ καταλείπεσθαι λόγον τὸν 

αὐτὸν ἐν πάσαι̋ ταῖ̋ ἐγκλίσεσιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν τοῦ τεταρτηµορίου τµηµάτων. 

ἐὰν δὴ τούτων οὕτω̋ ἐχόντων τὴν τῆ̋ ΚΛ περιφερεία̋ διαφορὰν διὰ 

δέκα τµηµάτων τοῦ ἀπὸ τῆ̋ ἐαρινῆ̋ ἰσηµερία̋ ὡ̋ πρὸ̋ τὸ χειµερινὸν τροπικὸν 

σηµεῖον τεταρτηµορίου παραυξήσωµεν τῆ̋ µέχρι τῶν τηλικούτων περιφερειῶν 

διαιρέσεω̋ αὐτάρκου̋ κατὰ τὴν χρῆσιν ἐσοµένη̋, τὴν µὲν τῆ̋ ΘΗ περιφερεία̋ 

διπλῆν ἕξοµεν πάντοτε µοιρῶν µζ΄ µβ΄ µ΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων 

µη΄ λα΄ νε΄, τὴν δὲ τῆ̋ ΗΖ διπλῆν µοιρῶν ρλβ΄ ιζ΄ κ΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν 

τµηµάτων ρθ΄ µδ΄ νγ΄. ὡσαύτω̋ δὲ καὶ ἐπὶ µὲν τῆ̋ δεκαµοιρίαν ἀπεχούση̋ τοῦ 
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ἐαρινοῦ σηµείου ὡ̋ πρὸ̋ τὸ χειµερινὸν τροπικὸν περιφερεία̋ τὴν µὲν τῆ̋ ΚΛ 

διπλῆν µοιρῶν η΄ γ΄ ιJ΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων η΄ κε΄ λθ΄, τὴν δὲ 

τῆ̋ ΚΖ διπλῆν µοιρῶν ροα΄ νJ΄ µδ΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ριθ΄ 

µβ΄ ιδ΄. ἐπὶ δὲ τῆ̋ κ΄ µοίρα̋ ὡσαύτω̋ ἀπεχούση̋ περιφερεία̋ τὴν µὲν τῆ̋ ΚΛ 

διπλῆν µοιρῶν ιε΄ νδ΄ J΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ιJ΄ λε΄ νJ΄, τὴν 

δὲ τῆ̋ ΚΖ διπλῆν µοιρῶν ρξδ΄ ε΄ νδ΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ριη΄ 

ν΄ µζ΄. ἐπὶ δὲ τῆ̋ λ΄ µοίρα̋ ἀπεχούση̋ περιφερεία̋ τὴν µὲν τῆ̋ ΛΚ διπλῆν 

µοιρῶν κγ΄ ιθ΄ νη΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων κδ΄ ιε΄ νJ΄, τὴν δὲ τῆ̋ 

ΚΖ διπλῆν µοιρῶν ρνJ΄ µ΄ β΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ριζ΄ λα΄ ιε΄. 

ἐπὶ δὲ τῆ̋ µ΄ µοίρα̋ ἀπεχούση̋ περιφερεία̋ τὴν µὲν τῆ̋ ΛΚ διπλῆν µοιρῶν λ΄ 

η΄ η΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων λα΄ ια΄ µγ΄, τὴν δὲ τῆ̋ ΚΖ διπλῆν 

µοιρῶν ρµθ΄ να΄ νβ΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ριε΄ νβ΄ ιθ΄. ἐπὶ δὲ τῆ̋ 

ν΄ µοίρα̋ ἀπεχούση̋ περιφερεία̋ τὴν µὲν τῆ̋ ΛΚ διπλῆν µοιρῶν λJ΄ ε΄ µJ΄ καὶ 

τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων λζ΄ ι΄ λθ΄, τὴν δὲ τῆ̋ ΚΖ διπλῆν µοιρῶν ρµγ΄ 

νδ΄ ιδ΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ριδ΄ ε΄ µδ΄. ἐπὶ δὲ τῆ̋ ξ΄ µοίρα̋ 

ἀπεχούση̋ περιφερεία̋ τὴν µὲν τῆ̋ ΛΚ διπλῆν µοιρῶν µα΄ ο΄ ιη΄ καὶ τὴν ὑπὸ 

αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων µβ΄ α΄ µη΄, τὴν δὲ τῆ̋ ΚΖ διπλῆν µοιρῶν ρλη΄ νθ΄ µβ΄ 

καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ριβ΄ κγ΄ νζ΄. ἐπὶ δὲ τῆ̋ ο µοίρα̋ 

ἀπεχούση̋ περιφερεία̋ τὴν µὲν τῆ̋ ΛΚ διπλῆν µοιρῶν µδ΄ µ΄ κβ΄ καὶ τὴν ὑπὸ 

αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων µε΄ λJ΄ ιη΄, τὴν δὲ τῆ̋ ΚΖ διπλῆν µοιρῶν ρλε΄ ιθ΄ λη΄ 

καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ρι΄ νθ΄ µζ΄. ἐπὶ δὲ τῆ̋ π΄ µοίρα̋ 

ἀπεχούση̋ περιφερεία̋ τὴν µὲν τῆ̋ ΛΚ διπλῆν µοιρῶν µJ΄ νJ΄ λβ΄ καὶ τὴν ὑπὸ 

αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων µζ΄ µζ΄ µ΄, τὴν δὲ τῆ̋ ΚΖ διπλῆν µοιρῶν ρλγ΄ γ΄ κη΄ 

καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ρι΄ δ΄ ιJ΄. 

καὶ διὰ τὰ προκείµενα, ἐὰν ἀπὸ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΗ πρὸ̋ τὴν 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΗΖ λόγου, τουτέστιν τοῦ τῶν µη΄ λα΄ νε΄ πρὸ̋ τὰ ρθ΄ µδ΄ 
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νγ΄, ἀφέλωµεν ἕκαστον τῶν κατὰ δεκαµοιρίαν ἐκκειµένων τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν 

τῆ̋ ΛΚ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΚΖ λόγων, καταλειφθήσεται ἡµῖν καὶ ὁ 

τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΛ λόγο̋ κατὰ πάσα̋ 

τὰ̋ ἐγκλίσει̋ ὁ αὐτὸ̋ τῷ τῶν ξ΄ ἐπὶ µὲν τῆ̋ δέκα µοίρα̋, ὡ̋ ἔφαµεν, 

ἀπεχούση̋ περιφερεία̋ πρὸ̋ τὰ θ΄ λγ΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ κ΄ πρὸ̋ τὰ ιη΄ νζ΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ 

λ΄ πρὸ̋ τὰ κη΄ α΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ µ΄ πρὸ̋ τὰ λJ΄ λγ΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ ν΄ πρὸ̋ τὰ µδ΄ ιβ΄, ἐπὶ 

δὲ τῆ̋ ξ΄ πρὸ̋ τὰ ν΄ µδ΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ ο΄ πρὸ̋ τὰ νε΄ µε΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ π΄ πρὸ̋ τὰ νη΄ 

νε΄. 

φανερὸν δὲ αὐτόθεν, ὅτι καὶ καθ’ ἑκάστην τῶν ἐγκλίσεων δεδοµένην 

ἔχοντε̋ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ περιφερεία̋, ἐπειδήπερ τοσούτων ἐστὶν µοιρῶν, 

ὅσοι̋ ὑπερέχει χρόνοι̋ τὴν ἐλαχίστην ἡµέραν ἡ ἰσηµερινή, καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν 

εὐθεῖαν τόν τε λόγον ταύτη̋ τὸν πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΛ, ἕξοµεν καὶ 

αὐτὴν δεδοµένην καὶ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΛ περιφερεία̋, ἧ̋ τὴν ἡµίσειαν, 

τουτέστιν αὐτὴν τὴν ΕΛ, περιέχουσαν τὴν προειρηµένην ὑπεροχὴν ἀφελόντε̋ 

ἀπὸ τῶν ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ τῆ̋ ἐκκειµένη̋ τοῦ διὰ µέσων περιφερεία̋ 

ἀναφορῶν τὴν κατὰ τὸ ὑποκείµενον κλῖµα τῆ̋ αὐτῆ̋ περιφερεία̋ ἀναφορὰν 

εὑρήσοµεν. 

ἐκκείσθω γὰρ ὑποδείγµατο̋ ἕνεκεν πάλιν ἡ κλίσι̋ τοῦ διὰ Ῥόδου 

παραλλήλου, καθ’ ὃν ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΕΘ περιφερεία̋ µοιρῶν ἐστιν λζ΄ λ΄, ἡ δ’ 

ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων λη΄ λδ΄ ἔγγιστα. ἐπεὶ οὖν ὁ αὐτὸ̋ λόγο̋ ἐστὶν τῶν 

ξ΄ πρὸ̋ τὰ λη΄ λδ΄ καὶ τῶν µὲν θ΄ λγ΄ πρὸ̋ τὰ J΄ η΄, τῶν δὲ ιη΄ νζ΄ πρὸ̋ τὰ ιβ΄ ια΄, 

τῶν δὲ κη΄ α΄ πρὸ̋ τὰ ιη΄ ο΄, τῶν δὲ λJ΄ λγ΄ πρὸ̋ τὰ κγ΄ κθ΄, τῶν δὲ µδ΄ ιβ΄ πρὸ̋ 

τὰ κη΄ κε΄, τῶν δὲ ν΄ µδ΄ πρὸ̋ τὰ λβ΄ λζ΄, τῶν δὲ νε΄ µε΄ πρὸ̋ τὰ λε΄ νβ΄, τῶν δὲ 

νη΄ νε΄ πρὸ̋ τὰ λζ΄ νβ΄, γίνεται καὶ ἡ µὲν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΛ περιφερεία̋ 

καθ’ ἑκάστην τῶν δέκα µοιρῶν ὑπεροχῶν τῶν ἐκκειµένων οἰκείω̋ τµηµάτων, ἡ 

δὲ ἡµίσεια τῆ̋ ὑπ’ αὐτὴν περιφερεία̋, τουτέστιν αὐτὴ ἡ ΕΛ, µοιρῶν ἐπὶ µὲν 
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τῆ̋ πρώτη̋ δεκαµοιρία̋ β΄ νJ΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ δευτέρα̋ ε΄ ν΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ τρίτη̋ η΄ 

λη΄, ἐπὶ  δὲ τῆ̋ τετάρτη̋ ια΄ ιζ΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ πέµπτη̋ ιγ΄ µβ΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ ἕκτη̋ ιε΄ 

µJ΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ ἑβδόµη̋ ιζ΄ κδ΄, ἐπὶ δὲ τῆ̋ ὀγδόη̋ ιη΄ κδ΄, καὶ ἐπὶ τῆ̋ ἐνάτη̋ δὲ 

δηλονότι αὐτῶν τῶν ιη΄ µε΄. ὥστε ἐπειδὴ καὶ ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ ἡ µὲν µέχρι 

τῆ̋ πρώτη̋ δεκαµοιρία̋ περιφέρεια συναναφέρεται χρόνοι̋ θ΄ ι΄, ἡ δὲ µέχρι 

τῆ̋ δευτέρα̋ ιη΄ κε΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ τρίτη̋ κζ΄ ν΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ τετάρτη̋ λζ΄ λ΄, 

ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ πέµπτη̋ µζ΄ κη΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ ἕκτη̋ νζ΄ µδ΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ 

ἑβδόµη̋ ξη΄ ιη΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ ὀγδόη̋ οθ΄ ε΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ ἐνάτη̋ τοῖ̋ ὅλου 

τοῦ τεταρτηµορίου χρόνοι̋ X΄, φανερόν, ὅτι, κἂν ἀφέλωµεν ἀφ’ ἑκάστη̋ τῶν 

ἐκκειµένων ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ ἀναφορῶν τὴν οἰκείαν πηλικότητα τῆ̋ 

κατὰ τὴν ΕΛ περιφέρειαν ὑπεροχῆ̋, ἕξοµεν καὶ τὰ̋ ἐν τῷ ὑποκειµένῳ κλίµατι 

τῶν αὐτῶν ἀναφορά̋. καὶ συνανενεχθήσεται ἡ µὲν µέχρι τῆ̋ πρώτη̋ 

δεκαµοιρία̋ περιφέρεια τοῖ̋ λοιποῖ̋ χρόνοι̋ J΄ ιδ΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ δευτέρα̋ ιβ΄ 

λε΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ τρίτη̋ ιθ΄ ιβ΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ τετάρτη̋ κJ΄ ιγ΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ 

πέµπτη̋ λγ΄ µJ΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ ἕκτη̋ µα΄ νη΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ ἑβδόµη̋ ν΄ νδ΄, ἡ δὲ 

µέχρι τῆ̋ ὀγδόη̋ ξ΄ µα΄, ἡ δὲ µέχρι τῆ̋ ἐνάτη̋, τουτέστιν ἡ ὅλου τοῦ 

τεταρτηµορίου, τοῖ̋ ἐκ τῆ̋ ἡµισεία̋ τοῦ µεγέθου̋ τῆ̋ ἡµέρα̋ συναγοµένοι̋ 

χρόνοι̋ οα΄ ιε΄. καὶ αὐτῶν ἄρα τῶν δεκαµοιριῶν ἡ µὲν πρώτη συνανεχθήσεται 

χρόνοι̋ J΄ ιδ΄, ἡ δὲ δευτέρα J΄ κα΄, ἡ δὲ τρίτη J΄  λζ΄, ἡ δὲ τετάρτη ζ΄ α΄, ἡ δὲ 

πέµπτη ζ΄ λγ΄, ἡ δὲ ἕκτη η΄ ιβ΄, ἡ δὲ ἑβδόµη η΄ νJ΄, ἡ δὲ ὀγδόη θ΄ µζ΄, ἡ δὲ ἐνάτη ι΄ 

λδ΄. 

ὧν ἀποδεδειγµένων αὐτόθεν ἔσονται πάλιν διὰ τὰ προτεθεωρηµένα 

συναποδεδειγµέναι καὶ αἱ τῶν λοιπῶν τεταρτηµορίων κατὰ τὸ ἀκόλουθον 

ἀναφοραί. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἐπιλογισάµενοι καὶ τὰ̋ τῶν ἄλλων 

παραλλήλων ἐφ’ ἑκάστην δεκαµοιρίαν ἀναφορά̋, ἐφ’ ὅσου̋ γε τὴν παρ’ 

ἕκαστα χρῆσιν ἐνδέχεται φθάνειν, ἐκθησόµεθα ταύτα̋ κανονικῶ̋ πρὸ̋ τὴν ἐπὶ 
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τὰ λοιπὰ µέθοδον ἀρχόµενοι µὲν ἀπὸ τοῦ ὑπ’ αὐτὸν τὸν ἰσηµερινόν, 

φθάνοντε̋ δὲ µέχρι τοῦ ποιοῦντο̋ ὡρῶν ιζ΄ τὴν µεγίστην ἡµέραν, καὶ τὴν 

παραύξησιν αὐτῶν ἡµιωρίῳ ποιούµενοι διὰ τὸ µὴ ἀξιόλογον γίνεσθαι τὴν τῶν 

µεταξὺ τοῦ ἡµιωρίου παρὰ τὰ ὁµαλὰ διαφοράν. προτάξαντε̋ οὖν τὰ̋ τοῦ 

κύκλου λJ΄ δεκαµοιρία̋ παραθήσοµεν ἑκάστῃ κατὰ τὸ ἑξῆ̋ τού̋ τε τῆ̋ οἰκεία̋ 

ἀναφορᾶ̋ τοῦ κλίµατο̋ χρόνου̋ καὶ τὴν ἐπισυναγωγὴν αὐτῶν τὸν τρόπον 

τοῦτον. 
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ηʹ. Κανόνιον τῶν κατὰ δεκαµοιρίαν ἀναφορῶν. 
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θʹ. Περὶ τῶν κατὰ µέρο̋ ταῖ̋ ἀναφοραῖ̋ παρακολουθούντων. 

Ὅτι δὲ τῶν ἀναφορικῶν χρόνων τὸν προκείµενον τρόπον ἡµῖν 

ἐκτεθειµένων εὔληπτα τὰ λοιπὰ πάντα γενήσεται τῶν εἰ̋ τοῦτο τὸ µέρο̋ 

συντεινόντων, καὶ οὔτε γραµµικῶν δείξεων πρὸ̋ ἕκαστα αὐτῶν δεησόµεθα 

οὔτε κανονογραφία̋ περισσῆ̋, δι’ αὐτῶν τῶν ὑποταχθησοµένων ἐφόδων 

φανερὸν ἔσται. 

πρῶτον µὲν γὰρ τῆ̋ δοθείση̋ ἡµέρα̋ ἢ νυκτὸ̋ λαµβάνεται τὸ µέγεθο̋ 

ἀριθµηθέντων τῶν χρόνων τοῦ οἰκείου κλίµατο̋, ἐπὶ µὲν τῆ̋ ἡµέρα̋ τῶν ἀπὸ 

τῆ̋ ἡλιακῆ̋ µοίρα̋ µέχρι τῆ̋ διαµετρούση̋ ὡ̋ εἰ̋ τὰ ἑπόµενα τῶν 

δωδεκατηµορίων, ἐπὶ δὲ τῆ̋ νυκτὸ̋ τῶν ἀπὸ τῆ̋ διαµετρούση̋ τὸν ἥλιον ἐπ’ 

αὐτὴν τὴν ἡλιακὴν µοῖραν· τῶν γὰρ συναχθέντων χρόνων τὸ µὲν 

πεντεκαιδέκατον λαβόντε̋ ἕξοµεν, ὅσων ἐστὶν ὡρῶν ἰσηµερινῶν τὸ 

ὑποκείµενον διάστηµα, τὸ δὲ δωδέκατον λαβόντε̋ ἕξοµεν, ὅσων χρόνων ἐστὶν 

ἡ καιρικὴ ὥρα τοῦ αὐτοῦ διαστήµατο̋. 

εὑρίσκεται δὲ καὶ προχειρότερον τὸ ὡριαῖον µέγεθο̋ λαµβανοµένη̋ ἐκ 

τοῦ προκειµένου τῶν ἀναφορῶν κανονίου τῆ̋ ὑπεροχῆ̋ τῶν παρακειµένων 

ἐπισυναγωγῶν, ἡµέρα̋ µὲν τῇ ἡλιακῇ µοίρᾳ, νυκτὸ̋ δὲ τῇ διαµετρούσῃ ἔν τε 

τῷ ὑπὸ τὸν ἰσηµερινὸν παραλλήλῳ καὶ ἐν τῷ τοῦ ὑποκειµένου κλίµατο̋· τῆ̋ 

γὰρ εὑρισκοµένη̋ ὑπεροχῆ̋ τὸ Jʹ λαµβάνοντε̋ καὶ ἐπὶ µὲν τοῦ βορείου 

ἡµικυκλίου τῆ̋ εἰσενηνεγµένη̋ µοίρα̋ οὔση̋ προστιθέντε̋ αὐτὸ τοῖ̋ τῆ̋ 

ἰσηµερινῆ̋ µιᾶ̋ ὥρα̋ χρόνοι̋, ἐπὶ δὲ τοῦ νοτίου ἀφαιροῦντε̋ ἀπὸ τῶν αὐτῶν 

ιεʹ χρόνων ποιήσοµεν τὸ πλῆθο̋ τῶν χρόνων τῆ̋ ὑποκειµένη̋ καιρικῆ̋ ὥρα̋. 

ἐφεξῆ̋ δὲ τὰ̋ µὲν δεδοµένα̋ καιρικὰ̋ ὥρα̋ ἀναλύσοµεν εἰ̋ ἰσηµερινὰ̋ 

πολλαπλασιάσαντε̋ τὰ̋ µὲν ἡµερινὰ̋ ἐπὶ τοὺ̋ τῆ̋ ἡµέρα̋ ἐκείνη̋ τοῦ οἰκείου 

κλίµατο̋ ὡριαίου̋ χρόνου̋, τὰ̋ δὲ νυκτερινὰ̋ ἐπὶ τοὺ̋ τῆ̋ νυκτό̋· τῶν γὰρ 

συναχθέντων τὸ ιεʹ λαβόντε̋ ἕξοµεν πλῆθο̋ ὡρῶν ἰσηµερινῶν. ἀνάπαλιν δὲ 
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τὰ̋ διδοµένα̋ ἰσηµερινὰ̋ ὥρα̋ ἀναλύσοµεν εἰ̋ καιρικὰ̋ πολλαπλασιάσαντε̋ 

αὐτὰ̋ ἐπὶ τὸν ιε΄ καὶ µερίζοντε̋ εἰ̋ τοὺ̋ ὑποκειµένου̋ τοῦ οἰκείου 

διαστήµατο̋ ὡριαίου̋ χρόνου̋. 

πάλιν δοθέντο̋ ἡµῖν χρόνου καὶ ὥρα̋ ὁποιασδήποτε καιρικῆ̋ πρῶτον 

µὲν τὴν ἀνατέλλουσαν τότε µοῖραν τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου 

ληψόµεθα πολλαπλασιάσαντε̋ τὸ πλῆθο̋ τῶν ὡρῶν ἡµέρα̋ µὲν τῶν ἀπὸ 

ἀνατολῆ̋ ἡλίου, νυκτὸ̋ δὲ τῶν ἀπὸ δύσεω̋ ἐπὶ τοὺ̋ οἰκείου̋ ὡριαίου̋ 

χρόνου̋· τὸν γὰρ συναχθέντα ἀριθµὸν διεκβαλοῦµεν ἡµέρα̋ µὲν ἀπὸ τῆ̋ 

ἡλιακῆ̋ µοίρα̋, νυκτὸ̋ δὲ ἀπὸ τῆ̋ διαµετρούση̋ ὡ̋ εἰ̋ τὰ ἑπόµενα τῶν 

ζῳδίων κατὰ τὰ̋ τοῦ ὑποκειµένου κλίµατο̋ ἀναφορά̋, καὶ εἰ̋ ἣν δ’ ἂν 

καταντήσῃ µοῖραν ὁ ἀριθµό̋, ἐκείνην φήσοµεν τότε τὴν µοῖραν ἀνατέλλειν. 

ἐὰν δὲ τὴν µεσουρανοῦσαν ὑπὲρ γῆ̋ θέλωµεν λαβεῖν, τὰ̋ καιρικὰ̋ ὥρα̋ 

πάντοτε τὰ̋ ἀπὸ τῆ̋ µεσηµβρία̋ τῆ̋ παρελθούση̋ µέχρι τῆ̋ δοθείση̋ 

πολλαπλασιάσαντε̋ ἐπὶ τοὺ̋ οἰκείου̋ ὡριαίου̋ χρόνου̋ τὸν γενόµενον 

ἀριθµὸν ἐκβαλοῦµεν ἀπὸ τῆ̋ ἡλιακῆ̋ µοίρα̋ εἰ̋ τὰ ἑπόµενα κατὰ τὰ̋ ἐπ’ 

ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ ἀναφορά̋, καὶ εἰ̋ ἣν ἂν ἐκπέσῃ µοῖραν ὁ ἀριθµό̋, ἐκείνη ἡ 

µοῖρα τότε ὑπὲρ γῆ̋ µεσουρανήσει. 

ὁµοίω̋ δὲ ἀπὸ µὲν τῆ̋ ἀνατελλούση̋ µοίρα̋ τὴν µεσουρανοῦσαν ὑπὲρ 

γῆ̋ ληψόµεθα σκεψάµενοι τὸν τῇ ἀνατελλούσῃ παρακείµενον τῆ̋ 

ἐπισυναγωγῆ̋ ἀριθµὸν ἐν τῷ τοῦ οἰκείου κλίµατο̋ κανονίῳ· ἀφελόντε̋ γὰρ 

ἀπ’ αὐτοῦ πάντοτε τοὺ̋ τοῦ τεταρτηµορίου χρόνου̋ X΄ τὴν παρακειµένην τῷ 

ἀριθµῷ µοῖραν ἐκ τῆ̋ ἐπισυναγωγῆ̋ τοῦ ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ σελιδίου τότε 

ὑπὲρ γῆ̋ µεσουρανοῦσαν εὑρήσοµεν. ἀνάπαλιν δὲ ἀπὸ τῆ̋ ὑπὲρ γῆν 

µεσουρανούση̋ τὴν ἀνατέλλουσαν πάλιν ληψόµεθα σκεψάµενοι τὸν τῇ 

µεσουρανούσῃ µοίρᾳ παρακείµενον τῆ̋ ἐπισυναγωγῆ̋ ἀριθµὸν ἐν τῷ τῆ̋ 

ὀρθῆ̋ σφαίρα̋ σελιδίῳ· προσθέντε̋ γὰρ αὐτῷ πάντοτε πάλιν τοὺ̋ αὐτοὺ̋ X΄ 
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χρόνου̋ ἐπισκεψόµεθα ἐκ τῆ̋ ἐπισυναγωγῆ̋ τοῦ ὑποκειµένου κλίµατο̋, ποία 

µοῖρα παράκειται τῷ ἀριθµῷ, κᾀκείνην τότε ἀνατέλλουσαν εὑρήσοµεν. 

φανερὸν δὲ καί, ὅτι τοῖ̋ µὲν ὑπὸ τὸν αὐτὸν µεσηµβρινὸν οἰκοῦσιν ὁ 

ἥλιο̋ τὰ̋ ἴσα̋ ἰσηµερινὰ̋ ὥρα̋ ἀπέχει τῆ̋ µεσηµβρία̋ ἢ τοῦ µεσονυκτίου, 

τοῖ̋ δὲ µὴ ὑπὸ τὸν αὐτὸν µεσηµβρινὸν τοσούτοι̋ ἰσηµερινοῖ̋ χρόνοι̋ διοίσει, 

ὅσαι̋ ἂν µοίραι̋ ὁ µεσηµβρινὸ̋ τοῦ µεσηµβρινοῦ παρ’ ἑκατέροι̋ διαφέρῃ. 

 

ιʹ. Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ µεσηµβρινοῦ 

γινοµένων γωνιῶν. 

Λοιποῦ δὲ ὄντο̋ εἰ̋ τὴν ὑποκειµένην θεωρίαν τοῦ τὸν περὶ τῶν γωνιῶν 

ποιήσασθαι λόγον, λέγω δὲ τῶν πρὸ̋ τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλον 

γινοµένων, προληπτέον, ὅτι ὀρθὴν γωνίαν ὑπὸ µεγίστων κύκλων λέγοµεν 

περιέχεσθαι, ὅταν πόλῳ τῇ κοινῇ τοµῇ τῶν κύκλων καὶ διαστήµατι τυχόντι 

γραφέντο̋ κύκλου ἡ ἀπολαµβανοµένη αὐτοῦ περιφέρεια ὑπὸ τῶν τὴν γωνίαν 

περιεχόντων τµηµάτων τεταρτηµόριον τοῦ γραφέντο̋ κύκλου ποιῇ, καθόλου 

τε, ὅτι, ὃν ἂν ἔχῃ λόγον ἡ ἀπολαµβανοµένη περιφέρεια πρὸ̋ τὸν γραφέντα 

κύκλον, καθ’ ὃν εἰρήκαµεν τρόπον, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἡ περιεχοµένη 

γωνία ὑπὸ τῆ̋ κλίσεω̋ τῶν ἐπιπέδων πρὸ̋ τὰ̋ τέσσαρα̋ ὀρθά̋. ὥστε, ἐπειδὴ 

τὴν περίµετρον ὑποτιθέµεθα τµηµάτων τξ΄ν, ὅσων ἂν εὑρίσκηται τµηµάτων ἡ 

ἀπολαµβανοµένη περιφέρεια, τοσούτων ἔσται καὶ ἡ ὑποτείνουσα αὐτὴν 

γωνία, οἵων ἡ µία ὀρθὴ X΄. 

τῶν δὴ πρὸ̋ τὸν λοξὸν κύκλον γινοµένων γωνιῶν αἱ µάλιστα χρήσιµοι 

πρὸ̋ τὴν ὑποκειµένην θεωρίαν ἐκεῖναί εἰσιν αἵ τε ὑπὸ τῆ̋ τοµῆ̋ αὐτοῦ καὶ 

τοῦ µεσηµβρινοῦ περιεχόµεναι καὶ αἱ ὑπὸ τῆ̋ τοµῆ̋ αὐτοῦ καὶ τοῦ ὁρίζοντο̋ 

καθ’ ἑκάστην θέσιν καὶ ὁµοίω̋ αἱ ὑπὸ τῆ̋ τοµῆ̋ αὐτοῦ καὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων 

τοῦ ὁρίζοντο̋ γραφοµένου µεγίστου κύκλου συναποδεικνυµένων ταῖ̋ 
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τοιαύται̋ γωνίαι̋ καὶ τῶν ἀπολαµβανοµένων τούτου τοῦ κύκλου περιφερειῶν 

ὑπό τε τῆ̋ τοµῆ̋ καὶ τοῦ πόλου τοῦ ὁρίζοντο̋, τουτέστιν τοῦ κατὰ κορυφὴν 

σηµείου. ἕκαστα γὰρ τῶν ἐκκειµένων ἀποδειχθέντα πρό̋ τε τὴν θεωρίαν αὐτὴν 

ἱκανωτάτην ἔχει χώραν καὶ πρὸ̋ τὰ περὶ τὰ̋ παραλλάξει̋ τῆ̋ σελήνη̋ 

ἐπιζητούµενα µάλιστα συµβάλλεται τὸ πλεῖστον µηδαµῶ̋ τῆ̋ τοιαύτη̋ 

καταλήψεω̋ προχωρεῖν δυναµένη̋ ἄνευ τῆ̋ ἐκείνων προδιαλήψεω̋. 

ἐπεὶ δὲ καὶ τεσσάρων οὐσῶν γωνιῶν τῶν περιεχοµένων ὑπὸ τῆ̋ τῶν δύο 

κύκλων τοµῆ̋, τουτέστιν τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων καὶ ἑνὸ̋ τῶν 

συµπλεκοµένων αὐτῷ, περὶ µιᾶ̋ τῆ̋ κατὰ τὴν θέσιν ὁµοία̋ τὸν λόγον 

ποιεῖσθαι µέλλοµεν, προδιοριστέον, ὅτι καθόλου τῶν δύο γωνιῶν τῶν περὶ 

τὴν ἑποµένην τῇ κοινῇ τοµῇ τῶν κύκλων περιφέρειαν τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων τὴν ἀπ’ ἄρκτων ὑπακουστέον, ὥστε τὰ συµβαίνοντα καὶ τὰ̋ 

πηλικότητα̋ τὰ̋ ἀποδειχθησοµένα̋ εἶναι τῶν οὕτω̋ ἐχουσῶν γωνιῶν. 

ἁπλουστέρα̋ δὲ τῆ̋ δείξεω̋ οὔση̋ τῶν πρὸ̋ τὸν µεσηµβρινὸν κύκλον 

θεωρουµένων τοῦ λοξοῦ γωνιῶν ἀπὸ τούτων ἀρξόµεθα καὶ δείξοµεν πρῶτον, 

ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα τοῦ αὐτοῦ ἰσηµερινοῦ σηµείου τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων κύκλου σηµεῖα τὰ̋ ἐκκειµένα̋ γωνία̋ ἴσα̋ ἀλλήλαι̋ ποιεῖ. 

ἔστω γὰρ ἰσηµερινοῦ µὲν περιφέρεια ἡ ΑΒΓ, τοῦ δὲ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων ἡ ∆ΒΕ, πόλο̋ δὲ τοῦ ἰσηµερινοῦ τὸ Ζ σηµεῖον, καὶ ἀποληφθεισῶν 

ἴσων περιφερειῶν τῆ̋ τε ΒΗ καὶ ΒΘ ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ Β ἰσηµερινοῦ σηµείου 

γεγράφθωσαν διὰ τοῦ Ζ πόλου καὶ τῶν Η, Θ σηµείων µεσηµβρινῶν κύκλων 

περιφέρειαι ἥ τε ΖΚΗ καὶ ἡ ΖΘΛ. λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΚΗΒ γωνία τῇ 

ὑπὸ ΖΘΕ. καί ἐστιν αὐτόθεν φανερόν· ἰσογώνιον γὰρ γίνεται τὸ ΒΗΚ 

τρίπλευρον τῷ ΒΘΛ, ἐπειδήπερ καὶ τὰ̋ τρεῖ̋ πλευρὰ̋ ταῖ̋ τρισὶν πλευραῖ̋ 

ἴσα̋ ἔχει ἑκάστην ἑκάστῃ, τὴν µὲν ΗΒ τῇ ΒΘ, τὴν δὲ ΗΚ τῇ ΘΛ, τὴν δὲ ΒΚ τῇ 
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ΒΛ· δέδεικται γὰρ πάντα ταῦτα ἐν τοῖ̋ ἔµπροσθεν· καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΚΗΒ 

γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΒΘΛ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΖΘΕ, ἐστιν ἴση· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

πάλιν δεικτέον, ὅτι τῶν τὸ ἴσον ἀπεχόντων σηµείων τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων κύκλου τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σηµείου αἱ πρὸ̋ τὸν µεσηµβρινὸν 

γινόµεναι γωνίαι συναµφότεραι δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι εἰσίν.  

ἔστω γὰρ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφέρεια ἡ ΑΒΓ τοῦ Β 

ὑποκειµένου τροπικοῦ σηµείου, καὶ ἀποληφθεισῶν ἐφ’ ἑκάτερα αὐτοῦ 

περιφερειῶν ἴσων τῆ̋ τε Β∆ καὶ τῆ̋ ΒΕ γεγράφθωσαν διὰ τῶν ∆ καὶ Ε 

σηµείων καὶ τοῦ Ζ πόλου τοῦ ἰσηµερινοῦ µεσηµβρινῶν κύκλων περιφέρειαι ἥ 

τε Ζ∆ καὶ ἡ ΖΕ. λέγω, ὅτι ἥ τε ὑπὸ Ζ∆Β γωνία καὶ ἡ ὑπὸ ΖΕΓ συναµφότεραι 

δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι εἰσίν. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο δῆλον αὐτόθεν. ἐπεὶ γὰρ τὰ ∆ καὶ Ε 

σηµεῖα ἴσον ἀπέχει τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ σηµείου, ἴση ἐστὶ καὶ ἡ ∆Ζ 

περιφέρεια τῇ ΖΕ· καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ Ζ∆Β γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΖΕΒ ἴση ἐστίν. 

ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΖΕΒ καὶ ΖΕΓ δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι εἰσίν· καὶ ἡ ὑπὸ Ζ∆Β ἄρα µετὰ 

τῆ̋ ὑπὸ ΖΕΓ δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι εἰσίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

τούτων προτεθεωρηµένων ἔστω µεσηµβρινὸ̋ µὲν κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆, τοῦ δὲ 

διὰ µέσων τῶν ζῳδίων ἡµικύκλιον τὸ ΑΕΓ τοῦ Α σηµείου ὑποκειµένου τοῦ 

χειµερινοῦ τροπικοῦ, καὶ πόλῳ τῷ Α, διαστήµατι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου 

πλευρᾷ γεγράφθω τὸ ΒΕ∆ ἡµικύκλιον. ἐπεὶ τοίνυν ὁ ΑΒΓ∆ µεσηµβρινὸ̋ διά τε 

τῶν τοῦ ΑΕΓ πόλων καὶ διὰ τῶν τοῦ ΒΕ∆ γέγραπται, τεταρτηµορίου ἐστὶν ἡ ∆ 

περιφέρεια· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ∆ΑΕ γωνία. ὀρθὴ δὲ διὰ τὰ προδεδειγµένα 

καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ σηµείου γινοµένη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

πάλιν ἔστω µεσηµβρινὸ̋ µὲν κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆, ἰσηµερινοῦ δὲ ἡµικύκλιον 

τὸ ΑΕΓ, καὶ γεγράφθω τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τὸ ΑΖΓ ἡµικύκλιον οὕτω̋, 

ὥστε τὸ Α σηµεῖον εἶναι τὸ µετοπωρινὸν ἰσηµερινόν, πόλῳ τε τῷ Α καὶ 

διαστήµατι τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ γεγράφθω τὸ ΒΖΕ∆ ἡµικύκλιον. διὰ τὰ 
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αὐτὰ δή, ἐπεὶ ὁ ΑΒΓ∆ διά τε τῶν τοῦ ΑΕΓ καὶ διὰ τῶν τοῦ ΒΕ∆ πόλων 

γέγραπται, τεταρτηµορίου ἐστὶν ἥ τε ΑΖ καὶ ἡ Ε∆· ὥστε καὶ τὸ µὲν Ζ σηµεῖον 

ἔσται τὸ χειµερινὸν τροπικόν, ἡ δὲ ΖΕ περιφέρεια τῶν ἀποδεδειγµένων 

µοιρῶν κγ΄ να΄ ἔγγιστα. καὶ ὅλη µὲν ἄρα ἡ ΖΕ∆ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν ριγ΄ 

να΄, ἡ δὲ ὑπὸ ∆ΑΖ γωνία τοιούτων ριγ΄ να΄, οἵων ἐστὶν ἡ µία ὀρθὴ X΄. διὰ δὲ τὰ 

προδεδειγµένα πάλιν καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ ἐαρινοῦ ἰσηµερινοῦ σηµείου γινοµένη 

γωνία τῶν λοιπῶν εἰ̋ τὰ̋ δύο ὀρθὰ̋ ἔσται µοιρῶν ξJ΄ θ΄. 

πάλιν ἔστω µεσηµβρινὸ̋ µὲν κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆ καὶ ἰσηµερινοῦ µὲν 

ἡµικύκλιον τὸ ΑΕΓ, τοῦ δὲ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τὸ ΒΖ∆, ὥστε τὸ µὲν Ζ 

σηµεῖον ὑποκεῖσθαι τὸ µετοπωρινόν, τὴν δὲ ΒΖ περιφέρειαν πρῶτον ἑνὸ̋ 

δωδεκατηµορίου τοῦ τῆ̋ Παρθένου καὶ τὸ Β σηµεῖον ἀρχὴν δηλονότι τῆ̋ 

Παρθένου· πόλῳ δὲ πάλιν τῷ Β, διαστήµατι δὲ τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ 

γεγράφθω τὸ ΗΘΕΚ ἡµικύκλιον, καὶ προκείσθω τὴν ὑπὸ ΚΒΘ γωνίαν εὑρεῖν. 

ἐπεὶ τοίνυν ὁ ΑΒΓ∆ µεσηµβρινὸ̋ διά τε τῶν τοῦ ΑΕΓ καὶ διὰ τῶν τοῦ 

ΗΕΚ πόλων γέγραπται, τεταρτηµορίου µὲν ἑκάστη γίνεται τῶν ΒΗ καὶ ΒΘ 

καὶ ΕΗ περιφερειῶν. διὰ δὲ τὴν καταγραφὴν ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΑ 

πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΑΗ λόγο̋ συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν 

τῆ̋ ΒΖ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΖ καὶ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ 

πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΗ. ἀλλ’ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΒΑ διὰ τὰ 

προδεδειγµένα µοιρῶν ἐστιν κγ΄ κ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων κδ΄ ιJ΄, ἡ 

δὲ διπλῆ τῆ̋ ΑΗ µοιρῶν ρνJ΄ µ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ριζ΄ λα΄, καὶ 

πάλιν ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΖΒ µοιρῶν ξ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ξ΄, ἡ δὲ 

διπλῆ τῆ̋ ΖΘ µοιρῶν ρκ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ργ΄ νε΄ κγ΄. ἐὰν 

ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν κδ΄ ιJ΄ πρὸ̋ τὰ ριζ΄ λα΄ λόγου ἀφέλωµεν τὸν τῶν ξ΄ 

πρὸ̋ τὰ ργ΄ νε΄ κγ΄, καταλειφθήσεται ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ πρὸ̋ τὴν 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΗ λόγο̋ ὁ τῶν µβ΄ νη΄ ἔγγιστα πρὸ̋ τὰ ρκ΄. και ἐστιν ἡ 
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ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΗ τµηµάτων ρκ΄· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆ̋ ΘΕ τῶν 

αὐτῶν ἐστιν µβ΄ νη΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΘΕ µοιρῶν ἐστιν µβ΄ ἔγγιστα, 

αὐτὴ δὲ ἡ ΘΕ τῶν αὐτῶν κα΄. καὶ ὅλη µὲν ἄρα ἡ ΘΕΚ αὐτή τε καὶ ἡ ὑπὸ ΚΒΘ 

γωνία µοιρῶν ἐστιν ρια΄, διὰ δὲ τὰ προαποδεδειγµένα καὶ ἡ µὲν ὑπὸ τῆ̋ ἀρχῆ̋ 

τοῦ Σκορπίου γινοµένη γωνία τῶν ἴσων ἔσται µοιρῶν ρια΄, ἑκατέρα δὲ ἥ τε 

ὑπὸ τῆ̋ ἀρχῆ̋ τοῦ Ταύρου καὶ τῆ̋ ἀρχῆ̋ τῶν Ἰχθύων τῶν λοιπῶν εἰ̋ τὰ̋ δύο 

ὀρθὰ̋ µοιρῶν ξθ΄· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

πάλιν ἐπὶ τῆ̋ αὐτῆ̋ καταγραφῆ̋ ἡ ΖΒ περιφέρεια ὑποκείσθω δύο 

δωδεκατηµορίων, ὥστε τὸ Β σηµεῖον εἶναι τὴν ἀρχὴν τοῦ Λέοντο̋ καὶ τῶν 

αὐτῶν ὑποκειµένων τὴν µὲν διπλῆν τῆ̋ ΒΑ µοιρῶν εἶναι µα΄ καὶ τὴν ὑπὸ 

αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων µβ΄ β΄, τὴν δὲ διπλῆν τῆ̋ ΑΗ µοιρῶν ρλθ΄ καὶ τὴν ὑπὸ 

αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ριβ΄ κδ΄, καὶ πάλιν τὴν µὲν διπλῆν τῆ̋ ΖΒ µοιρῶν ρκ΄ 

καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ργ΄ νε΄ κγ΄, τὴν δὲ διπλῆν τῆ̋ ΖΘ µοιρῶν 

ξ΄ καὶ τὴν ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖαν τµηµάτων ξ΄. ἐὰν ἄρα πάλιν ἀπὸ τοῦ τῶν µβ΄ β΄ 

πρὸ̋ τὰ ριβ΄ κδ΄ λόγου ἀφέλωµεν τὸν τῶν ργ΄ νε΄ κγ΄ πρὸ̋ τὰ ξ΄, 

καταλειφθήσεται ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ 

ΕΗ λόγο̋ ὁ τῶν κε΄ νγ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄· ἡ ἄρα ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΕ γίνεται τῶν 

αὐτῶν κε΄ νγ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΘΕ µοιρῶν ἔσται κε ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ 

ΘΕ τῶν αὐτῶν ιβ<ʹ. ὅλη µὲν ἄρα ἡ ΘΕΚ αὐτή τε καὶ ἡ ὑπὸ ΚΒΘ γωνία µοιρῶν 

ἐστιν ρβ<ʹ, διὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ἡ µὲν ὑπὸ τῆ̋ ἀρχῆ̋ τοῦ Τοξότου περιεχοµένη 

γωνία τῶν ἴσων ρβ<ʹ, ἑκατέρα δὲ ἥ τε ὑπὸ τῆ̋ ἀρχῆ̋ τῶν ∆ιδύµων καὶ τῆ̋ 

ἀρχῆ̋ τοῦ Ὑδροχόου τῶν λοιπῶν εἰ̋ τὰ̋ δύο ὀρθὰ̋ µοιρῶν οζ<ʹ. καὶ δέδεικται 

ἡµῖν τὰ προκείµενα τῆ̋ µὲν αὐτῆ̋ ἐσοµένη̋ ἀγωγῆ̋ καὶ ἐπὶ τῶν ἔτι 

µικροµερεστέρων τοῦ λοξοῦ κύκλου τµηµάτων, ἀπαρκούση̋ δ’ ὡ̋ πρὸ̋ αὐτὴν 

τὴν τῆ̋ πραγµατεία̋ χρῆσιν καὶ τῆ̋ καθ’ ἕκαστον τῶν δωδεκατηµορίων 

ἐκθέσεω̋. 
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ιαʹ. Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ τοῦ ὁρίζοντο̋ γινοµένων 

γωνιῶν. 

Ἐφεξῆ̋ δὲ δείξοµεν, πῶ̋ ἂν λαµβάνοιµεν ἐπὶ τοῦ διδοµένου κλίµατο̋ καὶ 

τὰ̋ πρὸ̋ τὸν ὁρίζοντα τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου γινοµένα̋ γωνία̋ 

ἁπλουστέραν καὶ αὐτὰ̋ ἐχούσα̋ τὴν µέθοδον τῶν λοιπῶν. ὅτι µὲν οὖν αἱ πρὸ̋ 

τὸν µεσηµβρινὸν γινόµεναι αἱ αὐταίεἰσιν ταῖ̋ πρὸ̋ τὸν ἐπ’ ὀρθῆ̋ τῆ̋ σφαίρα̋ 

ὁρίζοντα, φανερόν· ἕνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὰ̋ ἐπὶ τῆ̋ ἐγκεκλιµένη̋ σφαίρα̋ 

λαµβάνεσθαι δεικτέον πάλιν πρῶτον, ὅτι τὰ ἴσον ἀπέχοντα σηµεῖα τοῦ διὰ 

µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τοῦ αὐτοῦ ἰσηµερινοῦ σηµείου τὰ̋ γινοµένα̋ πρὸ̋ 

τὸν αὐτὸν ὁρίζοντα γωνία̋ ἴσα̋ ἀλλήλαι̋ ποιεῖ. 

ἔστω γὰρ µεσηµβρινὸ̋ κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆ καὶ ἰσηµερινοῦ µὲν ἡµικύκλιον τὸ 

ΑΕΓ, ὁρίζοντο̋ δὲ τὸ ΒΕ∆, καὶ γεγράφθω τοῦ λοξοῦ κύκλου δύο τµήµατα το 

τε ΖΗΘ καὶ τὸ ΚΛΜ οὕτω̋ ἔχοντα, ὥστε ἑκάτερον µὲν τῶν Ζ καὶ Κ σηµείων 

ὑποκεῖσθαι τὸ µετοπωρινὸν ἰσηµερινόν, τὴν δὲ ΖΗ περιφέρειαν τῇ ΚΛ ἴσην. 

λέγω, ὅτι καὶ ἡ ὑπὸ ΕΗΘ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ∆ΛΚ. καί ἐστιν αὐτόθεν 

δῆλον· ἰσογώνιον γὰρ πάλιν γίνεται τὸ ΕΖΗ τρίπλευρον τῷ ΕΚΛ, ἐπεὶ διὰ τὰ 

προδεδειγµένα καὶ τὰ̋ τρεῖ̋ πλευρὰ̋ ταῖ̋ τρισὶ πλευραῖ̋ ἴσα̋ ἔχει ἑκάστην 

ἑκάστῃ, τὴν µὲν ΖΗ τῇ ΚΛ, τὴν δὲ ΗΕ τῆ̋ τοµῆ̋ τοῦ ὁρίζοντο̋ τῇ ΕΛ, τὴν δὲ 

ΕΖ τῆ̋ ἀναφορᾶ̋ τῇ ΕΚ. ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ µὲν ὑπὸ ΕΗΖ γωνία τῇ ὑπὸ 

ΕΛΚ, λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΕΗΘ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ∆ΛΚ ἴση ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

λέγω δέ, ὅτι καὶ τῶν διαµετρούντων σηµείων ἡ τοῦ ἑτέρου ἀνατολικὴ 

µετὰ τῆ̋ τοῦ ἑτέρου δυτικῆ̋ δυσὶνὀρθαῖ̋ ἴση ἐστίν. ἐὰν γὰρ γράψωµεν 

ὁρίζοντα µὲν κύκλον τὸν ΑΒΓ∆, τὸν δὲ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τὸν ΑΕΓΖ 

τέµνοντα̋ ἀλλήλου̋ κατὰ τὰ Α καὶ Γ σηµεῖα, συναµφότεραι µὲν ἥ τε ὑπὸ ΖΑ∆ 

καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΑΕ δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι γίνονται. ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ΖΑ∆ τῇ ὑπὸ ΖΓ∆· 
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ὥστε καὶ συναµφοτέρα̋ τήν τε ὑπὸ ΖΓ∆ καὶ τὴν ὑπὸ ∆ΑΕ δύο ὀρθὰ̋ ποιεῖν· 

ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

ἐπισυµβήσεταί τε τούτων οὕτω̋ ἐχόντων, ἐπείπερ ἐδείχθησαν καὶ τῶν 

ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ ἰσηµερινοῦ σηµείου αἱ πρὸ̋ τὸν αὐτὸν ὁρίζοντα 

θεωρούµεναι γωνίαι ἴσαι, τὸ καὶ τῶν τὸ ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ 

σηµείου τὴν τοῦ ἑτέρου ἀνατολικὴν καὶ τὴν τοῦ ἑτέρου δυτικὴν συναµφοτέρα̋ 

δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσα̋ εἶναι. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο, ἐὰν τὰ̋ ἀπὸ Κριοῦ µέχρι τῶν 

Χηλῶν γινοµένα̋ ἀνατολικὰ̋ γωνία̋ εὕρωµεν, συναποδεδειγµέναι ἔσονται 

καὶ αἱ τοῦ ἑτέρου ἡµικυκλίου ἀνατολικαὶ καὶ ἔτι αἱ τῶν δύο ἡµικυκλίων 

δυτικαί. ὃν δὲ τρόπον δείκνυται, διὰ βραχέων ἐκθησόµεθα χρησάµενοι πάλιν 

ὑποδείγµατο̋ ἕνεκεν τῷ αὐτῷ παραλλήλῳ, τουτέστιν καθ’ ὃν ὁ βόρειο̋ πόλο̋ 

ἐξῆρται τοῦ ὁρίζοντο̋ µοίρα̋ λJ΄. 

αἱ µὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἰσηµερινῶν σηµείων τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλου πρὸ̋ τὸν ὁρίζοντα γινόµεναι γωνίαι προχείρω̋ δύνανται 

λαµβάνεσθαι· ἐὰν γὰρ γράψωµεν µεσηµβρινὸν µὲν κύκλον τὸν ΑΒΓ∆, τοῦ δὲ 

ὑποκειµένου ὁρίζοντο̋ τὸ ἀνατολικὸν ἡµικύκλιον τὸ ΑΕ∆ καὶ τοῦ µὲν 

ἰσηµερινοῦ τεταρτηµόριον τὸ ΕΖ, τοῦ δὲ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων δύο τό τε ΕΒ 

καὶ ΕΓ οὕτω̋ ἔχοντα, ὥστε τὸ Ε σηµεῖον πρὸ̋ µὲν τὸ ΕΒ τεταρτηµόριον 

νοεῖσθαι  µετοπωρινόν, πρὸ̋ δὲ τὸ ΕΓ ἐαρινόν, καὶ τὸ µὲν Β γίνεσθαι 

χειµερινὸν τροπικόν, τὸ δὲ Γ θερινόν, συνάγεται, ὅτι τῆ̋ µὲν ∆Ζ περιφερεία̋ 

ὑποκειµένη̋ µοιρῶν νδ΄, ἑκατέρα̋ δὲ τῶν ΒΖ καὶ ΖΓ τῶν ἴσων κγ΄ να΄ ἔγγιστα, 

καὶ ἡ µὲν Γ∆ γίνεται µοιρῶν λ΄ θ΄, ἡ δὲ Β∆ τῶν αὐτῶν οζ΄ να΄. ὥστ’, ἐπεὶ τὸ Ε 

πόλο̋ ἐστὶν τοῦ ΑΒΓ µεσηµβρινοῦ, καὶ τὴν µὲν ὑπὸ ∆ΕΓ γωνίαν τὴν γινοµένην 

ὑπὸ τῆ̋ ἀρχῆ̋ τοῦ Κριοῦ τοιούτων εἶναι λ΄ θ΄, οἵων ἐστὶν ἡ µία ὀρθὴ X΄, τὴν δὲ 

ὑπὸ ∆ΕΒ τὴν γινοµένην ὑπὸ τῆ̋ ἀρχῆ̋ τῶν Χηλῶν τῶν αὐτῶν οζ΄ να΄. 



© www.astrothesaurus.gr 

 

 -44- 

ἵνα δὲ καὶ ἡ τῶν λοιπῶν ἔφοδο̋ φανερὰ γένηται, προκείσθω 

ὑποδείγµατο̋ ἕνεκεν εὑρεῖν τὴν γινοµένην ἀνατολικὴν γωνίαν ὑπὸ τῆ̋ ἀρχῆ̋ 

τοῦ Ταύρου καὶ τοῦ ὁρίζοντο̋, καὶ ἔστω µεσηµβρινὸ̋ µὲν κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆, 

τοῦ δ’ ὑποκειµένου ὁρίζοντο̋ τὸ ἀνατολικὸν ἡµικύκλιον τὸ ΒΕ∆, καὶ 

γεγράφθω τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τὸ ΑΕΓ ἡµικύκλιον, ὥστε τὸ Ε σηµεῖον 

τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῦ Ταύρου. καὶ ἐπεὶ ἐν τούτῳ τῷ κλίµατι τῆ̋ ἀρχῆ̋ τοῦ 

Ταύρου ἀνατελλούση̋ µεσουρανοῦσιν ὑπὸ γῆν αἱ τοῦ Καρκίνου µοῖραι ιζ΄ 

µα΄· δεδείχαµεν γάρ, πῶ̋ τὰ τοιαῦτα ἐξ εὐχεροῦ̋ λαµβάνεται διὰ τῶν 

ἐκτεθειµένων ἡµῖν ἀναφορῶν· ἐλάσσων γίνεται ἡ ΕΓ περιφέρεια 

τεταρτηµορίου. γεγράφθω δὴ πόλῳ τῷ Ε καὶ διαστήµατι τῇ τοῦ τετραγώνου 

πλευρᾷ µεγίστου κύκλου τµῆµα τὸ ΘΗΖ, καὶ προσαναπεπληρώσθω τό τε ΕΓΗ 

τεταρτηµόριον καὶ τὸ Ε∆Θ. γίνεται δὲ καὶ ἥ τε ∆ΓΖ καὶ ἡ ΖΗΘ ἑκατέρα 

τεταρτηµορίου διὰ τὸ τὸν ΒΕΘ ὁρίζοντα διὰ τῶν πόλων εἶναι τοῦ τε ΖΓ∆ 

µεσηµβρινοῦ καὶ τοῦ ΖΗΘ µεγίστου κύκλου. πάλιν ἐπεὶ αἱ µὲν τοῦ Καρκίνου 

ιζ΄ µα΄ µοῖραι ἀπέχουσιν τοῦ ἰσηµερινοῦ πρὸ̋ τὰ̋ ἄρκτου̋ ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν 

πόλων αὐτοῦ µεγίστου κύκλου µοίρα̋ κβ΄ µ΄· ἐκτέθειται γὰρ ἡµῖν καὶ ταῦτα· ὁ 

δὲ ἰσηµερινὸ̋ ἀπέχει τοῦ Ζ πόλου τοῦ ὁρίζοντο̋ ἐπὶ τῆ̋ αὐτῆ̋ περιφερεία̋ 

τῆ̋ ΖΓ∆ µοίρα̋ λJ΄, συνάγεται καὶ ἡ ΖΓ περιφέρεια µοιρῶν νη΄ µ΄. τούτων δὴ 

δοθέντων γίνεται λοιπὸν διὰ τὴν καταγραφὴν ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ Γ∆ 

πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ∆Ζ λόγο̋ ὁ συνηµµένο̋ ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΓΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΗ καὶ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ 

ΗΘ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΘ. ἀλλὰ διὰ τὰ προκείµενα ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ 

Γ∆ µοιρῶν ἐστιν ξβ΄ µ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ξβ΄ κδ΄, ἡ δὲ διπλῆ 

τῆ̋ ∆Ζ µοιρῶν ρπ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ρκ΄, καὶ πάλιν ἡ µὲν 

διπλῆ τῆ̋ ΓΕ µοιρῶν ρνε΄ κβ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ριζ΄ ιδ΄, ἡ δὲ 

διπλῆ τῆ̋ ΕΗ µοιρῶν ρπ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ρκ΄. ἐὰν ἄρα ἀπὸ 
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τοῦ λόγου τῶν ξβ΄ κδ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄ ἀφέλωµεν τὸν τῶν ριζ΄ ιδ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄, 

καταλειφθήσεται ἡµῖν ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΗ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν 

τῆ̋ ΘΖ λόγο̋ ὁ τῶν ξγ΄ νβ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΖ 

τµηµάτων ρκ΄· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆ̋ ΗΘ τῶν αὐτῶν ἐστιν ξγ΄ νβ΄. ὥστε 

καὶ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΗΘ µοιρῶν ἐστιν ξδ΄ κ΄, ἡ δὲ ΗΘ αὐτή τε καὶ ἡ ὑπὸ ΗΕΘ 

γωνία τῶν αὐτῶν λβ΄ ι΄· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

ὁ δ’ αὐτὸ̋ τρόπο̋, ἵνα µὴ καθ’ ἕκαστον ταυτολογοῦντε̋ µηκύνωµεν τὸν 

ὑποµνηµατισµὸν τῆ̋ συντάξεω̋, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δωδεκατηµορίων τε καὶ 

κλιµάτων ἡµῖν νοηθήσεται. 

 

ιβʹ. Περὶ τῶν πρὸ̋ τὸν αὐτὸν κύκλον τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντο̋ 

γινοµένων γωνιῶν καὶ περιφερειῶν. 

Λειποµένη̋ δὴ τῆ̋ ἐφόδου, καθ’ ἣν ἂν λαµβάνοιµεν καὶ τὰ̋ πρὸ̋ τὸν διὰ 

τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντο̋ καθ’ ἑκάστην ἔγκλισιν καὶ καθ’ ἑκάστην θέσιν 

γινοµένα̋ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου γωνία̋ συναποδεικνυµένη̋, ὡ̋ 

ἔφαµεν, ἑκάστοτε καὶ τῆ̋ ἀπολαµβανοµένη̋ περιφερεία̋ τοῦ διὰ τῶν πόλων 

τοῦ ὁρίζοντο̋ κύκλου ὑπό τε τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου καὶ τῆ̋ πρὸ̋ τὸν 

λοξὸν κύκλον αὐτοῦ τοµῆ̋, ἐκθησόµεθα πάλιν καὶ τὰ εἰ̋ τοῦτο τὸ µέρο̋ 

προλαµβανόµενα καὶ δείξοµεν πρῶτον, ὅτι τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ αὐτοῦ 

τροπικοῦ σηµείου τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου σηµείων ἴσου̋ χρόνου̋ 

ἀπολαµβανόντων ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ µεσηµβρινοῦ, τοῦ µὲν πρὸ̋ ἀνατολά̋, τοῦ δ’ 

ἑτέρου πρὸ̋ δυσµά̋, αἵ τε ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἐπ’ αὐτὰ περιφέρειαι τῶν 

µεγίστων κύκλων ἴσαι ἀλλήλαι̋ εἰσὶν καὶ αἱ πρὸ̋ αὐτὰ γινόµεναι γωνίαι, καθ’ 

ὃν διεστειλάµεθα τρόπον, δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι. 

ἔστω γὰρ µεσηµβρινοῦ τµῆµα τὸ ΑΒΓ, καὶ ὑποκείσθω ἐπ’ αὐτοῦ τὸ µὲν 

κατὰ κορυφὴν σηµεῖον τὸ Β, ὁ δὲ τοῦ ἰσηµερινοῦ πόλο̋ τὸ Γ, καὶ γεγράφθω 
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τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου δύο τµήµατα τό τε Α∆Ε καὶ τὸ ΑΖΗ οὕτω̋ 

ἔχοντα, ὥστε τὰ ∆ καὶ Ζ σηµεῖα ἴσον τε ἀπέχειν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τροπικοῦ καὶ 

ἴσα̋ ἀπολαµβάνειν περιφερεία̋ τοῦ δι’ αὐτῶν παραλλήλου ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ 

ΑΒΓ µεσηµβρινοῦ. γεγράφθωσαν δὲ καὶ µεγίστων κύκλων περιφέρειαι διὰ τῶν 

∆, Ζ σηµείων, ἀπὸ µὲν τοῦ Γ πόλου τοῦ ἰσηµερινοῦ ἥ τε Γ∆ καὶ ἡ ΓΖ, ἀπὸ δὲ 

τοῦ Β τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου ἥ τε Β∆ καὶ ἡ ΒΖ. λέγω, ὅτι ἡ µὲν Β∆ 

περιφέρεια τῇ ΒΖ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ὑπὸ Β∆Ε γωνία µετὰ τῆ̋ ὑπὸ ΒΖΑ δυσὶν 

ὀρθαῖ̋ ἴση. 

ἐπεὶ γὰρ τὰ ∆ καὶ Ζ σηµεῖα ἴσα̋ τοῦ δι’ αὐτῶν παραλλήλου περιφερεία̋ 

ἀπέχει τοῦ ΑΒΓ µεσηµβρινοῦ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΓ∆ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΖ. δύο δὴ 

τρίπλευρά ἐστιν τό τε ΒΓ∆ καὶ τὸ ΒΓΖ τὰ̋ δύο πλευρὰ̋ ταῖ̋ δυσὶ πλευραῖ̋ 

ἴσα̋ ἔχοντα ἑκατέραν ἑκατέρᾳ, τὴν µὲν Γ∆ τῇ ΓΖ, κοινὴν δὲ τὴν ΒΓ, καὶ 

γωνίαν γωνίᾳ τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων πλευρῶν περιεχοµένην τὴν ὑπὸ ΒΓ∆ τῇ ὑπὸ 

ΒΓΖ· καὶ βάσιν ἄρα τὴν Β∆ βάσει τῇ ΒΖ ἴσην ἕξει καὶ γωνίαν τὴν ὑπὸ ΒΖΓ τῇ 

ὑπὸ Β∆Γ. ἀλλ’ ἐπεὶ δέδεικται µικρῷ πρόσθεν, ὅτι τῶν ἴσον ἀπεχόντων τοῦ 

αὐτοῦ τροπικοῦ σηµείου αἱ πρὸ̋ τὸν διὰ τῶν πόλων τοῦ ἰσηµερινοῦ γινόµεναι 

γωνίαι συναµφότεραι δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι εἰσίν, συναµφότεραι ἄρα ἥ τε ὑπὸ 

Γ∆Ε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΖΑ δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι εἰσίν. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ Β∆Γ τῇ ὑπὸ 

ΒΖΓ ἴση· καὶ συναµφότεραι ἄρα ἥ τε ὑπὸ Β∆Ε καὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΑ δυσὶν ὀρθαῖ̋ 

ἴσαι εἰσίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

πάλιν δὴ δεικτέον, ὅτι τῶν αὐτῶν σηµείων τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλου ἴσου̋ χρόνου̋ ἀπεχόντων ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ µεσηµβρινοῦ αἵ τε ἀπὸ τοῦ 

κατὰ κορυφὴν ἐπ’ αὐτὰ γραφόµεναι µεγίστων κύκλων περιφέρειαι ἴσαι 

ἀλλήλαι̋ εἰσίν, καὶ αἱ πρὸ̋ αὐτὰ̋ γινόµεναι γωνίαι συναµφότεραι ἥ τε πρὸ̋ 

ἀνατολὰ̋ καὶ ἡ πρὸ̋ δυσµὰ̋ δυσὶ ταῖ̋ ὑπὸ τοῦ µεσηµβρινοῦ πρὸ̋ τὸ αὐτὸ 

σηµεῖον γινοµέναι̋ ἴσαι εἰσίν, ὅταν ἐφ’ ἑκατέρα̋ θέσεω̋ τὰ µεσουρανοῦντα 
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ἀµφότερα ἤτοι βορειότερα ἢ νοτιώτερα τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου τυγχάνῃ. 

πρῶτον δ’ ὑποκείσθω ἀµφότερα νοτιώτερα, καὶ ἔστω µεσηµβρινοῦ τµῆµα τὸ 

ΑΒΓ∆, ἐπ’ αὐτοῦ δὲ τὸ µὲν κατὰ κορυφὴν σηµεῖον τὸ Γ, πόλο̋ δὲ τοῦ 

ἰσηµερινοῦ τὸ ∆, καὶ γεγράφθω δύο τµήµατα τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων  

κύκλου τό τε ΑΕΖ καὶ τὸ ΒΗΘ οὕτω̋ ἔχοντα, ὥστε τὸ Ε σηµεῖον καὶ τὸ Η τὸ 

αὐτὸ ὑποκείµενον ἴσην ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ δι’ αὐτοῦ παραλλήλου περιφέρειαν 

ἀπέχειν τοῦ ΑΒΓ∆ µεσηµβρινοῦ. καὶ γεγράφθω πάλιν δι’ αὐτῶν τµήµατα 

µεγίστων κύκλων ἀπὸ µὲν τοῦ Γ τό τε ΓΕ καὶ τὸ ΓΗ, ἀπὸ δὲ τοῦ ∆ τό τε ∆Ε 

καὶ τὸ ∆Η. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ τοῖ̋ ἔµπροσθεν, ἐπεὶ τὰ Ε, Η σηµεῖα τὸν αὐτὸν 

ποιοῦντα παράλληλον ἴσα̋ αὐτοῦ περιφερεία̋ ἐφ’ ἑκάτερα ποιεῖ τοῦ 

µεσηµβρινοῦ, ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον γίνεται τὸ Γ∆Ε τρίπλευρον τῷ 

Γ∆Η, ὥστε καὶ τὴν ΓΕ τῇ ΓΗ ἴσην γίνεσθαι. λέγω δή, ὅτι καὶ συναµφότεραι ἥ 

τε ὑπὸ ΓΕΖ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΒ δυσὶ ταῖ̋ ὑπὸ ∆ΕΖ, ∆ΗΒ ἴσαι εἰσίν. 

ἐπεὶ γὰρ ἡ µὲν ὑπὸ ∆ΕΖ ἡ αὐτή ἐστιν τῇ ὑπὸ ∆ΗΒ, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΕ∆ ἴση 

ἐστὶν τῇ ὑπὸ ∆ΗΓ, καὶ συναµφότεραι ἄρα ἥ τε ὑπὸ ΓΕ∆ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΒ ἴσαι 

εἰσὶν τῇ ὑπὸ ∆ΕΖ· ὥστε καὶ συναµφότεραι ἥ τε ὑπὸ ΓΕΖ ὅλη καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΒ 

δυσὶ ταῖ̋ ὑπὸ ∆ΕΖ, ∆ΗΒ ἴσαι εἰσίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

καταγεγράφθω πάλιν τὰ αὐτὰ τµήµατα τῶν ἐκκειµένων κύκλων, ὥστε 

µέντοι τό τε Α σηµεῖον καὶ τὸ Β βορειότερα γίνεσθαι τοῦ Γ σηµείου. λέγω, ὅτι 

τὸ αὐτὸ καὶ οὕτω̋ συµβήσεται, τουτέστιν συναµφότεραι ἥ τε ὑπὸ ΚΕΖ γωνία 

καὶ ἡ ὑπὸ ΛΗΒ δυσὶ ταῖ̋ ὑπὸ ∆ΕΖ ἴσαι εἰσίν. ἐπεὶ γὰρ ἡ µὲν ὑπὸ ∆ΕΖ ἡ αὐτή 

ἐστιν τῇ ὑπὸ ∆ΗΒ, ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ∆ΕΚ τῇ ὑπὸ ∆ΗΛ, καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΛΗΒ 

ἴση ἐστὶν συναµφοτέραι̋ τῇ τε ὑπὸ ∆ΕΖ καὶ τῇ ὑπὸ ∆ΕΚ· ὥστε καὶ 

συναµφότεραι ἥ τε ὑπὸ ΛΗΒ καὶ ἡ ὑπὸ ΚΕΖ δυσὶ ταῖ̋ ὑπὸ ∆ΕΖ ἴσαι εἰσίν. 
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ἐκκείσθω δὴ πάλιν ἡ ὁµοία καταγραφή, ὥστε µέντοι τὸ µὲν τοῦ 

ἀνατολικοῦ τµήµατο̋ µεσουρανοῦν σηµεῖον, τουτέστιν τὸ Α, νοτιώτερον εἶναι 

τοῦ Γ κατὰ κορυφὴν σηµείου, τὸ δὲ τοῦ πρὸ̋ δυσµὰ̋ τµήµατο̋ µεσουρανοῦν, 

τουτέστιν τὸ Β, βορειότερον τοῦ αὐτοῦ. λέγω, ὅτι συναµφότεραι ἥ τε ὑπὸ ΓΕΖ 

καὶ ἡ ὑπὸ ΛΗΒ δύο τῶν ὑπὸ ∆ΕΖ µείζονέ̋ εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖ̋. ἐπεὶ γὰρ ἡ µὲν 

ὑπὸ ∆ΗΓ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ∆ΕΓ, συναµφότεραι δὲ ἥ τε ὑπὸ ∆ΗΓ καὶ ἡ ὑπὸ 

∆ΗΛ δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι εἰσίν, καὶ συναµφότεραι ἄρα ἥ τε ὑπὸ ∆ΕΓ καὶ ἡ ὑπὸ 

∆ΗΛ δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι εἰσίν. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΕΖ γωνία ἡ αὐτὴ τῇ ὑπὸ 

∆ΗΒ· ὥστε καὶ συναµφοτέρα̋ τήν τε ὑπὸ ΓΕΖ καὶ τὴν ὑπὸ ΛΗΒ 

συναµφοτέρων τῶν ὑπὸ ∆ΕΖ καὶ ∆ΗΒ, τουτέστιν δὶ̋ τῆ̋ ὑπὸ ∆ΕΖ, µείζονα̋ 

εἶναι συναµφοτέραι̋ τῇ τε ὑπὸ ∆ΕΓ καὶ τῇ ὑπὸ ∆ΗΛ, αἵπερ εἰσὶν δυσὶν 

ὀρθαῖ̋ ἴσαι· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

ἐκκείσθω δ’, ὅπερ ὑπολείπεται, κατὰ τὴν ὁµοίαν καταγραφὴν τὸ µὲν τοῦ 

πρὸ̋ ἀνατολὰ̋ τµήµατο̋ µεσουρανοῦν σηµεῖον τὸ Α βορειότερον γινόµενον 

τοῦ Γ, τὸ δὲ τοῦ πρὸ̋ δυσµὰ̋ τµήµατο̋ µεσουρανοῦν τὸ Β νοτιώτερον. λέγω, 

ὅτι συναµφότεραι ἥ τε ὑπὸ ΚΕΖ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΒ δύο τῶν ὑπὸ ∆ΕΖ ἐλάττονέ̋ 

εἰσιν δυσὶν ὀρθαῖ̋. διὰ τὰ αὐτὰ γὰρ πάλιν συναµφότεραι µὲν ἥ τε ὑπὸ ΚΕΖ 

καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΒ συναµφοτέρων τῆ̋ τε ὑπὸ ∆ΕΖ καὶ τῆ̋ ὑπὸ ∆ΗΒ, τουτέστιν 

δύο τῶν ὑπὸ ∆ΕΖ, ἐλάττονε̋ γίνονται συναµφοτέραι̋ τῇ τε ὑπὸ ∆ΕΚ καὶ τῇ 

ὑπὸ ∆ΗΓ· αὗται δὲ δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσαι διὰ τὸ καὶ συναµφοτέρα̋ µὲν τήν τε ὑπὸ 

∆ΕΚ καὶ τὴν ὑπὸ ∆ΕΓ δυσὶν ὀρθαῖ̋ ἴσα̋ εἶναι, ἴσην δὲ καὶ τὴν ὑπὸ ∆ΕΓ τῇ 

ὑπὸ ∆ΗΓ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

ὅτι δὲ ἐκ προχείρου δύνανται λαµβάνεσθαι τῶν γινοµένων ὑπὸ τοῦ λοξοῦ 

κύκλου πρὸ̋ τὸν διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου µέγιστον κύκλον γωνιῶν τε 

καὶ περιφερειῶν, καθ’ ὃν εἰρήκαµεν τρόπον, αἵ τε ἐπὶ τοῦ µεσηµβρινοῦ καὶ ἐπὶ 

τοῦ ὁρίζοντο̋ γινόµεναι, αὐτόθεν ἂν οὕτω̋ γένοιτο δῆλον. ἐὰν γὰρ γράψωµεν 
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µεσηµβρινὸν κύκλον τὸν ΑΒΓ∆ καὶ ὁρίζοντο̋ µὲν ἡµικύκλιον τὸ ΒΕ∆, τοῦ δὲ 

διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τὸ ΖΕΗ ὁπωσδήποτε ἔχον, ὅταν µὲν διὰ τοῦ 

µεσουρανοῦντο̋ αὐτοῦ σηµείου τοῦ Ζ νοῶµεν τὸν διὰ τοῦ Α κατὰ κορυφὴν 

σηµείου γραφόµενον µέγιστον κύκλον, ὁ αὐτὸ̋ γενήσεται τῷ ΑΒΓ∆ 

µεσηµβρινῷ, καὶ ἔσται ἥ τε ὑπὸ ∆ΖΕ γωνία αὐτόθεν ἡµῖν δεδοµένη διὰ τὸ καὶ 

τὸ Ζ σηµεῖον καὶ τὴν πρὸ̋ τὸν µεσηµβρινὸν αὐτοῦ γινοµένην γωνίαν δεδόσθαι 

καὶ αὐτὴ ἡ ΑΖ περιφέρεια διὰ τὸ ἔχειν ἡµᾶ̋, πόσα̋ µοίρα̋ ἐπὶ τοῦ 

µεσηµβρινοῦ τό τε Ζ σηµεῖον ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ καὶ ὁ ἰσηµερινὸ̋ τοῦ Α 

κατὰ κορυφὴν σηµείου. ὅταν δὲ διὰ τοῦ ἀνατέλλοντο̋ αὐτοῦ σηµείου τοῦ Ε 

νοῶµεν τὸν διὰ τοῦ Α γραφόµενον µέγιστον κύκλον ὡ̋ τὸν ΑΕΓ, αὐτόθεν καὶ 

οὕτω̋ γίνεται δῆλον, ὅτι ἡ µὲν ΑΕ περιφέρεια πάντοτε γενήσεται 

τεταρτηµορίου, διὰ τὸ τὸ Α σηµεῖον πόλον εἶναι τοῦ ΒΕ∆ ὁρίζοντο̋. ὀρθῆ̋ δὲ  

οὔση̋ ἀεὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τῆ̋ ὑπὸ ΑΕ∆ γωνία̋ καὶ δεδοµένη̋ τῆ̋ τοῦ 

λοξοῦ κύκλου πρὸ̋ τὸν ὁρίζοντα, τουτέστιν τῆ̋ ὑπὸ ∆ΕΗ, δοθήσεται καὶ ὅλη 

ἡ ὑπὸ ΑΕΗ γωνία· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

ὥστε φανερόν, ὅτι τούτων οὕτω̋ ἐχόντων, ἐὰν ἐφ’ ἑκάστη̋ ἐγκλίσεω̋ τὰ̋ 

πρὸ τοῦ µεσηµβρινοῦ µόνα̋ γωνία̋ τε καὶ περιφερεία̋ καὶ µόνων τῶν ἀπὸ τῆ̋ 

ἀρχῆ̋ τοῦ Καρκίνου µέχρι τῆ̋ ἀρχῆ̋ τοῦ Αἰγόκερω δωδεκατηµορίων 

ἐπιλογισώµεθα, συναποδεδειγµένα̋ ἕξοµεν καὶ τά̋ τε µετὰ τὸν µεσηµβρινὸν 

αὐτῶν γωνία̋ τε καὶ περιφερεία̋ καὶ ἔτι τῶν λοιπῶν τά̋ τε πρὸ τοῦ 

µεσηµβρινοῦ καὶ τὰ̋ µετὰ τὸν µεσηµβρινόν. ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ τούτων ἡ καθ’ 

ἑκάστην θέσιν ἔφοδο̋ φανερὰ γένηται, παραδείγµατο̋ πάλιν ἕνεκεν 

ἐκθησόµεθα τὴν ἐσοµένην καθόλου δεῖξιν δι’ ἑνὸ̋ θεωρήµατο̋ ὑποθέµενοι 

κατὰ τὴν αὐτὴν ἔγκλισιν, τουτέστιν καθ’ ἣν ὁ βόρειο̋ πόλο̋ τοῦ ὁρίζοντο̋ 

ἐξῆρται µοίρα̋ λJ΄, τὴν ἀρχὴν τοῦ Καρκίνου λόγου χάριν µίαν ὥραν 

ἰσηµερινὴν ἀπέχειν πρὸ̋ ἀνατολὰ̋ τοῦ µεσηµβρινοῦ, καθ’ ἣν θέσιν ἐν τῷ 
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προκειµένῳ παραλλήλῳ µεσουρανοῦσιν µὲν αἱ τῶν ∆ιδύµων µοῖραι ιJ΄ ιβ΄, 

ἀνατέλλουσιν δὲ αἱ τῆ̋ Παρθένου µοῖραι ιζ΄ λζ΄. 

ἔστω δὴ µεσηµβρινὸ̋ κύκλο̋ ὁ ΑΒΓ∆ καὶ ὁρίζοντο̋ µὲν ἡµικύκλιον τὸ 

ΒΕ∆, τοῦ δὲ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τὸ ΖΗΘ οὕτω̋ ἔχον, ὥστε τὸ µὲν Η 

σηµεῖον τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῦ Καρκίνου, τὸ δὲ Ζ ἐπέχειν ∆ιδύµων µοίρα̋ ιJ΄ 

ιβ΄, τὸ δὲ Θ Παρθένου µοίρα̋ ιζ΄ λζ΄, καὶ γεγράφθω διά τε τοῦ Α κατὰ 

κορυφὴν σηµείου καὶ διὰ τοῦ Η τῆ̋ ἀρχῆ̋ τοῦ Καρκίνου µεγίστου κύκλου 

τµῆµα τὸ ΑΗΕΓ, προκείσθω δὲ πρῶτον τὴν ΑΗ περιφέρειαν εὑρεῖν. φανερὸν 

δή, ὅτι ἡ µὲν ΖΘ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν Xα΄ κε΄, ἡ δὲ ΗΘ µοιρῶν οζ΄ λζ΄. 

ὁµοίω̋ δέ, ἐπειδήπερ αἱ µὲν τῶν ∆ιδύµων µοῖραι ιJ΄ ιβ΄ ἀπολαµβάνουσι τοῦ 

µεσηµβρινοῦ ἀπὸ τοῦ ἰσηµερινοῦ πρὸ̋ ἄρκτου̋ µοίρα̋ κ΄γ΄ ζ΄, ὁ δὲ ἰσηµερινὸ̋ 

τοῦ Α κατὰ κορυφὴν σηµείου µοίρα̋ λJ΄, ἔσται καὶ ἡ µὲν ΑΖ περιφέρεια 

µοιρῶν ιβ΄ νγ΄, ἡ δὲ ΖΒ τῶν λοιπῶν εἰ̋ τὸ τεταρτηµόριον µοιρῶν οζ΄ ζ΄. τούτων 

δοθέντων γίνεται πάλιν διὰ τὴν καταγραφὴν ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΖΒ 

πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΒΑ λόγο̋ ὁ συνηµµένο̋ ἔκ τε τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν 

διπλῆν τῆ̋ ΖΘ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΘΗ καὶ τοῦ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν 

τῆ̋ ΗΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΑ. ἀλλ’ ἡ µὲν τῆ̋ ΖΒ διπλῆ µοιρῶν ἐστιν 

ρνδ΄ ιδ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ριJ΄ νθ΄, ἡ δὲ τῆ̋ ΒΑ µοιρῶν ρπ΄ καὶ 

ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ρκ΄, καὶ πάλιν ἡ µὲν τῆ̋ διπλῆ µοιρῶν ρπβ΄ ν΄ 

καὶ ἡ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ριθ΄ νη΄, ἡ δὲ τῆ̋ ΘΗ µοιρῶν ρνε΄ ιδ΄ καὶ ἡ 

ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ριζ΄ ιβ΄. ἐὰν ἄρα ἀπὸ τοῦ τῶν ριJ΄ νθ΄ πρὸ̋ τὰ ρκ΄ 

λόγου ἀφέλωµεν τὸν τῶν ριθ΄ νη΄ πρὸ̋ τὰ ριζ΄ ιβ΄, καταλειφθήσεται ἡµῖν ὁ τῆ̋ 

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΗ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΑ λόγο̋ ὁ τῶν ριδ΄ ιJ΄ 

ἔγγιστα πρὸ̋ τὰ ρκ΄. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΑ τµηµάτων ρκ· καὶ ἡ 

ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆ̋ ΕΗ τῶν αὐτῶν ἐστιν ριδ΄ ιJ΄· ὥστε καὶ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ 

ΕΗ περιφερεία̋ µοιρῶν ἐστιν ρµδ΄ κJ΄ ἔγγιστα, αὐτὴ δὲ ἡ ΗΕ τῶν αὐτῶν οβ΄ 
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ιγ΄. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΗ τῶν λειπουσῶν ἐστιν εἰ̋ τὸ τεταρτηµόριον µοιρῶν ιζ΄ 

µζ΄· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

ἐφεξῆ̋ δὲ καὶ τὴν ὑπὸ ΑΗΘ γωνίαν εὑρήσοµεν οὕτω̋· ἐκκείσθω γὰρ ἡ 

αὐτὴ καταγραφή, καὶ πόλῳ τῷ Η καὶ διαστήµατι τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ 

γεγράφθω µεγίστου κύκλου τµῆµα τὸ ΚΛΜ, ὥστε, ἐπεὶ ὁ ΑΗΕ κύκλο̋ διά τε 

τῶν τοῦ ΕΘΜ καὶ διὰ τῶν τοῦ ΚΛΜ πόλων γέγραπται, ἑκατέραν τῶν ΕΜ καὶ 

ΚΜ τεταρτηµορίου γίνεσθαι. πάλιν οὖν διὰ τὴν καταγραφὴν ἔσται ὁ τῆ̋ ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΗΕ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΕΚ λόγο̋ συνηµµένο̋ ἔκ τε 

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

ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΛΜ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΚΜ. ἀλλ’ ἡ µὲν τῆ̋ ΗΕ 

διπλῆ µοιρῶν ἐστιν ρµδ΄ κJ΄ καὶ ἡ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ριδ΄ ιJ΄, ἡ δὲ τῆ̋ 

ΕΚ µοιρῶν λε΄ λδ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων λJ΄ λη΄, καὶ πάλιν ἡ µὲν 

τῆ̋ ΘΗ διπλῆ µοιρῶν ἐστιν ρνε΄ ιδ΄ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων ριζ΄ ιβ΄, 

ἡ δὲ τῆ̋ ΘΛ µοιρῶν κδ µJ καὶ ἡ ὑπὸ αὐτὴν εὐθεῖα τµηµάτων κε΄ µδ΄· ὥστε, ἐὰν 

ἀπὸ τοῦ λόγου τοῦ τῶν ριδ΄ ιJ΄ πρὸ̋ τὰ λJ΄ λη΄ ἀφέλωµεν τὸν τῶν ριζ΄ ιβ΄ πρὸ̋ 

τὰ κε΄ µδ΄, καταλειφθήσεται ἡµῖν ὁ τῆ̋ ὑπὸ τὴν διπλῆν τῆ̋ ΛΜ πρὸ̋ τὴν ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΜΚ λόγο̋ ὁ τῶν πβ΄ ια΄ ἔγγιστα πρὸ̋ τὰ ρκ΄. καί ἐστιν ἡ ὑπὸ 

τὴν διπλῆν τῆ̋ ΜΚ τµηµάτων ρκ΄· καὶ ἡ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἄρα τῆ̋ ΛΜ τῶν 

αὐτῶν ἐστιν πβ ια. ὥστε καὶ ἡ µὲν διπλῆ τῆ̋ ΛΜ περιφερεία̋ µοιρῶν ἐστιν πJ΄ 

κη΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΛΜ τῶν αὐτῶν µγ ιδ. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΛΚ περιφέρεια αὐτή τε 

καὶ ἡ ὑπὸ ΛΗΚ γωνία τµηµάτων ἐστὶν µJ΄ µJ΄· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΘ γωνία τῶν 

λοιπῶν εἰ̋ τὰ̋ δύο ὀρθὰ̋ ἔσται µοιρῶν ρλγ΄ ιδ΄· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

ὁ µὲν οὖν τρόπο̋ τῆ̋ τῶν προκειµένων εὑρέσεω̋ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὁ 

αὐτὸ̋ συνάγεται, ἡµεῖ̋ δέ, ἵνα καὶ τὰ̋ ἄλλα̋ γωνία̋ τε καὶ περιφερεία̋, ὅσων 

γε εἰκὸ̋ χρείαν ἐν ταῖ̋ κατὰ µέρο̋ ἐπισκέψεσιν ἔσεσθαι, προχείρω̋ ἔχωµεν 

ἐκτεθειµένα̋, ἐπελογισάµεθα καὶ ταύτα̋ γραµµικῶ̋ ἀρξάµενοι µὲν ἀπὸ τοῦ 
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διὰ Μερόη̋ παραλλήλου, καθ’ ὃν ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν ιγ΄, 

φθάσαντε̋ δὲ µέχρι τοῦ γραφοµένου ὑπὲρ τὸν Πόντον διὰ τῶν ἐκβολῶν 

Βορυσθένου̋, ὅπου ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν ιJ. ἐχρησάµεθα δὲ 

τῇ καθ’ ἕκαστον παραυξήσει ἐπὶ µὲν τῶν κλιµάτων τῇ καθ’ ἡµιώριον πάλιν, 

ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀναφορῶν, ἐπὶ δὲ τῶν τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου 

τµηµάτων τῇ δι’ ἑνὸ̋ δωδεκατηµορίου, ἐπὶ δὲ τῶν πρὸ̋ ἀνατολὰ̋ ἢ καὶ πρὸ̋ 

δυσµὰ̋ τοῦ µεσηµβρινοῦ θέσεων τῇ διὰ µιᾶ̋ ὥρα̋ ἰσηµερινῆ̋. ποιησόµεθα δὲ 

καὶ τὴν τούτων ἔκθεσιν κανονικῶ̋ καθ’ ἕκαστον κλῖµα τε καὶ 

δωδεκατηµόριον παρατιθέντε̋ ἐν µὲν τοῖ̋ πρώτοι̋ µέρεσιν τὴν ποσότητα τῶν 

τῆ̋ ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ µεσηµβρινοῦ διαστάσεω̋ µετὰ τὴν κατ’ αὐτὸν θέσιν 

ἰσηµερινῶν ὡρῶν, ἐν δὲ τοῖ̋ δευτέροι̋ τὰ̋ πηλικότητα̋ τῶν ἀπὸ τοῦ κατὰ 

κορυφὴν σηµείου µέχρι τῆ̋ ἀρχῆ̋ τοῦ ἐκκειµένου δωδεκατηµορίου γινοµένων, 

ὡ̋ ἔφαµεν, περιφερειῶν, ἐν δὲ τοῖ̋ τρίτοι̋ καὶ τετάρτοι̋ τὰ̋ πηλικότητα̋ τῶν 

ὑπὸ τῆ̋ προκειµένη̋ τοµῆ̋ κατὰ τὸν διωρισµένον ἡµῖν τρόπον περιεχοµένων 

γωνιῶν, ἐν µὲν τοῖ̋ τρίτοι̋ τὰ̋ τῶν πρὸ̋ ἀνατολὰ̋ τοῦ µεσηµβρινοῦ θέσεων, 

ἐν δὲ τοῖ̋ τετάρτοι̋ τὰ̋ τῶν πρὸ̋ δυσµά̋. ὡ̋ καὶ ἐν ἀρχῇ µέντοι 

διεστειλάµεθα, µεµνῆσθαι δεῖ, ὅτι τῶν δύο τῶν ὑπὸ τοῦ ἑποµένου τµήµατο̋ 

τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιεχοµένων γωνιῶν τὴν ἀπ’ ἄρκτων τοῦ 

αὐτοῦ τµήµατο̋ ἀεὶ παρειλήφαµεν τοσούτων ἐφ’ ἑκάστη̋ αὐτῶν τὴν 

πηλικότητα παρατιθέντε̋, οἵων ἐστὶν ἡ µία ὀρθὴ X΄. καί ἐστιν ἡ τῶν κανονίων 

ἔκθεσι̋ τοιαύτη. 
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ιγʹ. Ἔκθεσι̋ τῶν κατὰ παράλληλον γωνιῶν καὶ περιφερειῶν 
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ἐφωδευµένη̋ δὴ καὶ τῆ̋ τῶν γωνιῶν πραγµατεία̋, λείποντο̋ δὲ τοῖ̋ 

ὑποτιθεµένοι̋ τοῦ τὰ̋ ἐποχὰ̋ τῶν καθ’ ἑκάστην ἐπαρχίαν ἐπισηµασία̋ ἀξίων 

πόλεων ἐπεσκέφθαι κατὰ µῆκο̋ καὶ κατὰ πλάτο̋ πρὸ̋ τοὺ̋ τῶν ἐν αὐταῖ̋ 

φαινοµένων ἐπιλογισµοὺ̋ τὴν µὲν τοιαύτην ἔκθεσιν ἐξαιρέτου καὶ 

γεωγραφικῆ̋ ἐχοµένην πραγµατεία̋ καθ’ αὑτὴν ὑπ’ ὄψιν ποιησόµεθα 

ἀκολουθήσαντε̋ ταῖ̋ τῶν ἐπεξειργασµένων ὡ̋ ἔνι µάλιστα τοῦτο τὸ εἶδο̋ 

ἱστορίαι̋ καὶ παραγράφοντε̋, ὅσα̋ µοίρα̋ ἀπέχει τοῦ ἰσηµερινοῦ τῶν 

πόλεων ἑκάστη κατὰ τὸν δι’ αὐτῆ̋ γραφόµενον µεσηµβρινόν, καὶ πόσα̋ οὗτο̋ 

τοῦ δι’ Ἀλεξανδρεία̋ γραφοµένου µεσηµβρινοῦ πρὸ̋ ἀνατολὰ̋ ἢ δύσει̋ ἐπὶ 

τοῦ ἰσηµερινοῦ, διὰ τὸ πρὸ̋ τοῦτον ἡµῖν συνίστασθαι τοὺ̋ τῶν ἐποχῶν 

χρόνου̋. νῦν δὲ τὸ τοσοῦτον ὡ̋ ὑποκειµένων τῶν θέσεων ἐπειπεῖν ἀκόλουθον 

ἡγησάµεθα, διότι, ὁποσάκι̋ ἂν προαιρώµεθα τὴν ἔν τινι τῶν ὑποκειµένων 
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τόπων ὡρισµένην ὥραν σκοπεῖν, ἥτι̋ ἦν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐφ’ ἑτέρου 

τινὸ̋ τῶν ἐπιζητουµένων, ὅταν διαφέρωσιν οἱ δι’ αὐτῶν µεσηµβρινοί, 

λαµβάνειν ὀφείλοµεν, ὅσα̋ ἀπέχουσιν ἀλλήλων οὗτοι µοίρα̋ ἐπὶ τοῦ 

ἰσηµερινοῦ, καὶ πότερο̋ αὐτῶν ἐστιν ἀνατολικώτερο̋ ἢ δυτικώτερο̋, 

τοσούτοι̋ τε χρόνοι̋ ἰσηµερινοῖ̋ παραύξειν ἢ µειοῦν τὴν κατὰ τὸν 

ὑποκείµενον τόπον ὥραν, ἵνα ποιῶµεν τὴν ἐν τῷ ἐπιζητουµένῳ κατὰ τὸν 

αὐτὸν χρόνον θεωρουµένην, τῆ̋ µὲν αὐξήσεω̋ συνισταµένη̋, ὅταν ὁ 

ἐπιζητούµενο̋ τόπο̋ ἀνατολικώτερο̋ ᾖ, τῆ̋ δὲ µειώσεω̋, ὅταν δυσµικώτερο̋ 

ὁ ὑποκείµενο̋. 

 


