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

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤ ΙΙ ΚΚΗΗ   

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞ ΙΙ ΣΣ   

  

Γʹ. 

 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ γʹ τῆς Πτολεµαίου µαθηµατικῆς συντάξεως. 

 

αʹ. περὶ τοῦ µεγέθους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου. 

βʹ. ἔκθεσις κανόνων τῶν τοῦ ἡλίου µέσων κινήσεων. 

γʹ. περὶ τῶν καθ’ ὁµαλὴν καὶ ἐγκύκλιον κίνησιν ὑποθέσεων. 

δʹ. περὶ τῆς τοῦ ἡλίου φαινοµένης ἀνωµαλίας. 

εʹ. περὶ τῆς πρὸς τὰ κατὰ µέρος τµήµατα τῶν ἀνωµαλιῶν κανονοποιίας. 

ϛʹ. κανόνιον τῆς ἡλιακῆς ἀνωµαλίας. 

ζʹ. περὶ τῆς κατὰ τὴν µέσην τοῦ ἡλίου πάροδον ἐποχῆς. 

ηʹ. περὶ τῆς τοῦ ἡλίου ψηφοφορίας. 

θʹ. περὶ τῆς τῶν νυχθηµέρων ἀνισότητος.  

 

Ἐφωδευµένων ἡµῖν ἐν τοῖς πρὸ τούτου συντεταγµένοις τῶν τε ὁλοσχερῶς 

ὀφειλόντων περί τε οὐρανοῦ καὶ γῆς µαθηµατικῶς προληφθῆναι καὶ ἔτι περὶ 

τῆς ἐγκλίσεως τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων ἡλιακοῦ κύκλου καὶ τῶν κατὰ µέρος 

περὶ αὐτὸν συµβαινόντων ἐπί τε τῆς ὀρθῆς σφαίρας καὶ ἐπὶ τῆς καθ’ ἑκάστην 

οἴκησιν ἐγκεκλιµένης ἀκόλουθον ἡγούµεθα καὶ ἐφεξῆς τούτων τὸν περὶ τοῦ 

ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ποιήσασθαι λόγον τά τε περὶ τὰς κινήσεις αὐτῶν 

ἐπισυµβαίνοντα διεξελθεῖν µηδενὸς τῶν περὶ τοὺς ἀστέρας φαινοµένων ἄνευ 

τῆς τούτων προδιαλήψεως κατὰ τὸ παντελὲς εὑρεθῆναι δυναµένου. καὶ τούτων 

δὲ αὐτῶν προηγουµένην εὑρίσκοµεν τὴν τῆς ἡλιακῆς κινήσεως πραγµατείαν, 
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ἧς ἄνευ πάλιν οὐδὲ τὰ περὶ τὴν σελήνην οἷον τ’ ἂν γένοιτο διεξοδικῶς 

καταλαβέσθαι. 
 

αʹ. Περὶ τοῦ µεγέθους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου. 

Πρώτου δὴ πάντων τῶν περὶ τὸν ἥλιον ἀποδεικνυµένων ὑπάρχοντος τοῦ 

τὸν ἐνιαύσιον χρόνον εὑρεῖν τὰς µὲν τῶν παλαιῶν περὶ τὴν ἀπόφανσιν τοῦ 

τοιούτου διαφωνίας τε καὶ ἀπορίας µάθοιµεν ἂν ἐκ τῶν συντεταγµένων 

αὐτοῖς καὶ µάλιστα τῷ Ἱππάρχῳ ἀνδρὶ φιλοπόνῳ τε ὁµοῦ καὶ φιλαλήθει. ἄγει 

γὰρ µάλιστα καὶ τοῦτον εἰς τὴν τοιαύτην ἀπορίαν τὸ διὰ µὲν τῶν περὶ τὰς 

τροπὰς καὶ τὰς ἰσηµερίας φαινοµένων ἀποκαταστάσεων ἐλάσσονα τὸν 

ἐνιαύσιον χρόνον εὑρίσκεσθαι τῆς ἐπὶ ταῖς τξε΄ ἡµέραις τοῦ τετάρτου 

προσθήκης, διὰ δὲ τῶν περὶ τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουµένων µείζονα. 

ὅθεν ἐπιβάλλει τῷ καὶ τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν µετάβασίν τινα πολυχρόνιον 

ποιεῖσθαι καὶ αὐτήν, ὥσπερ καὶ τὰς τῶν πλανωµένων, εἰς τὰ ἑπόµενα τῆς τὴν 

πρώτην περιαγωγὴν ποιούσης φορᾶς κατὰ τὸν διὰ τῶν πόλων ἀµφοτέρων τοῦ 

τε ἰσηµερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ γραφόµενον κύκλον. ἡµεῖς δέ, τοῦτο µὲν ὅτι 

οὕτως τε ἔχει καὶ τίνα γίνεται τρόπον, ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων 

ἐπιδείξοµεν· οὐδὲ γὰρ τὰ περὶ ἐκείνους ἄνευ τῆς ἡλιακῆς καὶ σεληνιακῆς 

προδιαλήψεως οἷον τ’ ἂν γένοιτο δι’ ὅλου θεωρηθῆναι· κατὰ δὲ τὴν παροῦσαν 

ἐπίσκεψιν πρὸς οὐδὲν ἄλλο ἡγούµεθα δεῖν ἀποβλέποντας τὸν ἐνιαύσιον τοῦ 

ἡλίου χρόνον σκοπεῖν ἢ τὴν αὐτοῦ τοῦ ἡλίου πρὸς ἑαυτόν, τουτέστιν τὸν 

γινόµενον ὑπ’ αὐτοῦ λοξὸν κύκλον, ἀποκατάστασιν ὁρίζεσθαί τε τὸν 

ἐνιαύσιον χρόνον, καθ’ ὃν ἀπό τινος ἀκινήτου σηµείου τούτου τοῦ κύκλου 

κατὰ τὸ ἑξῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ παραγίνεται, µόνας ἀρχὰς οἰκείας τῆς τοιαύτης 

ἀποκαταστάσεως ἡγουµένους τὰ ὑπὸ τῶν τροπικῶν καὶ ἰσηµερινῶν σηµείων 

ἀφοριζόµενα σηµεῖα τοῦ προειρηµένου κύκλου. ἐάν τε γὰρ µαθηµατικῶς 

ἐπιβάλλωµεν τῷ λόγῳ, οὔτε οἰκειοτέραν ἀποκατάστασιν εὑρήσοµεν τῆς ἐπὶ 

τὸν αὐτὸν σχηµατισµὸν φερούσης τὸν ἥλιον τοπικῶς τε καὶ χρονικῶς ἤτοι 
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πρὸς τοὺς ὁρίζοντας ἢ τὸν µεσηµβρινὸν ἢ τὰ µεγέθη τῶν νυχθηµέρων τοῦ 

τοιούτου θεωρουµένου οὔτε ἄλλας ἀρχὰς ἐν τῷ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλῳ, 

µόνας δὲ τὰς κατὰ τὸ συµβεβηκὸς ἀφοριζοµένας ὑπό τε τῶν τροπικῶν καὶ 

ἰσηµερινῶν σηµείων· ἐάν τε φυσικώτερόν τις ἐπισκοπῇ τὸ οἰκεῖον, οὔτε 

ἀποκατάστασιν εὐλογωτέραν εὑρήσει τῆς ἀπὸ τοῦ ὁµοίου περὶ τὸν ἀέρα 

καταστήµατος ἐπὶ τὸ ὅµοιον καὶ τῆς αὐτῆς ὥρας ἐπὶ τὴν αὐτὴν φερούσης τὸν 

ἥλιον οὔτε ἄλλας ἀρχὰς ἢ µόνας, καθ’ ἃς αἱ ὧραι µάλιστα διακρίνονται, µετὰ 

τοῦ τὴν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουµένην ἀποκατάστασιν ἄτοπον 

φαίνεσθαι διά τε ἄλλα καὶ µάλισθ’, ὅτι καὶ ἡ αὐτῶν σφαῖρα ποιουµένη τινὰ 

τεταγµένην µετάβασιν εἰς τὰ ἑπόµενα τοῦ οὐρανοῦ θεωρεῖται· οὐδὲν γὰρ 

τούτων οὕτως ἐχόντων κωλύσει λέγειν, τοσοῦτον εἶναι τὸν ἐνιαύσιον τοῦ 

ἡλίου χρόνον, ἐν ὅσῳ τὸν τοῦ Κρόνου ἀστέρα λόγου ἕνεκεν ἢ καί τινα τῶν 

ἄλλων πλανωµένων ὁ ἥλιος περικαταλαµβάνει, πολλοί τε ἂν οὕτως καὶ 

διάφοροι γένοιντο οἱ ἐνιαύσιοι χρόνοι. διὰ µὲν δὴ ταῦτα προσήκειν οἰόµεθα 

τὸν εὑρισκόµενον διὰ τῶν τηρήσεων τῶν ὡς ἔνι µάλιστα ἀπὸ πλείονος 

διαστάσεως λαµβανοµένων ἀπό τινος τροπῆς ἢ ἰσηµερίας ἐπὶ τὴν αὐτὴν καὶ 

ἐφεξῆς χρόνον τοῦτον ἡγεῖσθαι τὸν ἐνιαύσιον τοῦ ἡλίου. 

  ἐπεὶ δὲ θορυβεῖ πως τὸν Ἵππαρχον ἡ καὶ περὶ αὐτὴν τὴν τοιαύτην 

ἀποκατάστασιν ὑποπτευοµένη διὰ τῶν κατὰ τὸ ἑξῆς γινοµένων συνεχῶν 

τηρήσεων ἀνισότης, πειρασόµεθα δεῖξαι διὰ βραχέων µηδὲ τοῦτο θορυβῶδες 

ὑπάρχον, πεῖσµα µὲν εἰληφότες περὶ τοῦ µὴ ἀνίσους εἶναι τοὺς χρόνους 

τούτους, ἐξ ὧν καὶ αὐτοὶ διὰ τῶν ὀργάνων κατὰ τὸ ἑξῆς τυγχάνοµεν 

τετηρηκότες τροπῶν τε καὶ ἰσηµεριῶν· οὐδενὶ γὰρ ἀξιολόγῳ διαφέροντας 

αὐτοὺς εὑρίσκοµεν τῆς κατὰ τὸ τέταρτον ἐπουσίας, ἀλλ’ ἐνίοτε σχεδὸν ὅσῳ 

παρά τε τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν θέσιν τῶν ὀργάνων ἐνδέχεται διαµαρτάνειν· 

στοχαζόµενοι δὲ καὶ ἐξ αὐτῶν, ὧν ὁ Ἵππαρχος ἐπιλογίζεται, µᾶλλον τῶν 

τηρήσεων εἶναι τὴν περὶ τὰς ἀνισότητας ἁµαρτίαν. ἐκθέµενος γὰρ τὸ πρῶτον 

ἐν τῷ Περὶ τῆς µεταπτώσεως τῶν τροπικῶν καὶ ἰσηµερινῶν σηµείων τὰς 



© www.astrothesaurus.gr 

 

 -4-

δοκούσας αὐτῷ ἀκριβῶς καὶ ἐφεξῆς τετηρῆσθαι θερινάς τε καὶ χειµερινὰς 

τροπὰς ὁµολογεῖ καὶ αὐτὸς µὴ τοσοῦτον ἐν αὐταῖς εἶναι τὸ διάφωνον, ὥστε δι’ 

αὐτὰς ἀνισότητα καταγνῶναι τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου· ἐπιλέγει γὰρ αὐταῖς 

οὕτως· "ἐκ µὲν οὖν τούτων τῶν τηρήσεων δῆλον, ὅτι µικραὶ παντάπασιν 

γεγόνασιν αἱ τῶν ἐνιαυτῶν διαφοραί. 

ἀλλ’ ἐπὶ µὲν τῶν τροπῶν οὐκ ἀπελπίζω καὶ ἡµᾶς καὶ τὸν Ἀρχιµήδη καὶ 

ἐν τῇ τηρήσει καὶ ἐν τῷ συλλογισµῷ διαµαρτάνειν καὶ ἕως τετάρτου µέρους 

ἡµέρας. ἀκριβῶς δὲ δύναται κατανοεῖσθαι ἡ ἀνωµαλία τῶν ἐνιαυσίων χρόνων 

ἐκ τῶν τετηρηµένων ἐπὶ τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κειµένου χαλκοῦ κρίκου ἐν τῇ 

τετραγώνῳ καλουµένῃ στοᾷ, ὃς δοκεῖ διασηµαίνειν τὴν ἰσηµερινὴν ἡµέραν, ἐν 

ᾗ ἂν ἐκ τοῦ ἑτέρου µέρους ἄρχηται τὴν κοίλην ἐπιφάνειαν φωτίζεσθαι." 

  εἶτα παρατίθεται πρῶτον µετοπωρινῶν ἰσηµεριῶν χρόνους ὡς 

ἀκριβέστατα τετηρηµένων, ἐν µὲν τῷ ιζʹ ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον 

περιόδου τοῦ Μεσορὴ λʹ περὶ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, µετὰ δὲ γ΄ ἔτη ἐν τῷ κʹ ἔτει 

τῇ πρώτῃ τῶν ἐπαγοµένων πρωίας, δέον τῆς µεσηµβρίας, ὥστε 

διαπεφωνηκέναι τετάρτῳ µιᾶς ἡµέρας. µετὰ δ’ ἐνιαυτὸν ἐν τῷ καʹ ἔτει ὥρας ϛʹ, 

ὅπερ καὶ ἦν ἀκόλουθον τῇ πρὸ αὐτῆς τηρήσει. µετὰ δὲ ια΄ ἔτη τῷ λβʹ ἔτει τῇ 

τρίτῃ τῶν ἐπαγοµένων εἰς τὴν τετάρτην τοῦ µεσονυκτίου, δέον πρωΐας, ὥστε 

τῷ δʹ πάλιν διαπεφωνηκέναι. µετὰ δὲ ἐνιαυτὸν ἕνα τῷ λγʹ ἐνιαυτῷ τῇ δʹ τῶν 

ἐπαγοµένων πρωίας, ὅπερ καὶ ἦν ἀκόλουθον τῇ πρὸ αὐτῆς τηρήσει. µετὰ δὲ γ΄ 

ἔτη τῷ λϛʹ ἔτει τῇ τετάρτῃ τῶν ἐπαγοµένων ἑσπέρας, δέον τοῦ µεσονυκτίου, ὡς 

τῷ δʹ µόνῳ πάλιν διαπεφωνηκέναι. 

 µετὰ δὲ ταῦτα ἐκτίθεται καὶ τὰς ὁµοίως ἀκριβῶς τετηρηµένας ἐαρινὰς 

ἰσηµερίας· ἐν µὲν τῷ λβʹ ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, Μεχὶρ κζʹ 

πρωίας· καὶ ὁ κρίκος δέ, φησίν, ὁ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἴσον ἐξ ἑκατέρου µέρους 

παρηυγάσθη περὶ εʹ ὥραν· ὥστε ἤδη καὶ τὴν αὐτὴν ἰσηµερίαν διαφόρως 

τετηρηµένην ε΄ ὥραις ἔγγιστα διενεγκεῖν. καὶ τὰς ἐφεξῆς δέ φησιν µέχρι τοῦ 

λζʹ ἔτους συµπεφωνηκέναι τῇ πρὸς τὸ δʹ ἐπουσίᾳ µετὰ δὲ ια ἔτῃ τῷ γʹ καὶ µʹ 
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ἔτει τοῦ Μεχὶρ τῇ κθʹµετὰ τὸ µεσονύκτιον τὸ εἰς τὴν λʹ γενέσθαι φησὶν τὴν 

ἐαρινὴν ἰσηµερίαν, ὅπερ καὶ ἀκόλουσθον ἦν τῇ ἐν τῷ λβʹ ἔτει τηρήσει καὶ 

συµφωνεῖ, φησίν, πάλιν καὶ πρὸς τὰς ἐν τοῖς ἐχοµένοις ἔτεσι τηρήσεις µέχρι 

τοῦ νʹ ἔτους· ἐγένετο γὰρ τοῦ Φαµενὼθ τῇ πρώτῃ περὶ δύσιν ἡλίου µετὰ µίαν 

ἡµέραν καὶ ἥµισυ καὶ τέταρτον ἔγγιστα τῆς ἐν τῷ µγʹ ἔτει, ὅπερ καὶ ἐπιβάλλει 

τοῖς µεταξὺ ζ ἔτεσιν. οὐδ’ ἐν ταύταις ἄρα ταῖς τηρήσεσιν γέγονέ τις ἀξιόλογος 

διαφορὰ καίτοι δυνατοῦ ὄντος οὐ µόνον περὶ τὰς τροπικὰς τηρήσεις, ἀλλὰ 

καὶ περὶ τὰς ἰσηµερινάς, γίγνεσθαί τι παρ’ αὐτὰς διαµάρτηµα καὶ µέχρι δʹ 

µιᾶς ἡµέρας· κἂν γὰρ τῷ τρισχιλιοστῷ καὶ ἑξακοσιοστῷ µόνῳ µέρει τοῦ διὰ 

τῶν πόλων τοῦ ἰσηµερινοῦ κύκλου παραλλάξῃ τῆς ἀκριβείας ἡ θέσις ἢ καὶ 

διαίρεσις τῶν ὀργάνων, τὴν τοσαύτην κατὰ πλάτος παραχώρησιν ὁ ἥλιος 

διορθοῦται πρὸς τοῖς ἰσηµερινοῖς τµήµασιν τέταρτον µιᾶς µοίρας κατὰ µῆκος 

ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου κινηθείς, ὥστε καὶ τὴν διαφωνίαν µέχρι δʹ µιᾶς ἡµέρας 

ἔγγιστα διενεγκεῖν. ἔτι δ’ ἂν διαµαρτάνοι πλέον ἐπὶ τῶν µὴ καθάπαξ 

ἱσταµένων καὶ παρ’ αὐτὰς τὰς τηρήσεις ἀκριβουµένων, ἀλλὰ συνεστηριγµένων 

ὀργάνων ἀπό τινος ἀρχῆς τοῖς ὑποκειµένοις ἐδάφεσιν πρὸς τὸ µονίµην ἐπὶ 

πολὺ τὴν θέσιν· ἔχειν, γιγνοµένης τινὸς περὶ αὐτὰ ὑπὸ τοῦ χρόνου λεληθυίας 

παρακινήσεως, ὡς ἐπί γε τῶν παρ’ ἡµῖν ἐν τῇ παλαίστρᾳ χαλκῶν κρίκων ἐν τῷ 

τοῦ ἰσηµερινοῦ ἐπιπέδῳ δοκούντων τὴν θέσιν ἔχειν ἴδοι τις ἄν· τοσαύτη γὰρ 

ἡµῖν τηροῦσι καταφαίνεται διαστροφὴ τῆς θέσεως αὐτῶν καὶ µάλιστα τοῦ 

µείζονος καὶ ἀρχαιοτέρου, ὡς ἐνίστε καὶ δὶς ἐν ταῖς αὐταῖς ἰσηµερίαις 

µεταφωτίζεσθαι τὰς κοίλας αὐτῶν ἐπιφανείας. 

 ἀλλὰ γὰρ τῶν µὲν τοιούτων οὐδὲν οὐδ’ αὐτὸς ὁ Ἵππαρχος οἴεται 

τυγχάνειν ἀξιόπιστον πρὸς τὴν ὑποψίαν τῆς ἀνισότητος τῶν ἐνιαυσίων 

χρόνων, ἀπὸ δέ τινων τῆς σελήνης ἐκλείψεων ἐπιλογιζόµενος εὑρίσκειν φησίν, 

ὅτι ἡ ἀνωµαλία τῶν ἐνιαυσίων χρόνων πρὸς τὸν µέσον θεωρουµένη οὐ µείζονα 

περιέχει διαφορὰν <ʹ καὶ δʹ µέρους µιᾶς ἡµέρας· ὅπερ ἂν ἦν ἤδη τινὸς 

ἐπιστάσεως ἄξιον, εἴπερ οὕτως εἶχε καὶ µὴ ἐξ αὐτῶν, ὧν προφέρεται, 
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διεψευσµένον ἐθεωρεῖτο. ἐπιλογίζεται µὲν γὰρ διά τινων σύνεγγυς ἀπλανῶν 

ἀστέρων τετηρηµένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων, πόσον καθ’ ἑκάστην ὁ 

καλούµενος Στάχυς προηγεῖται τοῦ µετοπωρινοῦ σηµείου, καὶ διὰ τούτων 

εὑρίσκειν οἴεται ποτὲ µὲν τὸ πλεῖστον αὐτὸν ἀπέχοντα τοῖς καθ’ ἑαυτὸν 

χρόνοις µοίρας ϛ<ʹ, ποτὲ δὲ τὸ ἐλάχιστον µοίρας ε΄ καὶ δʹ, συνάγει δὲ ἐντεῦθεν, 

ὅτι, ἐπείπερ οὐ δυνατὸν τὸν Στάχυν ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ τοσοῦτον 

µετακινηθῆναι, τὸν ἥλιον εἰκός, ἀφ’ οὗ τοὺς τόπους τῶν ἀπλανῶν ὁ Ἵππαρχος 

ἐπισκέπτεται, µὴ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ποιεῖσθαι τὴν ἀποκατάστασιν. λέληθε δὲ 

αὐτόν, ὅτι τοῦ ἐπιλογισµοῦ µηδ’ ὅλως δυναµένου προχωρεῖν ἄνευ τοῦ τὸν 

κατὰ τὴν ἔκλειψιν τοῦ ἡλίου τόπον ὑποκεῖσθαι αὐτὸς εἰς τοῦτο καθ’ ἑκάστην 

παραλαµβάνων τὰς ἀκριβῶς ἐν τοῖς ἔτεσιν ἐκείνοις ἐφ’ ἑαυτοῦ τετηρηµένας 

τροπὰς καὶ ἰσηµερίας αὐτόθεν δῆλον ποιεῖ µηδεµίαν περὶ τὴν σύγκρισιν τῶν 

ἐνιαυτῶν ὑπάρχουσαν παρὰ τὴν τοῦ τετάρτου ἐπουσίαν διαφοράν. 

 ὡς γὰρ ἐφ’ ἑνὸς ὑποδείγµατος ἐκ µὲν τῆς ἐν τῷ λβʹ ἔτει τῆς τρίτης κατὰ 

Κάλιππον περιόδου παρατεθειµένης ἐκλειπτικῆς τηρήσεως εὑρίσκειν οἴεται 

τὸν Στάχυν προηγούµενον τοῦ µετοπωρινοῦ σηµείου µοίρας ϛ<ʹ, διὰ δὲ τῆς ἐν 

τῷ µʹ καὶ τρίτῳ ἔτει τῆς αὐτῆς περιόδου προηγούµενον µοίρας ε΄ δʹ. καὶ 

ὁµοίως παρατιθέµενος εἰς τοὺς προκειµένους λογισµοὺς τὰς ἐν τοῖς ἔτεσι 

τούτοις τετηρηµένας ἀκριβῶς ἐαρινὰς ἰσηµερίας, ἵνα διὰ µὲν τούτων λάβῃ 

τοὺς ἐν τοῖς µέσοις χρόνοις τῶν ἐκλείψεων ἡλιακοὺς τόπους, ἀπὸ δὲ τούτων 

τοὺς σεληνιακούς, ἀπὸ δὲ τῶν τῆς σελήνης τοὺς τῶν ἀστέρων, τὴν µὲν ἐν τῷ 

λβʹ ἔτει φησὶ γεγονέναι τοῦ Μεχὶρ κζʹ πρωίας, τὴν δ’ ἐν τῷ µγʹ ἔτει τῇ κθʹ µετὰ 

τὸ µεσονύκτιον τὸ εἰς τὴν λʹ µετὰ β<ʹ δʹ ἡµέρας σχεδὸν τῆς ἐν τῷ λβʹ ἔτει 

γεγενηµένης, ὅσας καὶ ποιεῖ τὸ τέταρτον µόνον ἐπιλαµβανόµενον ἑκάστῳ τῶν 

µεταξὺ ια΄ ἐτῶν. εἴπερ οὖν µήτε ἐν πλείονι µήτε ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ τῆς κατὰ τὸ 

δʹ ἐπουσίας ὁ ἥλιος τὴν πρὸς τὰς ὑποκειµένας ἰσηµερίας ἀποκατάστασιν 

πεποίηται, µήτε τὸν Στάχυν ἐν οὕτως ὀλίγοις ἔτεσιν ἐνδέχεται µίαν µοῖραν καὶ 

τέταρτον κεκινῆσθαι, πῶς οὐκ ἄτοπον τὰ διὰ τῶν ὑποκειµένων ἀρχῶν 
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ἐπιλελογισµένα παραλαµβάνειν πρὸς τὴν αὐτῶν τῶν συστησαµένων αὐτὰ 

διαβολὴν καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ περὶ τὴν τοσαύτην κίνησιν τοῦ Στάχυος 

ἀδυνάτου µηδενὶ µὲν ἄλλῳ προσάπτειν πλειόνων γε ὄντων τῶν ἐµποιῆσαι τὴν 

τοσαύτην ἁµαρτίαν δυναµένων, µόναις δὲ ταῖς ὑποκειµέναις ἰσηµερίαις ὡς 

ἅµα ἀκριβῶς καὶ µὴ ἀκριβῶς τετηρηµέναις; δυνατὸν γὰρ ἂν δόξειε µᾶλλον 

ἤτοι τὰς ἐν αὐταῖς ταῖς ἐκλείψεσι διαστάσεις τῆς σελήνης πρὸς τοὺς ἔγγιστα 

τῶν ἀστέρων ὁλοσχερέστερον κατεστοχάσθαι ἢ τοὺς ἐπιλογισµοὺς ἤτοι τῶν 

παραλλάξεων αὐτῆς πρὸς τὴν τῶν φαινοµένων τόπων ἐπίσκεψιν ἢ τῆς τοῦ 

ἡλίου κινήσεως τῆς ἀπὸ τῶν ἰσηµεριῶν ἐπὶ τοὺς µέσους τῶν ἐκλείψεων 

χρόνους ἢ µὴ ἀληθῶς ἢ µὴ ἀκριβῶς εἰλῆφθαι. 

 ἀλλ’ οἶµαι καὶ τὸν Ἵππαρχον συνεγνωκέναι µὲν καὶ αὐτόν, ὅτι µηδὲν ἐν 

τοῖς τοιούτοις ἔνεστιν ἀξιόπιστον πρὸς τὸ δευτέραν τινὰ τῷ ἡλίῳ προσάπτειν 

ἀνωµαλίαν, βεβουλῆσθαι δὲ µόνον ὑπὸ φιλαληθείας µὴ σιωπῆσαί τι τῶν 

ἐνίους εἰς ὑποψίαν ὁπωσδήποτε, δυναµένων ἐνεγκεῖν. κέχρηται γοῦν καὶ 

αὐτὸς ταῖς ὑποθέσεσιν ἡλίου καὶ σελήνης ὡς µιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὑπαρχούσης 

περὶ τὸν ἥλιον ἀνωµαλίας τῆς συναποκαθισταµένης τῷ πρὸς τὰς τροπὰς καὶ 

τὰς ἰσηµερίας ἐνιαυσίῳ χρόνῳ. καὶ οὐδαµῇ διὰ τὸ ἰσοχρονίους ὑποτίθεσθαι 

τὰς ἐκκειµένας τοῦ ἡλίου περιόδους τὰ περὶ τὰς ἐκλείψεις φαινόµενα 

θεωροῦµεν ἀξιολόγῳ τινὶ διαφέροντα τῶν κατὰ τὰς ἐκκειµένας ὑποθέσεις 

ἐπιλογιζοµένων, ὅπερ ἂν αἰσθητὸν πάνυ συνέβαινεν µὴ 

συµπαραλαµβανοµένης τῆς περὶ τὴν ἀνισότητα τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου 

διορθώσεως, εἰ καὶ µιᾶς µόνον ἦν µοίρας, δύο δὲ ὡρῶν ἔγγιστα ἰσηµερινῶν. 

 ἔκ τε δὴ τούτων ἁπάντων, καὶ ἐξ ὧν ἡµεῖς αὐτοὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς ἡµῖν 

τετηρηµένων τοῦ ἡλίου παρόδων καταλαµβανόµεθα τοὺς τῶν 

ἀποκαταστάσεων χρόνους, οὔτε ἄνισον εὑρίσκοµεν τὸ ἐνιαύσιον µέγεθος, ἐὰν 

πρὸς ἕν τι καὶ µὴ ποτὲ µὲν πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσηµερινὰ σηµεῖα, ποτὲ δὲ 

πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρῆται, οὔτε ἄλλην οἰκειοτέραν 

ἀποκατάστασιν τῆς ἀπό τινος τροπικοῦ ἢ καὶ ἰσηµερινοῦ ἢ καὶ ἄλλου, τινὸς 
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σηµείου τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου, πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ φερούσης τὸν 

ἥλιον. ὅλως δὲ ἡγούµεθα προσήκειν δι’ ἁπλουστέρων ὡς ἔνι µάλιστα 

ὑποθέσεων τὰ φαινόµενα ἀποδεικνύειν, ἐφ’ ὅσον ἂν µηδὲν ἀξιόλογον ἐκ τῶν 

τηρήσεων ἀντιπίπτον τῇ τοιαύτῃ προθέσει φαίνηται. ὅτι µὲν τοίνυν ὁ πρὸς τὰς 

τροπὰς καὶ πρὸς τὰς ἰσηµερίας θεωρούµενος ἐνιαύσιος χρόνος ἐλάσσων ἐστὶν 

τῆς ἐπὶ ταῖς τξε ἡµέραις τοῦ δʹ προσθήκης, φανερὸν ἡµῖν γέγονεν καὶ δι’ ὧν ὁ 

Ἵππαρχος ἀπέδειξεν, πόσῳ δὲ ἐλάσσων ἐστίν, ἀσφαλέστατα µὲν οὐχ οἷον τ’ ἂν 

γένοιτο λαβεῖν τῆς τε τοῦ δʹ παραυξήσεως ἐπὶ πλείονα ἔτη πρὸς αἴσθησιν 

ἀπαραλλάκτου µενούσης διὰ τὸ ἐλάχιστον τῆς διαφορᾶς καὶ διὰ τοῦτο κατὰ 

τὴν διὰ µακροτέρου χρόνου σύγκρισιν δυναµένης τῆς εὑρισκοµένης τῶν 

ἡµερῶν ἐπουσίας, ἣν δεῖ τοῖς µεταξὺ τῆς διαστάσεως ἔτεσιν ἐπιµερίζειν, καὶ ἐν 

πλείοσι καὶ ἐν ἐλάττοσιν ἐνιαυτοῖς τῆς αὐτῆς θεωρεῖσθαι· λαµβάνοιτο δ’ ἂν 

ἔγγιστα ἀκριβῶς ἡ τοιαύτη ἀποκατάστασις, ὅσῳ ἂν ὁ µεταξὺ τῶν 

συγκρινοµένων τηρήσεων χρόνος πλείων εὑρίσκηται. καὶ οὐ µόνον ἐπὶ ταύτης 

τὸ τοιοῦτον συµβέβηκεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν περιοδικῶν 

ἀποκαταστάσεων· τὸ γὰρ παρὰ τὴν αὐτῶν τῶν τηρήσεων ἀσθένειαν, κἂν 

ἀκριβῶς µεθοδεύωνται, γινόµενον διάψευσµα βραχὺ καὶ τὸ αὐτὸ ἔγγιστα 

ὑπάρχον ὡς πρὸς τὴν παρ’ αὐτὰ αἴσθησιν ἐπί τε τῶν διὰ µακροῦ καὶ ἐπὶ τῶν 

δι’ ὀλίγου χρόνου φαινοµένων εἰς ἐλάττονα µὲν ἐπιµεριζόµενον ἔτη µεῖζον 

ποιεῖ τὸ ἐνιαύσιον ἁµάρτηµα καὶ τὸ ἐκ τούτου κατὰ τὸν µακρότερον χρόνον 

ἐπισυναγόµενον, εἰς πλείονα δὲ ἔλασσον. 

 ὅθεν αὔταρκες προσήκει νοµίζειν, ἐάν, ὅσον ὁ µεταξὺ χρόνος ἡµῶν τε 

καὶ ὧν γε ἔχοµεν παλαιῶν ἅµα καὶ ἀκριβῶν τηρήσεων δύναται προσποιῆσαι 

τῇ τῶν περιοδικῶν ὑποθέσεων ἐγγύτητι, τοσοῦτον καὶ αὐτοὶ πειραθῶµεν 

συνεισενεγκεῖν καὶ µὴ ἑκόντες ἀµελήσωµεν τῆς προσηκούσης ἐξετάσεως, τὰς 

δὲ περὶ ὅλου τοῦ αἰῶνος ἢ καὶ τοῦ µακρῷ τινι πολλαπλασίου τοῦ κατὰ τὰς 

τηρήσεις χρόνου διαβεβαιώσεις ἀλλοτρίας φιλοµαθείας τε καὶ φιλαληθείας 

ἡγώµεθα. ἕνεκεν µὲν οὖν παλαιότητος αἵ τε ὑπὸ τῶν περὶ Μέτωνα καὶ 



© www.astrothesaurus.gr 

 

 -9-

Εὐκτήµονα τετηρηµέναι θεριναὶ τροπαὶ καὶ αἱ µετὰ τούτους ὑπὸ τῶν περὶ 

Ἀρίσταρχον ὀφείλοιεν ἂν εἰς τὴν σύγκρισιν τῶν καθ’ ἡµᾶς γεγενηµένων 

παραλαµβάνεσθαι. ἕνεκεν δὲ τοῦ καθόλου τε τὰς τῶν τροπῶν τηρήσεις 

δυσδιακρίτους εἶναι καὶ πρὸς τούτοις τὰς ὑπ’ ἐκείνων παραδεδοµένας 

ὁλοσχερέστερον εἰληµµένας, ὡς καὶ τῷ Ἱππάρχῳ δοκεῖ φαίνεσθαι, ταύτας µὲν 

παρῃτησάµεθα, συγκεχρήµεθα δὲ πρὸς τὴν προκειµένην σύγκρισιν ταῖς τῶν 

ἰσηµεριῶν τηρήσεσι καὶ τούτων ἀκριβείας ἕνεκεν ταῖς τε ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου 

µάλιστα ἐπισηµανθείσαις ὡς ἀσφαλέστατα εἰληµµέναις ὑπ’ αὐτοῦ καὶ ταῖς ὑφ’ 

ἡµῶν αὐτῶν διὰ τῶν εἰς τὰ τοιαῦτα κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς συντάξεως 

ὑποδεδειγµένων ὀργάνων ἀδιστάκτως µάλιστα τετηρηµέναις· ἐξ ὧν εὑρίσκοµεν 

ἐν τοῖς τ΄ ἔγγιστα ἔτεσιν µιᾷ ἡµέρᾳ πρότερον γινοµένας τὰς τροπὰς καὶ 

ἰσηµερίας τῆς κατὰ τὸ δʹ ἐπὶ ταῖς τξε΄ ἡµέραις ἐπουσίας. ἐν µὲν γὰρ τῷ λβʹ ἔτει 

τῆς γʹ κατὰ Κάλιππον περιόδου ἐπεσηµήνατο µάλιστα τὴν µετοπωρινὴν 

ἰσηµερίαν ὁ Ἵππαρχος ὡς ἀκριβέστατα τετηρηµένην καὶ ἐπιλελογίσθαι φησὶν 

αὐτὴν γεγονέναι τῇ γʹ τῶν ἐπαγοµένων τοῦ µεσονυκτίου τοῦ εἰς τὴν δʹ 

φέροντος· καί ἐστιν τὸ ἔτος ροηʹ ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς. µετὰ δὲ σπε 

ἔτη τῷ γʹ ἔτει Ἀντωνίνου, ὅ ἐστιν υξγʹ ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς, ἡµεῖς 

ἐτηρήσαµεν ἀσφαλέστατα πάλιν τὴν µετοπωρινὴν ἰσηµερίαν γεγενηµένην τῇ θ 

τοῦ Ἀθὺρ µετὰ µίαν ὥραν ἔγγιστα τῆς τοῦ ἡλίου ἀνατολῆς· ἐπέλαβεν ἄρα ἡ 

ἀποκατάστασις ἐφ’ ὅλοις Αἰγυπτιακοῖς σπε΄ ἔτεσι, τουτέστιν τοῖς ἀνὰ τξε 

ἡµέρας, τὰς πάσας ο καὶ δʹ καὶ εἰκοστὸν ἔγγιστα µιᾶς ἡµέρας ἀντὶ τῶν κατὰ 

τὴν τοῦ δʹ ἐπουσίαν ἐπιβαλλουσῶν τοῖς προκειµένοις ἔτεσιν µερῶν οα΄ δʹ. 

ὥστε πρότερον γέγονεν ἡ ἀποκατάστασις τῆς παρὰ τὸ δʹ ἐπουσίας ἡµέρᾳ µιᾷ 

λειπούσῃ τὸ κʹ µέρος ἔγγιστα. 

 ὡσαύτως δὲ πάλιν ὁ µὲν Ἵππαρχός φησιν τὴν ἐν τῷ προκειµένῳ λβʹ ἔτει 

τῆς γʹ κατὰ Κάλιππον περιόδου ἐαρινὴν ἰσηµερίαν ἀκριβέστατα τηρηθεῖσαν 

γεγονέναι τῇ κζʹ τοῦ Μεχὶρ πρωίας·  καί ἐστιν τὸ ἔτος τὸ ροηʹ ἀπὸ τῆς 

Ἀλεξάνδρου τελευτῆς. 



© www.astrothesaurus.gr 

 

 -10-

 ἡµεῖς δὲ τὴν µετὰ τὰ σπε΄ ὁµοίως ἔτη τῷ υξγʹ ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου 

τελευτῆς ἐαρινὴν ἰσηµερίαν εὑρίσκοµεν γεγενηµένην τῇ ζʹ τοῦ Παχὼν µετὰ 

µίαν ὥραν ἔγγιστα τῆς µεσηµβρίας, ὡς καὶ ταύτην τὴν περίοδον ἐπειληφέναι 

τὰς ἴσας ἡµέρας ο΄ καὶ δʹ καὶ κʹ ἔγγιστα ἀντὶ τῶν πρὸς τὸ δʹ ἐπιβαλλουσῶν 

τοῖς σπε ἔτεσιν ἡµερῶν οα΄ δʹ. πρότερον ἄρα καὶ ἐνταῦθα γέγονεν ἡ τῆς 

ἐαρινῆς ἰσηµερίας ἀποκατάστασις τῆς παρὰ τὸ δʹ ἐπουσίας ἡµέρᾳ µιᾷ 

λειπούσῃ τὸ κʹ µέρος. ὥστε ἐπεὶ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τά τε΄ τ΄ ἔτη πρὸς τὰ σπε΄ 

καὶ ἡ µία ἡµέρα πρὸς τὴν µίαν λείπουσαν τὸ κʹ µέρος, συνάγεται, διότι καὶ ἐν 

τοῖς τ΄ ἔτεσιν ἔγγιστα πρότερόν ἐστιν τῆς κατὰ τὸ δʹ ἐπουσίας ἡ πρὸς τὰ 

ἰσηµερινὰ σηµεῖα γινοµένη τοῦ ἡλίου ἀποκατάστασις ἡµέρᾳ α΄. 

 κἂν πρὸς τὴν ὑπὸ τῶν περὶ Μέτωνά τε καὶ Εὐκτήµονα τετηρηµένην 

θερινὴν τροπὴν ὡς ὁλοσχερέστερον ἀναγεγραµµένην τὴν σύγκρισιν 

παλαιότητος ἕνεκεν ποιησώµεθα τῆς ὑφ’ ἡµῶν ὡς ἔνι µάλιστα ἀδιστάκτως 

ἐπιλελογισµένης, τὸ αὐτὸ τοῦτο εὑρήσοµεν. ἐκείνη µὲν γὰρ ἀναγράφεται 

γεγενηµένη ἐπὶ Ἀψεύδους ἄρχοντος Ἀθήνησι κατ’ Αἰγυπτίους Φαµενὼθ καʹ 

πρωίας, ἡµεῖς δὲ τὴν ἐν τῷ προκειµένῳ υξγʹ ἔτει ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς 

ἀσφαλῶς ἐπελογισάµεθα γεγονέναι τῇ ιαʹ τοῦ Μεσορὴ µετὰ β ὥρας ἐγγὺς τοῦ 

εἰς τὴν ιβʹ µεσονυκτίου· καί ἐστιν τὰ µὲν ἀπὸ τῆς ἐπὶ τοῦ Ἀψεύδους 

ἀναγεγραµµένης θερινῆς τροπῆς µέχρι τῆς ὑπὸ τῶν περὶ Ἀρίσταρχον 

τετηρηµένης τῷ νʹ ἔτει τῆς πρώτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, καθὼς καὶ ὁ 

Ἵππαρχός φησιν, ἔτη ρνβ΄, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ προκειµένου νʹ ἔτους, ὃ ἦν κατὰ τὸ 

µδʹ ἔτος ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς, µέχρι τοῦ υξγʹ τοῦ κατὰ τὴν ἡµετέραν 

τήρησιν ἔτη υιθ΄. ἐν τοῖς µεταξὺ ἄρα τῆς ὅλης διαστάσεως φοα΄ ἔτεσιν, ἐὰν ἡ 

ὑπὸ τῶν περὶ Εὐκτήµονα τετηρηµένη θερινὴ τροπὴ περὶ τὴν ἀρχὴν τῆς τοῦ 

Φαµενὼθ καʹ ᾖ γεγενηµένη, προσγεγόνασιν ἐφ’ ὅλοις Αἰγυπτιακοῖς ἔτεσιν 

ἡµέραι ρµ<ʹ γʹ ἔγγιστα ἀντὶ ρµβ<ʹ δʹ τῶν τοῖς φοα΄ ἔτεσιν κατὰ τὴν τοῦ δʹ 

ἐπουσίαν ἐπιβαλλουσῶν, ὥστε πρότερον γέγονεν ἡ ἐκκειµένη ἀποκατάστασις 

τῆς κατὰ τὸ δʹ ἐπουσίας ἡµέραις δυσὶ λειπούσαις τῷ ιβʹ µιᾶς ἡµέρας. 
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 φανερὸν ἄρα καὶ οὕτως γέγονεν, ὅτι ἐν ὅλοις τοῖς χ΄ ἔτεσιν τὰς δύο 

πλήρεις ἔγγιστα ἡµέρας ὁ ἐνιαύσιος χρόνος προλαµβάνει τῆς κατὰ τὸ δʹ 

ἐπουσίας. καὶ δι’ ἄλλων δὲ πλειόνων τηρήσεων ἡµεῖς τε τὸ αὐτὸ τοῦτο 

συµβαῖνον εὑρίσκοµεν καὶ τὸν Ἵππαρχον ὁρῶµεν πλεονάκις αὐτῷ 

συγκατατιθέµενον· ἔν τε γὰρ τῷ Περὶ ἐνιαυσίου µεγέθους συγκρίνας τὴν ὑπὸ 

Ἀριστάρχου τετηρηµένην θερινὴν τροπὴν τῷ νʹ ἔτει λήγοντι τῆς πρώτης κατὰ 

Κάλιππον περιόδου τῇ ὑφ’ ἑαυτοῦ πάλιν ἀκριβῶς εἰληµµένῃ τῷ µγʹ ἔτει 

λήγοντι τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου φησὶν οὕτως· "δῆλον τοίνυν, ὅτι 

ἐν τοῖς ρµε΄ ἔτεσιν τάχιον γέγονεν ἡ τροπὴ τῆς κατὰ τὸ δʹ ἐπουσίας τῷ ἡµίσει 

τοῦ συναµφοτέρου ἐξ ἡµέρας καὶ νυκτὸς χρόνου"· πάλιν τε καὶ ἐν τῷ Περὶ 

ἐµβολίµων µηνῶν τε καὶ ἡµερῶν προειπών, ὅτι κατὰ µὲν τοὺς περὶ Μέτωνα καὶ 

Εὐκτήµονα ὁ ἐνιαύσιος χρόνος περιέχει ἡµέρας τξε΄ δʹ καὶ οϛʹ µιᾶς ἡµέρας, 

κατὰ δὲ Κάλιππον ἡµέρας τξε΄ δʹ µόνον, ἐπιλέγει κατὰ λέξιν οὕτως· "ἡµεῖς δὲ 

µῆνας µὲν ὅλους εὑρίσκοµεν περιεχοµένους ἐν τοῖς ιθ΄ ἔτεσιν, ὅσους κἀκεῖνοι, 

τὸν δ’ ἐνιαυτὸν ἔτι καὶ τοῦ δʹ ἔλασσον τριακοσιοστῷ ἐπιλαµβάνοντα µάλιστα 

µέρει µιᾶς ἡµέρας, ὡς ἐν τοῖς τ΄ ἔτεσιν ἐλλείπειν παρὰ µὲν τὸν Μέτωνα ἡµέρας 

ε΄, παρὰ δὲ τὸν Κάλιππον ἡµέραν µίαν"· καὶ συγκεφαλαιούµενος δὲ τὰς γνώµας 

ἑαυτοῦ σχεδὸν διὰ τῆς ἀναγραφῆς τῶν ἰδίων συνταγµάτων φησὶν οὕτως· 

"συντέταχα δὲ καὶ περὶ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου ἐν βιβλίῳ ἑνί, ἐν ᾧ ἀποδεικνύω, 

ὅτι ὁ καθ’ ἥλιον ἐνιαυτός· τοῦτο δὲ γίνεται ὁ χρόνος, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἀπὸ τροπῆς 

ἐπὶ τὴν αὐτὴν τροπὴν παραγίνεται ἢ ἀπὸ ἰσηµερίας ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἰσηµερίαν· 

περιέχει ἡµέρας τξε΄ καὶ ἔλαττον ἢ δʹ µέρος τῷ τριακοσιοστῷ ἔγγιστα µέρει 

µιᾶς ἡµέρας καὶ νυκτός, καὶ οὐχ ὡς οἱ µαθηµατικοὶ νοµίζουσιν αὐτὸ τὸ δʹ 

ἐπάγεσθαι ἐπὶ τῷ εἰρηµένῳ πλήθει τῶν ἡµερῶν". 

 ὅτι µὲν οὖν τὰ µέχρι τοῦ δεῦρο φαινόµενα περὶ τὸ µέγεθος τοῦ ἐνιαυσίου 

χρόνου τῇ προειρηµένῃ πρὸς τὴν τῶν τροπικῶν καὶ ἰσηµερινῶν σηµείων 

ἀποκατάστασιν πηλικότητι συντρέχει κατὰ τὴν τῶν νῦν πρὸς τὰ πρότερον 

ὁµολογίαν, φανερὸν οἶµαι γεγονέναι. 
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 τούτων δ’ οὕτως ἐχόντων, ἐὰν ἐπιµερίσωµεν τὴν µίαν ἡµέραν εἰς τὰ τ΄ 

ἔτη, ἐπιβάλλει ἑκάστῳ ἔτει µιᾶς ἡµέρας ἑξηκοστὰ δεύτερα ιβ, ἅπερ ἐὰν 

ἀφέλωµεν ἀπὸ τῶν τῆς κατὰ τὸ δʹ ἐπουσίας τξε΄ ιε΄, ἕξοµεν τὸν ἐπιζητούµενον 

ἐνιαύσιον χρόνον ἡµερῶν τξε΄ ιδ΄ µη΄. τοσοῦτον µὲν δὴ πλῆθος τῶν ἡµερῶν εἴη 

ἂν ἔγγιστα ἡµῖν ὡς ἔνι µάλιστα ἐκ τῶν παρόντων εἰληµµένον. 

 ἕνεκεν δὲ τῆς ἐπί τε τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων πρὸς τὰς παρ’ ἕκαστα 

γινοµένας αὐτῶν παρόδους ἐπισκέψεως, ἣν πρόχειρον καὶ ὥσπερ ἐκκειµένην 

πέφυκε παρέχειν ἡ σύνταξις τῆς κατὰ µέρος κανονοποιίας, πρόθεσιν µὲν καὶ 

σκοπὸν ἡγούµεθα δεῖν ὑπάρχειν τῷ µαθηµατικῷ δεῖξαι τὰ φαινόµενα ἐν τῷ 

οὐρανῷ πάντα δι’ ὁµαλῶν καὶ ἐγκυκλίων κινήσεων ἀποτελούµενα, 

προσήκουσαν δὲ καὶ ἀκόλουθον τῇ τοιαύτῃ προθέσει µάλιστα κανονοποιίαν 

τὴν χωρίζουσαν µὲν τὰς κατὰ µέρος ὁµαλὰς κινήσεις ἀπὸ τῆς διὰ τὰς τῶν 

κύκλων ὑποθέσεις δοκούσης συµβαίνειν ἀνωµαλίας, πάλιν δὲ ἐκ τῆς µίξεως 

καὶ τῆς συναγωγῆς τούτων ἀµφοτέρων τὰς φαινοµένας αὐτῶν παρόδους 

ἀποδεικνύουσαν. ἵν’ οὖν ἡµῖν καὶ τὸ τοιοῦτον εἶδος εὐχρηστότερον καὶ παρ’ 

αὐτὰς τὰς ἀποδείξεις ὑπὸ χεῖρα λαµβάνηται, ποιησόµεθα ἐντεῦθεν τὴν ἔκθεσιν 

τῶν κατὰ µέρος ὁµαλῶν τοῦ ἡλίου κινήσεων τρόπῳ τοιῷδε. 

 τῆς γὰρ µιᾶς ἀποκαταστάσεως ἀποδεδειγµένης ἡµερῶν τξε΄ ιδ΄ µη΄, ἐὰν 

ἐπιµερίσωµεν εἰς ταύτας τὰς τοῦ ἑνὸς κύκλου µοίρας τξ΄, ἕξοµεν τὸ ἡµερήσιον 

µέσον κίνηµα τοῦ ἡλίου µοιρῶν Ο΄ νθ΄ η΄ ιζ΄ ιγ΄ ιβ΄ λα΄ ἔγγιστα· ἀρκέσει γὰρ 

µέχρι τοσούτων ἑξηκοστῶν τοὺς µερισµοὺς τούτων ποιεῖσθαι. πάλιν τοῦ 

ἡµερησίου κινήµατος λαµβάνοντες τὸ κδʹ ἕξοµεν τὸ ὡριαῖον µοιρῶν Ο΄ β΄ κζ΄ 

ν΄ µγ΄ γ΄ α΄ ἔγγιστα. ὁµοίως τὸ ἡµερήσιον πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ µὲν τὰς τοῦ 

ἑνὸς µηνὸς ἡµέρας λ΄ ἕξοµεν µέσον κίνηµα µηνιαῖον µοιρῶν κθ΄ λδ΄ η΄ λϛ΄ λϛ΄ ιε΄ 

λ΄, ἐπὶ δὲ τὰς τοῦ α΄ Αἰγυπτιακοῦ ἔτους ἡµέρας τξε΄ ἕξοµεν ἐνιαύσιον µέσον 

κίνηµα µοιρῶν τνθ΄ µε΄ κδ΄ µε΄ κα΄ η΄ λε΄. πάλιν τὸ ἐνιαύσιον 

πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ ἔτη ιη΄ διὰ τὸ φανησόµενον σύµµετρον τῆς 

κανονογραφίας καὶ ἀφελόντες ὅλους κύκλους ἕξοµεν ιη΄ ἐτηρίδος ἐπουσίαν 



© www.astrothesaurus.gr 

 

 -13-

µοιρῶν τνε΄ λζ΄ κε΄ λϛ΄ κ΄ λδ΄ λ΄ ἐτάξαµεν οὖν κανόνια τῆς ὁµαλῆς κινήσεως τοῦ 

ἡλίου γ΄, ἕκαστον ἐπὶ στίχους µὲν πάλιν µε, µέρη δὲ δύο· περιέξει δὲ τὸ µὲν 

πρῶτον κανόνιον τὰ τῶν ιη΄ ἐτηρίδων µέσα κινήµατα, τὸ δὲ βʹ πρῶτα τὰ 

ἐνιαύσια καὶ ὑπ’ αὐτὰ τὰ ὡριαῖα, τὸ δὲ γʹ πρῶτα µὲν τὰ µηνιαῖα, ὑποκάτω δὲ 

τὰ ἡµερήσια, τῶν µὲν τοῦ χρόνου ἀριθµῶν ἐν τοῖς πρώτοις µέρεσι 

τασσοµένων, τῆς δὲ τῶν µοιρῶν παραθέσεως ἐν τοῖς βʹ κατὰ τὰς οἰκείας 

ἑκάστων ἐπισυναγωγάς. καί εἰσιν οἱ κανόνες τοιοῦτοι· 
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βʹ. Κανόνιον τῆς ὁµαλῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως. 
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γʹ. Περὶ τῶν καθ’ ὁµαλὴν καὶ ἐγκύκλιον κίνησιν ὑποθέσεων. 

  Ἑξῆς δ’ ὄντος καὶ τὴν φαινοµένην ἀνωµαλίαν τοῦ ἡλίου δεῖξαι 

προληπτέον καθόλου, διότι καὶ αἱ τῶν πλανωµένων εἰς τὰ ἑπόµενα τοῦ 

οὐρανοῦ µετακινήσεις, ὥσπερ καὶ ἡ εἰς τὰ ἡγούµενα φορὰ τῶν ὅλων, ὁµαλαὶ 

µέν εἰσιν πᾶσαι καὶ ἐγκύκλιοι τῇ φύσει, τουτέστιν αἱ νοούµεναι περιάγειν 

εὐθεῖαι τοὺς ἀστέρας ἢ καὶ τοὺς κύκλους αὐτῶν ἐπὶ πάντων ἁπλῶς ἐν τοῖς 

ἴσοις χρόνοις ἴσας γωνίας ἀπολαµβάνουσιν πρὸς τοῖς κέντροις ἑκάστης τῶν 

περιφορῶν, αἱ δὲ φαινόµεναι περὶ αὐτὰς ἀνωµαλίαι παρὰ τὰς θέσεις καὶ 

τάξεις τῶν ἐν ταῖς σφαίραις αὐτῶν κύκλων, δι’ ὧν ποιοῦνται τὰς κινήσεις, 

ἀποτελοῦνται, καὶ οὐδὲν ἀλλότριον αὐτῶν τῆς ἀιδιότητος περὶ τὴν 

ὑπονοουµένην τῶν φαινοµένων ἀταξίαν τῷ ὄντι πέφυκε συµβαίνειν. τὸ δ’ 

αἴτιον τῆς ἀνωµάλου φαντασίας κατὰ δύο µάλιστα τὰς πρώτας καὶ ἁπλᾶς 

ὑποθέσεις ἐνδέχεται γίνεσθαι. τῆς γὰρ κινήσεως αὐτῶν θεωρουµένης πρὸς τὸν 

ὁµόκεντρόν τε τῷ κόσµῳ καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ µέσου τῶν ζῳδίων 

νοούµενον κύκλον, ὡς ἀδιαφορεῖν πρὸς τὸ κέντρον αὐτοῦ τὴν ἡµετέραν ὄψιν, 

αὐτοὺς ἤτοι κατὰ µὴ ὁµοκέντρων τῷ κόσµῳ κύκλων ὁµαλὰς ὑποληπτέον 

ποιεῖσθαι τὰς κινήσεις ἢ κατὰ ὁµοκέντρων µέν, οὐχ ἁπλῶς δὲ ἐπ’ αὐτῶν, ἀλλ’ 

ἐπὶ ἑτέρων ὑπ’ ἐκείνων φεροµένων, καλουµένων δὲ ἐπικύκλων. καθ’ ἑκατέραν 

γὰρ τούτων τῶν ὑποθέσεων ἐνδεχόµενον φανήσεται τὸ ἐν ἴσοις αὐτοὺς 

χρόνοις ἀνίσους φαίνεσθαι ταῖς ὄψεσιν ἡµῶν διερχοµένους τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων κύκλου ὁµοκέντρου τῷ κόσµῳ περιφερείας. 

 ἐάν τε γὰρ ἐπὶ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως νοήσωµεν τὸν µὲν 

ἔκκεντρον κύκλον, ἐφ’ οὗ ὁµαλῶς ὁ ἀστὴρ κινεῖται, τὸν ΑΒΓ∆ περὶ κέντρον 

τὸ Ε καὶ διάµετρον τὴν ΑΕ∆, τὸ δὲ Ζ σηµεῖον ἐπ’ αὐτῆς τὴν ἡµετέραν ὄψιν, 

ὥστε καὶ τὸ µὲν Α τὸ ἀπογειότατον γίνεσθαι σηµεῖον, τὸ δὲ ∆ περιγειότατον, 

ἀπολαβόντες τε ἴσας περιφερείας τήν τε ΑΒ καὶ τὴν ∆Γ ἐπιζεύξωµεν τὰς ΒΕ 

καὶ ΒΖ καὶ ΓΕ καὶ ΓΖ, αὐτόθεν δῆλον ἔσται, διότι τὰς ΑΒ καὶ Γ∆ περιφερείας 

ἑκατέραν ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινηθεὶς ὁ ἀστὴρ ἀνίσους δόξει τοῦ περὶ τὸ Ζ κέντρον 
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γραφοµένου κύκλου διεληλυθέναι περιφερείας διὰ τὸ ἴσης οὔσης τῆς ὑπὸ ΒΕΑ 

γωνίας τῇ ὑπὸ ΓΕ∆ ἐλάσσονα µὲν γίνεσθαι τὴν ὑπὸ ΒΖΑ ἑκατέρας αὐτῶν, 

µείζονα δὲ τὴν ὑπὸ ΓΖ∆. 

 ἐάν τ’ ἐπὶ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον ὑποθέσεως νοήσωµεν τὸν µὲν ὁµόκεντρον 

τῷ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλον τὸν ΑΒΓ∆ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάµετρον 

τὴν ΑΕΓ, τὸν δ’ ἐπ’ αὐτοῦ φερόµενον ἐπίκυκλον, ἐφ’ οὗ κινεῖται ὁ ἀστήρ, τὸν 

ΖΗΘΚ περὶ κέντρον τὸ Α, φανερὸν καὶ οὕτως αὐτόθεν ἔσται, διότι τοῦ 

ἐπικύκλου ὁµαλῶς διερχοµένου τὸν ΑΒΓ∆ κύκλον ὡς ἀπὸ τοῦ Α λόγου ἕνεκα 

ἐπὶ τὸ Β καὶ τοῦ ἀστέρος τὸν ἐπίκυκλον, ὅταν µὲν κατὰ τῶν Ζ καὶ Θ γένηται ὁ 

ἀστήρ, ἀδιαφόρως φανήσεται τῷ Α κέντρῳ τοῦ ἐπικύκλου, ὅταν δὲ κατὰ 

ἄλλων, οὐκέτι, ἀλλὰ κατὰ µὲν τοῦ Η φέρε εἰπεῖν γινόµενος πλείονα δόξει 

πεποιῆσθαι κίνησιν τῆς ὁµαλῆς τῇ ΑΗ περιφερείᾳ, κατὰ δὲ τοῦ Κ ἐλάσσονα 

ὁµοίως τῇ ΑΚ περιφερείᾳ. 

 ἐπὶ µὲν οὖν τῆς τοιαύτης κατ’ ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως ἀεὶ συµβέβηκε 

τὴν µὲν ἐλαχίστην κίνησιν κατὰ τὸ ἀπογειότατον παρακολουθεῖν, τὴν δὲ 

µεγίστην κατὰ τὸ περιγειότατον, ἐπεὶ καὶ πάντοτε ἡ ὑπὸ ΑΖΒ γωνία ἐλάσσων 

ἐστὶν τῆς ὑπὸ ∆ΖΓ, ἐπὶ δὲ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον ἀµφότερα δύναται συµβαίνειν. 

τοῦ γὰρ ἐπικύκλου εἰς τὰ ἑπόµενα τοῦ οὐρανοῦ τὴν µετάβασιν ποιουµένου, ὡς 

λόγου ἕνεκεν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, ἐὰν µὲν ὁ ἀστὴρ οὕτως ἐν τῷ ἐπικύκλῳ 

ποιῆται τὴν κίνησιν, ὥστε τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου µετάβασιν εἰς τὰ ἑπόµενα 

πάλιν ἀποτελεῖσθαι, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ Ζ ὡς ἐπὶ τὸ Η, κατὰ τὸ ἀπόγειον τὴν 

µεγίστην πάροδον γίνεσθαι συµβήσεται διὰ τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τόν τε ἐπίκυκλον 

τότε καὶ τὸν ἀστέρα κινεῖσθαι, ἐὰν δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἀστέρος 

µετάβασις εἰς τὰ προηγούµενα τοῦ ἐπικύκλου γίνηται, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ Ζ ὡς 

ἐπὶ τὸ Κ, κατὰ τὸ ἀπόγειον ἀνάπαλιν ἡ ἐλαχίστη πάροδος ἀποτελεσθήσεται 

διὰ τὸ εἰς τὰ ἐναντία τῆς τοῦ ἐπικύκλου µεταβάσεως τὸν ἀστέρα τότε 

µετακινεῖσθαι. 
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 τούτων δ’ οὕτως ἐχόντων ἐφεξῆς κἀκεῖνα προληπτέον, ὅτι τε ἐπὶ µὲν τῶν 

δισσὰς ποιουµένων ἀνωµαλίας ἀµφοτέρας τὰς ὑποθέσεις ταύτας ἐνδέχεται 

συµπεπλέχθαι, ὡς ἐν τοῖς περὶ αὐτῶν ἀποδείξοµεν, ἐπὶ δὲ τῶν µιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ 

κεχρηµένων ἀνωµαλίᾳ καὶ µία τῶν ἐκκειµένων ὑποθέσεων ἀρκέσει, καὶ ὅτι 

πάντα τὰ φαινόµενα καθ’ ἑκατέραν αὐτῶν ἀπαραλλάκτως ἀποτελεσθήσεται 

τῶν αὐτῶν λόγων ἐν ἀµφοτέραις περιεχοµένων, τουτέστιν ὅταν, ὃν ἔχει λόγον 

ἡ µεταξὺ τῶν κέντρων ἐπὶ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως τῆς τε ὄψεως καὶ 

τοῦ ἐκκέντρου κύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου, τοῦτον ἔχῃ τὸν 

λόγον ἐπὶ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου πρὸς 

τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ φέροντος αὐτὸν κύκλου, καὶ ἔτι ἐν ὅσῳ χρόνῳ τὸν 

ἔκκεντρον κύκλον ὁ ἀστὴρ ὡς εἰς τὰ ἑπόµενα ποιούµενος τὴν κίνησιν 

ἀµετάπτωτον ὄντα διαπορεύεται, ἐν τοσούτῳ καὶ ὁ µὲν ἐπίκυκλος τὸν 

ὁµόκεντρον τῇ ὄψει κύκλον διέρχηται πάλιν ὡς εἰς τὰ ἑπόµενα 

µετακινούµενος, ὁ δ’ ἀστὴρ τὸν ἐπίκυκλον ἰσοταχῶς, ὡς µέντοι τῆς κατὰ τὸ 

ἀπόγειον µεταβάσεως εἰς τὰ προηγούµενα γιγνοµένης. ὅτι δὲ τούτων οὕτως 

ὑποκειµένων τὰ αὐτὰ περὶ ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων φαινόµενα συµβήσεται, 

διὰ βραχέων ἐφοδεύσοµεν διά τε τῶν λόγων αὐτῶν καὶ µετὰ ταῦτα καὶ διὰ 

τῶν ἐφοδευοµένων ἐν αὐτοῖς ἐπὶ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνωµαλίας ἀριθµῶν. 

 λέγω δὴ πρῶτον, ὅτι καθ’ ἑκατέραν αὐτῶν ἡ µεγίστη διαφορὰ γίνεται 

τῆς ὁµαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν φαινοµένην ἀνώµαλον, καθ’ ἣν καὶ ἡ µέση 

πάροδος τῶν ἀστέρων νοεῖται, ὅταν ἡ φαινοµένη διάστασις ἀπὸ τοῦ ἀπογείου 

τεταρτηµόριον ἀπολαµβάνῃ, καὶ ὅτι ὁ ἀπὸ τοῦ ἀπογειοτάτου µέχρι τῆς 

εἰρηµένης µέσης παρόδου χρόνος µείζων ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς µέσης ἐπὶ τὸ 

περιγειότατον. ὅθεν συµβαίνει κατὰ µὲν τὴν τῶν ἐκκέντρων ὑπόθεσιν ἀεί, καὶ 

κατὰ τὴν τῶν ἐπικύκλων δέ, ὅταν αἱ ἀπὸ τῶν ἀπογείων αὐτῶν µεταβάσεις εἰς 

τὰ προηγούµενα γίνωνται, τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν µέσην 

χρόνον µείζονα γίνεσθαι τοῦ ἀπὸ τῆς µέσης ἐπὶ τὴν µεγίστην διὰ τὸ κατὰ τὸ 

ἀπόγειον ἐν ἑκατέρᾳ τὴν ἐλαχίστην πάροδον ἀποτελεῖσθαι, κατὰ δὲ τὴν εἰς τὰ 
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ἑπόµενα τῶν ἐπικύκλων τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ποιοῦσαν περιαγωγὰς τῶν 

ἀστέρων ἀνάπαλιν τὸν ἀπὸ τῆς µεγίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν µέσην χρόνον 

µείζονα γίνεσθαι τοῦ ἀπὸ τῆς µέσης ἐπὶ τὴν ἐλαχίστην διὰ τὸ καὶ ἐνταῦθα 

κατὰ τὸ ἀπόγειον τὴν µεγίστην πάροδον ἀποτελεῖσθαι. 

 ἔστω δὴ πρῶτον ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἀστέρος κύκλος ὁ ΑΒΓ∆ περὶ κέντρον 

τὸ Ε καὶ διάµετρον τὴν ΑΕΓ, ἐφ’ ἧς εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ, 

τουτέστιν τὸ κατὰ τὴν ὄψιν, καὶ ἔστω τὸ Ζ, καὶ διὰ τοῦ Ζ πρὸς ὀρθὰς γωνίας 

τῇ ΑΕΓ διαχθείσης τῆς ΒΖ∆ ὑποκείσθω ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τῶν Β καὶ ∆ σηµείων, ἵνα 

δηλονότι τεταρτηµόριον ἑκατέρωθεν ἡ φαινοµένη διάστασις ἀπέχῃ τοῦ Α 

ἀπογείου. δεικτέον, ὅτι πρὸς τοῖς Β καὶ ∆ σηµείοις ἡ µεγίστη γίνεται διαφορὰ 

τῆς ὁµαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώµαλον. 

 ἐπεζεύχθωσαν γὰρ ἥ τε ΕΒ καὶ ἡ Ε∆. ὅτι µὲν οὖν, ὃν ἂν ἔχῃ λόγον ἡ ὑπὸ 

ΕΒΖ γωνία πρὸς τὰς δ΄ ὀρθάς, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἡ τοῦ παρὰ τὴν 

ἀνωµαλίαν διαφόρου περιφέρεια πρὸς τὸν ὅλον κύκλον, αὐτόθεν γίνεται 

φανερόν, ἐπειδήπερ ἡ µὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία τὴν τῆς ὁµαλῆς κινήσεως ὑποτείνει 

περιφέρειαν, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΖΒ τὴν τῆς φαινοµένης ἀνωµάλου, ὑπεροχὴ δὲ αὐτῶν 

ἐστιν ἡ ὑπὸ ΕΒΖ γωνία. φηµὶ δή, ὅτι τούτων ἑκατέρας ἄλλη γωνία µείζων οὐ 

συσταθήσεται πρὸς τῇ τοῦ ΑΒΓ∆ κύκλου περιφερείᾳ ἐπὶ τῆς ΕΖ εὐθείας. 

συνεστάτωσαν γὰρ γωνίαι πρὸς τοῖς Θ καὶ Κ σηµείοις ἡ ὑπὸ ΕΘΖ καὶ ἡ 

ὑπὸ ΕΚΖ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε Θ∆ καὶ ἡ Κ∆. ἐπεὶ οὖν παντὸς τριγώνου ἡ 

µείζων πλευρὰ ὑπὸ τὴν µείζονα γωνίαν ὑποτείνει, µείζων δέ ἐστιν ἡ ΘΖ τῆς 

Ζ∆, µείζων ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ Θ∆Ζ γωνία τῆς ὑπὸ ∆ΘΖ. ἴση δέ ἐστιν ἡ ὑπὸ Ε∆Θ 

τῇ ὑπὸ ΕΘ∆, ἐπείπερ καὶ ἡ ΕΘ τῇ Ε∆ ἐστιν ἴση· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ Ε∆Ζ 

γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΕΒ∆, µείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΕΘΖ. πάλιν ἐπεὶ µείζων 

ἐστὶν ἡ ∆Ζ τῆς ΚΖ, µείζων ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΖΚ∆ τῆς ὑπὸ Ζ∆Κ· ἴση δέ ἐστιν ἡ 

ὑπὸ ΕΚ∆ ὅλῃ τῇ ὑπὸ Ε∆Κ, ἐπείπερ καὶ ἡ ΕΚ πάλιν τῇ Ε∆ ἐστιν ἴση· καὶ λοιπὴ 

ἄρα ἡ ὑπὸ Ε∆Ζ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΕΒΖ, τῆς ὑπὸ ΕΚΖ ἐστιν µείζων. οὐκ ἄρα 
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δυνατὸν ἄλλας µείζονας συστήσασθαι γωνίας, καθ’ ὃν εἰρήκαµεν τρόπον, τῶν 

πρὸς τοῖς Β καὶ ∆ σηµείοις. 

συναποδείκνυται δ’, ὅτι καὶ ἡ ΑΒ περιφέρεια, ἥτις περιέχει τὸν ἀπὸ τῆς 

ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν µέσην χρόνον, µείζων ἐστὶν τῆς ΒΓ, ἥτις περιέχει 

τὸν ἀπὸ τῆς µέσης κινήσεως ἐπὶ τὴν µεγίστην χρόνον, δυσὶ ταῖς τὸ διάφορον 

τῆς ἀνωµαλίας περιεχούσαις περιφερείαις, ἐπειδήπερ ἡ µὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία 

µείζων ἐστὶν ὀρθῆς, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΕΖΒ, τῇ ὑπὸ ΕΒΖ γωνίᾳ, ἡ δ’ ὑπὸ ΒΕΓ 

ἐλάσσων τῇ αὐτῇ. 

πάλιν ἕνεκεν τοῦ καὶ ἐπὶ τῆς ἑτέρας ὑποθέσεως δεῖξαι τὸ αὐτὸ 

συµβαῖνον ἔστω ὁ µὲν ὁµόκεντρος τῷ κόσµῳ κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ ∆ 

καὶ διάµετρον τὴν Α∆Β, ὁ δ’ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ φερόµενος ἐπ’ αὐτοῦ 

ἐπίκυκλος ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Α, καὶ ὑποκείσθω ὁ ἀστὴρ κατὰ τὸ Η, ὅταν 

τεταρτηµόριον ἀπέχων φαίνηται τοῦ κατὰ τὸ ἀπόγειον σηµείου, καὶ 

ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ΑΗ καὶ ∆ΗΓ. λέγω, ὅτι ἡ ∆ΗΓ ἐφάπτεται τοῦ ἐπικύκλου· 

τότε γὰρ τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον τῆς ὁµαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν 

ἀνώµαλον. ἐπεὶ γὰρ ἡ µὲν ὁµαλὴ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου κίνησις περιέχεται ὑπὸ τῆς 

ὑπὸ ΕΑΗ γωνίας· ἰσοταχῶς γὰρ ὅ τε ἀστὴρ τὸν ἐπίκυκλον καὶ ὁ ἐπίκυκλος 

τὸν ΑΒΓ κύκλον διέρχονται· τὸ δὲ διάφορον τῆς ὁµαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν 

φαινοµένην ὑπὸ τῆς ὑπὸ Α∆Η γωνίας περιέχεται, φανερόν, ὅτι καὶ ἡ ὑπεροχὴ 

τῆς ὑπὸ ΕΑΗ γωνίας πρὸς τὴν ὑπὸ Α∆Η, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΑΗ∆ γωνία, τὴν 

φαινοµένην τοῦ ἀστέρος ἀπὸ τοῦ ἀπογείου διάστασιν περιέχει. ὥστε ἐπεὶ 

ὑπόκειται αὕτη τεταρτηµορίου, ὀρθὴ µὲν ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ Η∆ γωνία, 

ἐφαπτοµένη δὲ διὰ τοῦτο καὶ ἡ ∆ΗΓ εὐθεῖα τοῦ ΕΖΗ ἐπικύκλου. ἡ ΑΓ ἄρα 

περιφέρεια µεταξὺ τοῦ Α κέντρου καὶ τῆς ἐφαπτοµένης ἡ µεγίστη ἐστὶν 

διαφορὰ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν. 

καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἡ ΕΗ περιφέρεια, ἥτις περιέχει κατὰ τὴν ἐνταῦθα 

ὑποκειµένην ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου µετάβασιν τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ 

τὴν µέσην χρόνον, µείζων ἐστὶν τῆς ΗΖ, ἥτις περιέχει τὸν ἀπὸ τῆς µέσης 
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κινήσεως ἐπὶ τὴν µεγίστην χρόνον, δυσὶ ταῖς ΑΓ περιφερείαις, ἐπείπερ, ἐὰν 

ἐκβάλωµεν  τὴν ∆ΗΘ καὶ ἀγάγωµεν τῇ ΕΖ πρὸς ὀρθὰς γωνίας τὴν ΑΚΘ, ἴσαι 

µὲν γίνονται ἥ τε ὑπὸ ΚΑΗ γωνία τῇ ὑπὸ Α∆Γ καὶ ἡ ΚΗ περιφέρεια τῇ ΑΓ 

ὁµοία, ταύτῃ δὲ τοῦ ἑνὸς τεταρτηµορίου µείζων µέν ἐστιν ἡ ΕΚΗ, ἐλάσσων δὲ 

ἡ ΖΗ· ὅπερ ἔδειδεῖξαι.  ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ µέρος κινήσεων ἐφ’ ἑκατέρας 

τῶν ὑποθέσεων ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις τὰ αὐτὰ γίνεται πάντα περί τε τὰς 

ὁµαλὰς καὶ τὰς φαινοµένας κινήσεις καὶ ἔτι τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν, τουτέστιν 

τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον, ἐντεῦθεν ἄν τις µάλιστα καταµάθοι. 

ἔστω γὰρ ὁ µὲν ὁµόκεντρος τῷ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ ΑΒΓ 

περὶ κέντρον τὸ ∆, ὁ δὲ ἔκκεντρος µέν, ἴσος δὲ τῷ ΑΒΓ ὁµοκέντρῳ, ὁ ΕΖΗ 

περὶ κέντρον τὸ Θ, κοινὴ δ’ ἀµφοτέρων διάµετρος διὰ τῶν ∆ καὶ Θ κέντρων 

καὶ τοῦ Ε ἀπογείου ἡ ΕΑΘ∆, καὶ ἀποληφθείσης ἐπὶ τοῦ ὁµοκέντρου τυχούσης 

περιφερείας τῆς ΑΒ κέντρῳ τῷ Β, διαστήµατι δὲ τῷ ∆Θ γεγράφθω ὁ ΚΖ 

ἐπίκυκλος, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΚΒ∆. λέγω, ὅτι ὁ µὲν ἀστὴρ ὑφ’ ἑκατέρας τῶν 

κινήσεων ἐπὶ τὴν Ζ τοµὴν τοῦ ἐκκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου πάντως κατὰ τὸν 

ἴσον χρόνον ἐνεχθήσεται, τουτέστιν αἱ γ΄ περιφέρειαι ὅµοιαι ἔσονται 

ἀλλήλαις ἥ τε ΕΖ τοῦ ἐκκέντρου καὶ ἡ ΑΒ τοῦ ὁµοκέντρου καὶ ἡ ΚΖ τοῦ 

ἐπικύκλου, ἡ δὲ διαφορὰ τῆς ὁµαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώµαλον καὶ ἡ 

φαινοµένη τοῦ ἀστέρος πάροδος καθ’ ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων ὁµοία καὶ ἡ 

αὐτὴ συµβήσεται. 

ἐπεζεύχθωσαν γὰρ ἥ τε ΖΘ καὶ ἡ ΒΖ καὶ ἔτι ἡ ∆Ζ. ἐπεὶ τετραπλεύρου 

τοῦ Β∆ΘΖ αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ, ἡ µὲν ΖΘ τῇ 

Β∆, ἡ δὲ ΒΖ τῇ ∆Θ, παραλληλόγραµµον ἔσται τὸ Β∆ΖΘ τετράπλευρον. ἴσαι 

ἄρα εἰσὶν αἱ γ΄ γωνίαι ἥ τε ὑπὸ ΕΘΖ καὶ ἡ ὑπὸ Α∆Β καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΚ·΄ὥστ’ ἐπεὶ 

πρὸς τοῖς κέντροις εἰσί, καὶ τὰς ὑποτεινοµένας ὑπ’ αὐτῶν περιφερείας ὁµοίας 

ἀλλήλαις γίνεσθαι τήν τε ΕΖ τοῦ ἐκκέντρου καὶ τὴν ΑΒ τοῦ ὁµοκέντρου καὶ 

τὴν ΚΖ τοῦ ἐπικύκλου. κατ’ ἀµφοτέρας ἄρα τὰς κινήσεις ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐπὶ 

τὸ αὐτὸ σηµεῖον τὸ Ζ ἐνεχθήσεται ὁ ἀστὴρ καὶ τὴν αὐτὴν τοῦ διὰ µέσων τῶν 
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ζῳδίων κύκλου περιφέρειαν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τὴν ΑΛ φανήσεται 

διεληλυθώς, ἔσται τε ἀκολούθως καὶ τὸ  παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον τὸ 

αὐτὸ καθ’ ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων, ἐπειδὴ τὴν τοιαύτην διαφορὰν ἐδείξαµεν 

περιεχοµένην ἐπὶ µὲν τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως ὑπὸ τῆς ὑπὸ ∆ΖΘ 

γωνίας, ἐπὶ δὲ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον ὑπὸ τῆς ὑπὸ Β∆Ζ, καὶ αὗται δὲ ἴσαι τε καὶ 

ἐναλλὰξ γίνονται διὰ τὸ παράλληλον δεδεῖχθαι τὴν ΖΘ τῇ Β∆. 

δῆλον δ’, ὅτι καὶ ἐπὶ πασῶν τῶν διαστάσεων τὰ αὐτὰ παρακολουθήσει 

παραλληλογράµµου πάντοτε γινοµένου τοῦ Θ∆ΖΒ τετραπλεύρου καὶ 

γραφοµένου τοῦ ἐκκέντρου κύκλου ὑπ’ αὐτῆς τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον τοῦ 

ἀστέρος µεταβάσεως, ὅταν οἱ λόγοι καθ’ ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων ὅµοιοί τε 

καὶ ἴσοι συµβαίνωσιν. 

ὅτι δέ, κἂν ὅµοιοι µόνον ὦσιν, ἄνισοι δὲ τῷ µεγέθει, τὰ αὐτὰ πάλιν 

φαινόµενα συµβήσεται, φανερὸν καὶ οὕτως γενήσεται. ἔστω γὰρ ὡσαύτως ὁ 

µὲν ὁµόκεντρος τῷ κόσµῳ κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ ∆ καὶ διάµετρον, 

καθ’ ἣν ἀπογειότατός τε καὶ περιγειότατος ὁ ἀστὴρ γίνεται, τὴν Α∆Γ, ὁ δὲ 

περὶ τὸ Β ἐπίκυκλος ἀπέχων ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου τὴν ΑΒ τυχοῦσαν 

περιφέρειαν, καὶ κεκινήσθω ὁ ἀστὴρ τὴν ΕΖ περιφέρειαν ὁµοίαν γινοµένην 

δηλονότι τῇ ΑΒ διὰ τὸ ἰσοχρονίους εἶναι τὰς τῶν κύκλων ἀποκαταστάσεις, 

καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ∆ΒΕ καὶ ἡ ΒΖ καὶ ἡ ∆Ζ. 

ὅτι µὲν οὖν ἴσαι τέ εἰσιν πάντοτε ἥ τε ὑπὸ Α∆Ε γωνία καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΕ, 

καὶ ὅτι ἐπὶ τῆς ∆Ζ εὐθείας ὁ ἀστὴρ φανήσεται, κατὰ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν 

αὐτόθεν ἐστὶ δῆλον. λέγω δ’, ὅτι καὶ διὰ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα, ἐάν τε µείζων 

ἐάν τε ἐλάττων ᾖ ὁ ἔκκεντρος τοῦ ΑΒΓ ὁµοκέντρου, τῆς τε τῶν λόγων 

ὁµοιότητος µόνης ὑποκειµένης καὶ τῆς τῶν ἀποκαταστάσεων ἰσοχρονιότητος 

ἐπὶ τῆς αὐτῆς πάλιν εὐθείας τῆς ∆Ζ φανήσεται ὁ ἀστήρ. 

γεγράφθω γὰρ µείζων µέν, ὡς ἔφαµεν, ἔκκεντρος ὁ ΗΘ περὶ κέντρον ἐπὶ 

τῆς ΑΓ τὸ Κ, ἐλάσσων δὲ ὁ ΛΜ περὶ κέντρον ὁµοίως τὸ Ν, καὶ ἐκβληθεισῶν 

τῆς τε ∆ΜΖΘ καὶ τῆς ∆ΛΑΗ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ΘΚ καὶ ἡ ΜΝ. ἐπεί ἐστιν, ὡς 
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ἡ ∆Β πρὸς ΒΖ, οὕτως ἥ τε ΘΚ πρὸς Κ∆ καὶ ἡ ΜΝ πρὸς Ν∆, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ 

ΒΖ∆ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ Μ∆Ν ἴση διὰ τὸ παράλληλον εἶναι τὴν ∆Α τῇ ΒΖ, 

ἰσογώνιά ἐστιν τὰ γ΄ τρίγωνα καὶ αἱ ὑπὸ τὰς ἀνάλογον πλευρὰς γωνίαι ἴσαι ἥ 

τε ὑπὸ Β∆Ζ καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΘΚ καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΜΝ· παράλληλοι ἄρα εἰσὶν αἱ Β∆ καὶ 

ΘΚ καὶ ΜΝ εὐθεῖαι. ὥστε καὶ γωνίαι ἡ ὑπὸ Α∆Β καὶ ἡ ὑπὸ ΑΚΘ καὶ ἡ ὑπὸ 

ΑΝΜ ἴσαι εἰσί. καὶ ἐπεὶ πρὸς τοῖς κέντροις εἰσὶ τῶν κύκλων, ὅµοιαι ἔσονται 

καὶ αἱ ἐπ’ αὐτῶν περιφέρειαι ἥ τε ΑΒ καὶ ΗΘ καὶ ΛΜ· ἐν τῷ ἴσῳ ἄρα χρόνῳ 

οὐ µόνον ὅ τε ἐπίκυκλος τὴν ΑΒ περιφέρειαν καὶ ὁ ἀστὴρ τὴν ΕΖ 

διεληλύθασιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐκκέντρων ὁ ἀστὴρ τήν τε ΗΘ καὶ τὴν ΛΜ 

διεληλυθὼς ἔσται, καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας πάντοτε τῆς ∆ΜΖΘ διὰ τοῦτο 

θεωρηθήσεται καὶ κατὰ µὲν τὸν ἐπίκυκλον ἐπὶ τοῦ Ζ σηµείου γινόµενος, κατὰ 

δὲ τὸν µείζονα ἔκκεντρον ἐπὶ τοῦ Θ, κατὰ δὲ τὸν ἐλάττονα ἐπὶ τοῦ Μ, καὶ ἐπὶ 

πασῶν τῶν θέσεων ὁµοίως. 

ἐπισυµβαίνει δ’, ὅτι καί, ὅταν ἴσην περιφέρειαν ὁ ἀστὴρ ἀπειληφὼς 

φαίνηται ἀπό τε τοῦ ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου, ἴσον ἔσται καθ’ ἑκατέραν 

θέσιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον. ἐπί τε γὰρ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα, 

ἐὰν γράψωµεν τὸν ΑΒΓ∆ ἔκκεντρον κύκλον περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάµετρον 

τὴν ΑΕΓ διὰ τοῦ Α ἀπογείου τῆς ὄψεως ὑποκειµένης ἐπ’ αὐτῆς κατὰ τὸ Ζ 

σηµεῖον καὶ διὰ τοῦ Ζ τὴν ΒΖ∆ τυχοῦσαν διαγαγόντες ἐπιζεύξωµεν τὰς ΕΒ 

καὶ Ε∆, αἵ τε φαινόµεναι πάροδοι ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον ἔσονται, τουτέστιν 

ἥ τε ὑπὸ ΑΖΒ γωνία τῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου καὶ ἡ ὑπὸ ΓΖ∆ τῆς ἀπὸ τοῦ 

περιγείου, τό τε παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον τὸ αὐτὸ ἔσται διὰ τὸ ἴσην 

εἶναι τὴν µὲν ΒΕ τῇ Ε∆, τὴν δὲ ὑπὸ ΕΒΖ γωνίαν τῇ ὑπὸ Ε∆Ζ· ὥστε τῷ αὐτῷ 

διαφόρῳ τῆς φαινοµένης περιφερείας, τουτέστιν τῆς ὑφ’ ἑκατέρας τῶν ὑπὸ 

ΑΖΒ καὶ ΓΖ∆ γωνιῶν περιεχοµένης, µείζονα µὲν γίνεσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ Α 

ἀπογείου τῆς ὁµαλῆς κινήσεως περιφέρειαν, ἐλάσσονα δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ Γ 

περιγείου τῆς ὁµαλῆς κινήσεως περιφέρειαν, διὰ τὸ καὶ τὴν µὲν ὑπὸ ΑΕΒ 

γωνίαν µείζονα εἶναι τῆς ὑπὸ ΑΖΒ, τὴν δὲ ὑπὸ ΓΕ∆ ἐλάσσονα τῆς ὑπὸ ΓΖ∆. 
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καὶ ἐπὶ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον ὑποθέσεως, ἐὰν γράψωµεν τὸν µὲν 

ὁµόκεντρον ὁµοίως κύκλον τὸν ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ ∆ καὶ διάµετρον τὴν 

Α∆Γ, τὸν δ’ ἐπίκυκλον τὸν ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Α, αὶ διαγαγόντες τὴν ∆ΗΒΖ 

τυχοῦσαν ἐπιζεύξωµεν τὰς ΑΖ καὶ ΑΗ, ἡ µὲν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν 

διαφόρου περιφέρεια ἡ ΑΒ ἡ αὐτὴ πάλιν ἔσται ὑποκειµένη κατ’ ἀµφοτέρας 

τὰς θέσεις, τουτέστιν ἐάν τε κατὰ τὸ Ζ ἐάν τε κατὰ τὸ Η ᾖ ὁ ἀστήρ, καὶ ἴσον 

δὲ ἀπέχων φανήσεται ἀπό τε τοῦ κατὰ τὸ ἀπόγειον σηµείου τοῦ διὰ µέσων 

τῶν ζῳδίων, ὅταν ᾖ κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ περίγειον, ὅταν ᾖ κατὰ 

τὸ Η, ἐπειδήπερ ἡ µὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου φαινοµένη περιφέρεια περιέχεται ὑπὸ 

τῆς ὑπὸ ∆ΖΑ γωνίας· ὑπεροχὴ γὰρ οὖσα ἐδείχθη τῆς τε ὁµαλῆς κινήσεως καὶ 

τοῦ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφόρου· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ περιγείου φαινοµένη 

περιέχεται ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΖΗΑ γωνίας· ἴση γάρ ἐστιν καὶ αὐτὴ τῇ τε ἀπὸ τοῦ 

περιγείου ὁµαλῇ κινήσει καὶ τῷ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφόρῳ· ἴση δέ ἐστιν 

καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΖΑ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΗΑ διὰ τὸ καὶ τὴν ΑΖ τῇ ΑΗ ἴσην εἶναι. ὥστε 

καὶ ἐντεῦθεν πάλιν συνάγεσθαι, ὅτι τῷ αὐτῷ διαφόρῳ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ Α∆Η 

γωνίᾳ, µείζων µέν ἐστιν ἡ πρὸς τῷ ἀπογείῳ µέση τῆς φαινοµένης, τουτέστιν ἡ 

ὑπὸ ΕΑΖ γωνία τῆς ὑπὸ ΑΖ∆, ἐλάσσων δὲ ἡ πρὸς τῷ περιγείῳ µέση τῆς 

φαινοµένης τῆς αὐτῆς οὔσης, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΗΑ∆ γωνία τῆς ὑπὸ ΑΗΖ· ὅπερ 

προέκειτο δεῖξαι. 
 

δʹ. Περὶ τῆς τοῦ ἡλίου φαινοµένης ἀνωµαλίας.  

Τούτων δὴ οὕτως προεκτεθειµένων προϋποληπτέονκαὶ τὴν περὶ τὸν 

ἥλιον φαινοµένην ἀνωµαλίαν ἕνεκεν τοῦ µίαν τε εἶναι καὶ τὸν ἀπὸ τῆς 

ἐλαχίστης κινήσεως ἐπὶ τὴν µέσην χρόνον µείζονα ποιεῖν πάντοτε τοῦ ἀπὸ τῆς 

µέσης ἐπὶ τὴν µεγίστην· καὶ τοῦτο γὰρ σύµφωνον ὂν εὑρίσκοµεν τοῖς 

φαινοµένοις· δύνασθαι µὲν καὶ δι’ ἑκατέρας τῶν προκειµένων ὑποθέσεων 

ἀποτελεῖσθαι, διὰ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον µέντοι, ὅταν κατὰ τὴν ἀπόγειον αὐτοῦ 

περιφέρειαν ἡ τοῦ ἡλίου µετάβασις εἰς τὰ προηγούµενα γίνηται, εὐλογώτερον 
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δ’ ἂν εἴη περιαφθῆναι τῇ κατ’ ἐκκεντρότητα ὑποθέσει ἁπλουστέρᾳ οὔσῃ καὶ 

ὑπὸ µιᾶς, οὐχὶ δὲ ὑπὸ δύο κινήσεων, συντελουµένῃ. προηγουµένου τοίνυν τοῦ 

τὸν λόγον τῆς περὶ τὸν ἡλιακὸν κύκλον ἐκκεντρότητος εὑρεῖν, τουτέστιν τίνα 

λόγον ἔχει ἡ µεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε ἐκκέντρου καὶ τοῦ κατὰ τὴν ὄψιν 

κέντρου τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ 

ἐκκέντρου, καὶ ἔτι κατὰ ποῖον µάλιστα τµῆµα τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλου τὸ ἀπογειότατόν ἐστιν τοῦ ἐκκέντρου σηµεῖον, δέδεικται µὲν ταῦτα 

καὶ τῷ Ἱππάρχῳ µετὰ σπουδῆς· ὑποθέµενος γὰρ τὸν µὲν ἀπὸ ἐαρινῆς ἰσηµερίας 

µέχρι θερινῆς τροπῆς χρόνον ἡµερῶν ϟδ<ʹ, τὸν δὲ ἀπὸ θερινῆς τροπῆς µέχρι 

µετοπωρινῆς ἰσηµερίας ἡµερῶν ϟβʹ, διὰ µόνων τούτων τῶν φαινοµένων 

ἀποδείκνυσι τὴν µὲν µεταξὺ τῶν προειρηµένων κέντρων εὐθεῖαν 

εἰκοστοτέταρτον ἔγγιστα µέρος οὖσαν τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου, τὸ δ’ 

ἀπόγειον αὐτοῦ προηγούµενον τῆς θερινῆς τροπῆς τµήµασιν κδ<ʹ ἔγγιστα, 

οἵων ἐστὶν ὁ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλος τξ΄. καὶ ἡµεῖς δὲ τοὺς µὲν τῶν 

προκειµένων τεταρτηµορίων χρόνους καὶ τοὺς λόγους τοὺς προκειµένους τοὺς 

αὐτοὺς ἔγγιστα καὶ νῦν ὄντας εὑρίσκοµεν, ὡς διὰ τοῦτο καί, ὅτι τὴν αὐτὴν ἀεὶ 

θέσιν ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος συντηρεῖ πρὸς τὰ τροπικὰ καὶ ἰσηµερινὰ 

σηµεῖα, φανερὸν ἡµῖν γίνεσθαι. ἕνεκεν δὲ τοῦ µὴ παραλελειµµένον εἶναι τὸν 

τοιοῦτον τόπον, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἡµετέρων ἀριθµῶν ἐφωδευµένον ἐκκεῖσθαι 

τὸ θεώρηµα, ποιησόµεθα καὶ αὐτοὶ τὴν τῶν προκειµένων δεῖξιν ὡς ἐπὶ 

ἐκκέντρου κύκλου χρησάµενοι τοῖς αὐτοῖς φαινοµένοις, τουτέστιν, ὡς ἔφαµεν, 

τῷ τὸν µὲν ἀπὸ ἐαρινῆς ἰσηµερίας µέχρι θερινῆς τροπῆς χρόνον περιέχειν 

ἡµέρας ϟδ<ʹ, τὸν δ’ ἀπὸ θερινῆς τροπῆς µέχρι µετοπωρινῆς ἰσηµερίας ϟβ<ʹ. καὶ 

γὰρ διὰ τῶν ἀκριβέστατα τηρηθεισῶν ὑφ’ ἡµῶν κατὰ τὸ υξγʹ ἔτος ἀπὸ τῆς 

Ἀλεξάνδρου τελευτῆς ἰσηµεριῶν τε καὶ θερινῆς τροπῆς σύµφωνον τὸ τῶν 

διαστάσεων πλῆθος τῶν ἡµερῶν εὑρίσκοµεν, ἐπειδήπερ, ὡς ἔφαµεν, ἡ µὲν 

µετοπωρινὴ ἰσηµερία γέγονεν τῇ θʹ τοῦ Ἀθὺρ µετὰ τὴν ἡλίου ἀνατολήν, ἡ δὲ 

ἐαρινὴ τῇ ζʹ τοῦ Παχὼν µετὰ τὴν µεσηµβρίαν, ὡς συνάγεσθαι τὴν διάστασιν 



© www.astrothesaurus.gr 

 

 -27-

ἡµερῶν ροη΄ δʹ, τὴν δὲ θερινὴν τροπὴν τῇ ιαʹ τοῦ Μεσορὴ µετὰ τὸ εἰς τὴν ιβʹ 

µεσονύκτιον, ὡς καὶ ταύτην µὲν τὴν διάστασιν, τουτέστιν τὴν ἀπὸ τῆς ἐαρινῆς 

ἰσηµερίας ἐπὶ τὴν θερινὴν τροπήν, ἡµέρας συνάγειν ϟδ<ʹ, καταλείπεσθαι δ’ εἰς 

τὴν ἀπὸ τῆς θερινῆς τροπῆς ἐπὶ τὴν ἑξῆς µετοπωρινὴν ἰσηµερίαν τὰς λοιπὰς εἰς 

τὸν ἐνιαύσιον χρόνον ἡµέρας ἔγγιστα ϟβ<ʹ. 

ἔστω δὴ ὁ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ ΑΒΓ∆ περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ 

διήχθωσαν ἐν αὐτῷ δύο διάµετροι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις διὰ τῶν τροπικῶν καὶ 

ἰσηµερινῶν σηµείων ἥ τε ΑΓ καὶ ἡ Β∆, ὑποκείσθω δὲ τὸ µὲν Α ἐαρινὸν 

σηµεῖον. τὸ δὲ Β θερινόν, καὶ τὰ ἑξῆς ἀκολούθως. 

ὅτι µὲν οὖν τὸ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου κύκλου µεταξὺ τῶν ΕΑ καὶ ΕΒ 

εὐθειῶν πεσεῖται, φανερὸν ἐκ τοῦ τὸ µὲν ΑΒΓ ἡµικύκλιον πλείονα περιέχειν 

χρόνον τοῦ ἡµίσους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου καὶ διὰ τοῦτο µεῖζον ἀπολαµβάνειν 

τοῦ ἐκκέντρου τµῆµα ἡµικυκλίου, τὸ δὲ ΑΒ τεταρτηµόριον καὶ αὐτὸ πλείονα 

περιέχειν χρόνον καὶ µείζονα περιφέρειαν ἀπολαµβάνειν τοῦ ἐκκέντρου παρὰ 

τὸ ΒΓ τεταρτηµόριον. τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος ὑποκείσθω τὸ Ζ σηµεῖον 

κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, καὶ διήχθω µὲν ἡ δι’ ἀµφοτέρων τῶν κέντρων καὶ τοῦ 

ἀπογείου διάµετρος ἡ ΕΖΗ, κέντρῳ δὲ τῷ Ζ καὶ διαστήµατιτυχόντι γεγράφθω 

ὁ ἔκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ ΘΚΛΜ, καὶ διὰ τοῦ Ζ ἤχθωσαν παράλληλοι 

τῇ µὲν ΑΓ ἡ ΝΞΟ, τῇ δὲ Β∆ ἡ ΠΡΣ, καὶ ἔτι ἤχθωσαν κάθετοι ἀπὸ µὲν τοῦ Θ 

ἐπὶ τὴν ΝΞΟ ἡ ΘΤΥ, ἀπὸ δὲ τοῦ Κ ἐπὶ τὴν ΠΡΣ ἡ ΚΦΧ. ἐπεὶ τοίνυν ὁ ἥλιος 

τὸν ΘΚΛΜ κύκλον ὁµαλῶς διερχόµενος τὴν µὲν ΘΚ περιφέρειαν 

διαπορεύεται ἐν ἡµέραις ϟδ<ʹ, τὴν δὲ ΚΛ ἐν ἡµέραις ϟβ<ʹ, κινεῖται δὲ ὁµαλῶς ἐν 

µὲν ταῖς ϟδ<ʹ ἡµέραις µοίρας ϟγ΄ θ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ΄, ἐν δὲ ταῖς 

ϟβ<ʹ µοίρας ϟα΄ ια΄, εἴη ἂν τὸ µὲν ΘΚΛ τµῆµα µοιρῶν ρπδ΄ κ΄, συναµφότερα δὲ 

τό τε ΝΘ καὶ τὸ ΛΟ τῶν λοιπῶν µετὰ τὸ ΝΠΟ ἡµικύκλιον µοιρῶν δ΄ κ΄, ἡ δὲ 

διπλῆ περιφέρεια τῆς ΘΝ ἡ ΘΝΥ τῶν αὐτῶν δ΄ κ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ὑπ’ αὐτὴν 

εὐθεῖα ἡ ΘΥ τοιούτων ἔσται δ΄ λβ΄ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ τοῦ ἐκκέντρου 

διάµετρος ρκ΄, ἡ δὲ ἡµίσεια αὐτῆς ἡ ΘΤ, τουτέστιν ἡ ΕΞ, τῶν αὐτῶν β΄ ιϛ΄. 
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πάλιν ἐπεὶ τὸ ΘΝΠΚ τµῆµα ὅλον µοιρῶν ἐστιν ϟγ΄ θ΄, ἔστιν δὲ καὶ τὸ ΘΝ 

µοιρῶν β΄ ι΄, τὸ δὲ ΝΠ τεταρτηµόριον µοιρῶν ϟ΄, καὶ λοιπὴ µὲν ἔσται ἡ ΠΚ 

περιφέρεια µοιρῶν Ο΄ νθ΄, ἡ δὲ διπλῆ αὐτῆς ἡ ΚΠΧ περιφέρεια µοιρῶν α΄ νη΄. 

ὥστε καὶ ἡ µὲν ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΚΦΧ τοιούτων ἔσται β΄ δ΄, οἵων ἐστὶν ἡ τοῦ 

ἐκκέντρου διάµετρος ρκ΄, ἡ δ’ ἡµίσεια αὐτῆς ἡ ΚΦ, τουτέστιν ἡ ΖΞ, τµηµάτων 

α΄ β΄. τῶν δ’ αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΕΞ εὐθεῖα β΄ ι΄ϛ΄. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ’ αὐτῶν 

συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ ἔσται καὶ αὐτὴ µήκει τοιούτων β κθ<ʹ 

ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ξ΄. ἡ ἄρα ἐκ τοῦ κέντρου 

τοῦ ἐκκέντρου κύκλου τετρακαιεικοσαπλασίων ἐστὶν ἔγγιστα τῆς µεταξὺ τῶν 

κέντρων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ζῳδιακοῦ.  πάλιν ἐπεί, οἵων ἡ ΕΖ ἐδείχθη β κθ<ʹ, 

τοιούτων ἦν καὶ ἡ ΖΞ εὐθεῖα α΄ β΄, καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ ὑποτείνουσα ρκ΄, 

τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ΖΞ εὐθεῖα µθ΄ µϛ΄ ἔγγιστα, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια 

τοῦ γραφοµένου κύκλου περὶ τὸ ΕΖΞ ὀρθογώνιον τοιούτων µθ΄ ἔγγιστα, οἵων 

ἐστὶν ὁ κύκλος τξ΄· καὶ ἡ ὑπὸ ΖΕΞ ἄρα γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων ἔσται µθ΄, οἵων δὲ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων κδ΄ λ΄. ὥστ’ ἐπεὶ πρὸς τῷ 

κέντρῳ ἐστὶν τοῦ ζῳδιακοῦ, καὶ ἡ ΒΗ περιφέρεια, ἣν προηγεῖται τὸ κατὰ τὸ 

Η ἀπόγειον τοῦ Β θερινοῦ τροπικοῦ σηµείου, µοιρῶν ἐστιν κδ΄ λ΄. λοιπὸν δέ, 

ἐπειδὴ τὸ µὲν ΟΣ τεταρτηµόριον καὶ τὸ ΣΝ ἑκάτερον µοιρῶν ἐστιν ϟ΄, ἔστιν δὲ 

καὶ ἡ µὲν ΟΛ περιφέρεια αὐτή τε καὶ ἡ ΘΝ ἑκατέρα µοιρῶν β΄ ι΄, ἡ δὲ ΜΣ 

µοιρῶν Ο΄ νθ΄, καὶ ἡ µὲν ΛΜ περιφέρεια ἔσται µοιρῶν πϛ΄ να΄, ἡ δὲ ΜΘ 

µοιρῶν πη΄ µθ΄. ἀλλὰ τὰς µὲν πϛ΄ να΄ µοίρας ὁµαλῶς ὁ ἥλιος διέρχεται ἐν 

ἡµέραις πη΄ καὶ ηʹ, τὰς δὲ πη΄ µθ΄µοίρας ἐν ἡµέραις ϟ΄ καὶ ηʹ ἔγγιστα· ὥστε καὶ 

τὴν µὲν Γ∆ περιφέρειαν, ἥτις ἐστὶν ἀπὸ µετοπωρινῆς ἰσηµερίας ἐπὶ χειµερινὴν 

τροπήν, φανήσεται διερχόµενος ὁ ἥλιος ἐν ἡµέραις πη΄ καὶ ηʹ, τὴν δὲ ∆Α, ἥτις 

ἐστὶν ἀπὸ χειµερινῆς τροπῆς ἐπὶ τὴν ἐαρινὴν ἰσηµερίαν, ἐν ἡµέραις ϟ΄ καὶ ηʹ 

ἔγγιστα. καὶ εὕρηται ἡµῖν τὰ προκείµενα συµφώνως τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου 

λεγοµένοις. 
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κατὰ ταύτας οὖν τὰς πηλικότητας σκεψώµεθα πρότερον, πόσον ἐστὶν τὸ 

πλεῖστον διάφορον τῆς ὁµαλῆς κινήσεως παρὰ τὴν ἀνώµαλον, καὶ πρὸς τίσι 

σηµείοις τὸ τοιοῦτον συµβήσεται. 

ἔστω δὴ ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ ∆ καὶ διάµετρον διὰ 

τοῦ Α ἀπογείου τὴν Α∆Γ, ἐφ’ ἧς ἔστω τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ τὸ Ε, καὶ πρὸς 

ὀρθὰς γωνίας τῇ ΑΓ ἤχθω ἡ ΕΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ∆Β. ἐπεί, οἵων ἐστὶν ἡ Β∆ ἐκ 

τοῦ κέντρου ξ΄, τοιούτων ἐστὶν ἡ ∆Ε µεταξὺ τῶν κέντρων β΄ λ΄ κατὰ τὸν 

τετρακαιεικοσαπλασίονα λόγον, καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ Β∆ ὑποτείνουσα ρκ΄, 

τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ∆Ε εὐθεῖα ε, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων 

δ΄µϛ΄ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ Β∆Ε ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄. ὥστε καὶ ἡ 

ὑπὸ ∆ΒΕ γωνία, ἥτις περιέχει τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς ἀνωµαλίας, οἵων µέν 

εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, τοιούτων ἔσται δ µϛ, οἵων δ’ αἱ δ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων β΄ 

κγ΄. τῶν δ’ αὐτῶν ἐστιν καὶ ἡ µὲν ὑπὸ ΒΕ∆ ὀρθὴ γωνία ϟ΄, ἡ δὲ ἴση ταῖς δυσὶν 

ὑπὸ Β∆Α δηλονότι ϟβ κγ. καὶ ἐπεὶ πρὸς τοῖς κέντροις εἰσὶν ἡ µὲν ὑπὸ Β∆Α τοῦ 

ἐκκέντρου, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΕ∆ τοῦ ζῳδιακοῦ, ἕξοµεν τὸ µὲν πλεῖστον διάφορον τοῦ 

παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν µοιρῶν β΄ κγ΄, τῶν δὲ περιφερειῶν, πρὸς αἷς τοῦτο 

γίνεται, τὴν µὲν τοῦ ἐκκέντρου καὶ ὁµαλὴν µοιρῶν ϟβ΄ κγ΄ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου, 

τὴν δὲ τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ ἀνώµαλον φαινοµένην τῶν τοῦ τεταρτηµορίου, 

καθάπερ καὶ πρότερον ἀπεδείξαµεν, µοιρῶν ϟ΄. φανερὸν δ’ ἐκ τῶν 

προεφωδευµένων, ὅτι κατὰ τὸ ἀντικείµενον τµῆµα ἡ µὲν φαινοµένη µέση 

πάροδος καὶ τὸ πλεῖστον διάφορον τῆς ἀνωµαλίας ἔσται κατὰ τὰς σο΄ µοίρας, 

ἡ δ’ ὁµαλὴ καὶ κατὰ τὸν ἔκκεντρον κατὰ τὰς σξζ΄ λζ΄. 

 ἵνα δὲ καὶ διὰ τῶν ἀριθµῶν, ὡς ἔφαµεν, τὰς αὐτὰς πηλικότητας 

δείξωµεν συναγοµένας καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ὑποθέσεως, ὅταν οἱ 

αὐτοὶ λόγοι, καθ’ ὃν εἰρήκαµεν τρόπον, περιέχωνται, ἔστω ὁ µὲν ὁµόκεντρος 

τῷ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ ∆ καὶ διάµετρον τὴν 

Α∆Γ, ὁ δ’ ἐπίκυκλος ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Α, καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ ∆ 

ἐφαπτοµένη τοῦ ἐπικύκλου εὐθεῖα ἡ ∆ΖΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΖ. γίνεται δὴ 
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ὡσαύτως ἐν ὀρθογωνίῳ τῷ Α∆Ζ τετρακαιεικοσαπλασίων ἡ Α∆ τῆς ΑΖ, ὥστε 

καί, οἵων ἐστὶν ἡ Α∆ ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων πάλιν καὶ τὴν µὲν ΑΖ 

γίνεσθαι ε΄, τὴν δὲ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρειαν τοιούτων δ΄ µϛ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ 

Α∆Ζ ὀρθογώνιον γραφόµενος κύκλος τξ΄· καὶ ἡ ὑπὸ Α∆Ζ ἄρα γωνία, οἵων µέν 

εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἔσται δ΄ µϛ΄, οἵων δὲ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 

β΄ κγ΄. τὸ µὲν πλεῖστον ἄρα διάφορον τῆς ἀνωµαλίας, τουτέστιν ἡ ΑΒ 

περιφέρεια, καὶ ἐντεῦθεν εὕρηται συµφώνως µοιρῶν β΄ κγ΄, ἡ δὲ ἀνώµαλος 

περιφέρεια, ἐπείπερ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΑΖ∆ ὀρθῆς γωνίας περιέχεται, µοιρῶν ϟ΄, ἡ 

δὲ ὁµαλή, περιεχοµένη δὲ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΕΑΖ γωνίας, µοιρῶν πάλιν ϟβ΄ κγ΄. 

 

εʹ. Περὶ τῆς πρὸς τὰ κατὰ µέρος τµήµατα τῆς ἀνωµαλίας ἐπισκέψεως.  

Ἕνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὰς κατὰ µέρος ἀνωµάλουςκινήσεις ἑκάστοτε 

δύνασθαι διακρίνειν δείξοµεν πάλιν ἐφ’ ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων, πῶς ἂν 

µιᾶς τῶν ἐκκειµένων περιφερειῶν δοθείσης λαµβάνοιµεν καὶ τὰς λοιπάς. 

ἔστω δὴ πρῶτον µὲν ὁµόκεντρος τῷ ζῳδιακῷ κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ 

κέντρον τὸ ∆, ὁ δ’ ἔκκεντρος ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Θ, ἡ δὲ δι’ ἀµφοτέρων 

τῶν κέντρων καὶ τοῦ Ε ἀπογείου διάµετρος ἡ ΕΑΘ∆Η, καὶ ἀποληφθείσης τῆς 

ΕΖ περιφερείας ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε Ζ∆ καὶ ἡ ΖΘ. δεδόσθω δὲ πρῶτον ἡ ΕΖ 

περιφέρεια µοιρῶν οὖσα λόγου ἕνεκεν λ΄, καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΖΘ κάθετος ἐπ’ 

αὐτὴν ἤχθω ἀπὸ τοῦ ∆ ἡ ∆Κ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΕΖ περιφέρεια ὑπόκειται µοιρῶν 

λ΄, καὶ ἡ ὑπὸ ΕΘΖ ἄρα γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ∆ΘΚ, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν λ΄, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ξ΄. καὶ ἡ µὲν 

ἐπὶ τῆς ∆Κ ἄρα περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΘΚ 

ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΚΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον ρκ΄. καὶ 

αἱ ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθεῖαι ἔσονται ἡ µὲν ∆Κ τοιούτων ξ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ∆Θ 

ὑποτείνουσα ρκ΄, ἡ δὲ ΚΘ τῶν αὐτῶν ργ΄ νε΄· ὥστε καὶ οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ∆Θ 

εὐθεῖα β΄ λ΄, ἡ δὲ ΖΘ ἐκ τοῦ κέντρου ξ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ∆Κ ἔσται α΄ ιε΄, ἡ 

δὲ ΘΚ τῶν αὐτῶν β΄ ι΄, ἡ δὲ ΚΘΖ ὅλη ξβ΄ ι΄. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ’ αὐτῶν συντεθέντα 
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ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς Ζ∆, ἔσται καὶ ἡ Ζ∆ ὑποτείνουσα τοιούτων ξβ΄ ια΄ ἔγγιστα. 

καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ Ζ∆ ρκ΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ∆Κ εὐθεῖα β΄ κε΄, ἡ δ’ 

ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β΄ ιη΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ Ζ∆Κ ὀρθογώνιον 

κύκλος τξ΄· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΖΚ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων ἐστὶν β΄ ιη΄, οἵων δὲ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων α΄ θ΄. τοσούτων ἄρα 

ἐστὶν τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν τότε διάφορον. τῶν δ’ αὐτῶν ἦν ἡ ὑπὸ ΕΘΖ 

γωνία λ΄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ Α∆Β γωνία, τουτέστιν ἡ ΑΒ τοῦ ζῳδιακοῦ 

περιφέρεια, µοιρῶν ἐστιν κη΄ να΄. 

ὅτι δέ, κἂν ἄλλη τις τῶν γωνιῶν δοθῇ, καὶ αἱ λοιπαὶ δοθήσονται, 

φανερὸν αὐτόθεν ἔσται καθέτου ἀχθείσης ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ 

Θ ἐπὶ τὴν Ζ∆ τῆς ΘΛ. ἐάν τε γὰρ τὴν ΑΒ τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν ποθώµεθα 

δεδοµένην, τουτέστιν τὴν ὑπὸ Θ∆Λ γωνίαν, διὰ τοῦτο ἔσται καὶ ὁ τῆς ∆Θ 

πρὸς ΘΛ λόγος δεδοµένος. δεδοµένου δὲ καὶ τοῦ τῆς ∆Θ πρὸς ΘΖ δοθήσεται 

καὶ ὁ τῆς ΘΖ πρὸς ΘΛ, διὰ τοῦτο δὲ ἕξοµεν δεδοµένας τήν τε ὑπὸ ΘΖΛ 

γωνίαν, τουτέστιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον, καὶ τὴν ὑπὸ ΕΘΖ, 

τουτέστιν τὴν ΕΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν. ἐάν τε τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν 

διάφορον ὑποθώµεθα δεδοµένον, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΘΖ∆ γωνίαν, ἀνάπαλιν 

τὰ αὐτὰ συµβήσεται, δεδοµένου µὲν διὰ τοῦτο τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς ΘΛ λόγου, 

δεδοµένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς Θ∆, ὥστε δεδόσθαι µὲν καὶ τὸν 

τῆς ∆Θ πρὸς ΘΛ λόγον, δεδόσθαι δὲ διὰ τοῦτο καὶ τὴν ὑπὸ Θ∆Λ γωνίαν, 

τουτέστιν τὴν ΑΒ τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν, καὶ τὴν ὑπὸ ΕΘΖ, τουτέστιν τὴν 

ΕΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν. 

πάλιν ἔστω ὁ µὲν ὁµόκεντρος τῷ διὰ µέσων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον 

τὸ ∆ καὶ διάµετρον τὴν Α∆Γ, ὁ δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἐπίκυκλος ὁ ΕΖΗΘ 

περὶ κέντρον τὸ Α, καὶ ἀποληφθείσης τῆς ΕΖ περιφερείας  ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε 

ΖΒ∆ καὶ ἡ ΖΑ· ὑποκείσθω δὲ πάλιν ἡ ΕΖ περιφέρεια τῶν αὐτῶν µοιρῶν λ΄· καὶ 

ἤχθω ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΕ ἡ ΚΖ. ἐπεὶ ἡ ΕΖ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν 

λ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ µὲν ὑπὸ ΕΑΖ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 
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λ΄, οἵων δὲ αἱ β΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ξ΄· ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΖΚ περιφέρεια 

τοιούτων ἐστὶν ξ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΑΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δ’ ἐπὶ τῆς ΑΚ 

τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον ρκ΄. καὶ αἱ ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθεῖαι ἔσονται ἡ µὲν 

ΖΚ τοιούτων ξ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΑΖ διάµετρος ρκ΄, ἡ δὲ ΚΑ τῶν αὐτῶν ργ΄ νε΄· 

ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ΑΖ ὑποτείνουσα β΄ λ΄, ἡ δὲ Α∆ ἐκ τοῦ κέντρου ξ΄, 

τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ΖΚ εὐθεῖα α΄ ιε΄, ἡ δὲ ΚΑ τῶν αὐτῶν β΄ ι΄, ἡ δὲ ΚΑ∆ 

ὅλη ξβ΄ ι΄. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ’ αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΒ∆, ἔσται καὶ 

ἡ Ζ∆ µήκει τοιούτων ξβ΄ ια΄, οἵων ἡ ΖΚ ἦν α΄ ιε΄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ∆Ζ 

ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ΖΚ εὐθεῖα β΄ κε΄, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς 

περιφέρεια τοιούτων β΄ ιη΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄· ὥστε 

καὶ ἡ ὑπὸ Ζ∆Κ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν β΄ ιη΄, 

οἵων δ’ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων α΄ θ΄. τοσούτων ἄρα ἐστὶν πάλιν τὸ παρὰ τὴν 

ἀνωµαλίαν διάφορον τῆς ΑΒ περιφερείας. τῶν δ’ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΖ 

γωνία λ΄· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΖ∆ γωνία, τουτέστιν ἡ φαινοµένη τοῦ ζῳδιακοῦ 

περιφέρεια, µοιρῶν ἐστιν κη΄ να συµφώνως ταῖς ἐπὶ τῆς ἐκκεντρότητος 

ἀποδεδειγµέναις πηλικότησιν. 

ὁµοίως δὲ καὶ ἐνθάδε, κἂν ἄλλη δοθῇ γωνία, δεδοµέναι ἔσονται καὶ αἱ 

λοιπαὶ ἀχθείσης καθέτου ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ∆Ζ τῆς 

ΑΛ. ἐάν τε γὰρ πάλιν τὴν φαινοµένην τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν δῶµεν, 

τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΑΖ∆ γωνίαν, δεδοµένος µὲν διὰ τοῦτο ἔσται καὶ ὁ τῆς ΖΑ 

πρὸς ΑΛ λόγος, δεδοµένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΖΑ πρὸς Α∆ δοθήσεται 

καὶ ὁ τῆς ∆Α πρὸς ΑΛ. διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἥ τε ὑπὸ Α∆Β γωνία δοθήσεται, 

τουτέστιν ἡ ΑΒ περιφέρεια τοῦ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφόρου, καὶ ἡ ὑπὸ 

ΕΑΖ, τουτέστιν ἡ ΕΖ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια. ἐάν τε τὸ παρὰ τὴν 

ἀνωµαλίαν διάφορον ὑποθώµεθα δεδοµένον, τουτέστιν τὴν ὑπὸ Α∆Β γωνίαν, 

ἀνάπαλιν ὡσαύτως δοθήσεται µὲν διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς Α∆ πρὸς ΑΛ λόγος, 

δεδοµένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ∆Α πρὸς ΑΖ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς  ΖΑ πρὸς 

ΑΛ, διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἥ τε ὑπὸ ΑΖ∆ γωνία δεδοµένη ἔσται, τουτέστιν ἡ 
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φαινοµένη τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρεια, καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΖ, τουτέστιν ἡ ΕΖ τοῦ 

ἐπικύκλου περιφέρεια. 

πάλιν ἐπὶ τῆς προκειµένης τοῦ ἐκκέντρου κύκλου καταγραφῆς 

ἀπειλήφθω ἀπὸ τοῦ Η περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ἡ ΗΖ περιφέρεια ὑποκειµένη 

τῶν αὐτῶν µοιρῶν λ΄, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ∆ΖΒ καὶ ἡ ΖΘ, καὶ κάθετος 

ἤχθω ἀπὸ τοῦ ∆ ἐπὶ τὴν ΘΖ ἡ ∆Κ. ἐπεὶ ἡ ΖΗ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν λ΄, εἴη 

ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΖΘΗ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων λ΄, οἵων δὲ 

αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ξ. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ∆Κ εὐθείας περιφέρεια 

τοιούτων ἐστὶν ξ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΘΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δ’ ἐπὶ τῆς ΚΘ 

τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον τµηµάτων ρκ΄· καὶ αἱ ὑποτείνουσαι ἄρα αὐτὰς 

εὐθεῖαι ἔσονται ἡ µὲν ∆Κ τοιούτων ξ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ∆Θ διάµετρος ρκ΄, ἡ δὲ ΚΘ 

τῶν αὐτῶν ργ΄ νε΄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ µὲν ∆Θ ὑποτείνουσα β΄ λ΄, ἡ δὲ ΘΖ ἐκ 

τοῦ κέντρου ξ΄, τοιούτων ἐστὶν καὶ ἡ µὲν ∆Κ εὐθεῖα α΄ ιε΄, ἡ δὲ ΘΚ ὁµοίως β΄ 

ι΄, ἡ δὲ ΚΖ τῶν λοιπῶν νζ΄ ν΄. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ’ αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ 

τῆς ∆Ζ, ἔσται καὶ αὐτὴ µήκει τοιούτων νζ΄ να΄ ἔγγιστα, οἵων ἡ ∆Κ ἦν α΄ ιε΄. 

καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ∆Ζ ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ∆Κ ἔσται β΄ λδ΄ 

λϛ΄, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β΄ κζ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΖΚ ὀρθογώνιον 

κύκλος τξ΄· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΖΚ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων ἐστὶν β΄ κζ΄, οἵων δ’ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων α΄ ιδ΄ ἔγγιστα. 

τοσούτων ἄρα ἐστὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον. καὶ ἐπεὶ τῶν αὐτῶν 

ὑπόκειται καὶ ἡ ὑπὸ ΖΘΗ γωνία λ΄, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ Β∆Γ ὅλη, τουτέστιν ἡ ΓΒ 

τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρεια, µοιρῶν λα΄ ιδ΄.  

κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἐνθάδε ἐκβληθείσης τῆς Β∆ καὶ καθέτου ἐπ’ αὐτὴν 

ἀχθείσης τῆς ΘΛ, ἐάν τε τὴν ΓΒ τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν δῶµεν, τουτέστιν 

τὴν ὑπὸ Θ∆Λ γωνίαν, δοθήσεται µὲν διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς ∆Θ πρὸς ΘΛ λόγος, 

δεδοµένου δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς Θ∆ πρὸς ΘΖ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ΖΘ πρὸς 

ΘΛ. διὰ τοῦτο δ’ ἕξοµεν δεδοµένας τήν τε ὑπὸ ΘΖ∆ γωνίαν, τουτέστιν τὸ 

παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον, καὶ τὴν ὑπὸ ΖΘ∆, τουτέστιν τὴν ΗΖ τοῦ 
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ἐκκέντρου περιφέρειαν. ἐάν τε τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον δῶµεν, 

τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΘΖ∆ γωνίαν, ἀνάπαλιν δοθήσεται µὲν διὰ τοῦτο καὶ ὁ τῆς 

ΖΘ πρὸς ΘΛ λόγος, δεδοµένου δ’ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ΖΘ πρὸς Θ∆ δοθήσεται 

καὶ ὁ τῆς ∆Θ πρὸς ΘΛ. διὰ δὲ τοῦτο δεδοµένας ἕξοµεν τήν τε ὑπὸ Θ∆Λ 

γωνίαν, τουτέστιν τὴν ΓΒ περιφέρειαν τοῦ ζῳδιακοῦ, καὶ τὴν ὑπὸ ΖΘΗ, 

τουτέστιν τὴν ΗΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρειαν. 

ὡσαύτως ἐπὶ τῆς προκειµένης τοῦ ὁµοκέντρου καὶ τοῦ ἐπικύκλου 

καταγραφῆς ἀποληφθείσης ἀπὸ τοῦ Θ περιγείου τῆς ΘΗ περιφερείας τῶν 

αὐτῶν µοιρῶν λ΄ ἐπεζεύχθωσαν µὲν ἥ τε ΑΗ καὶ ἡ ∆ΗΒ, κάθετος δὲ ἀπὸ τοῦ Η 

ἐπὶ τὴν Α∆ ἤχθω ἡ ΗΚ. ἐπεὶ οὖν πάλιν ἡ ΘΗ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν λ΄, εἴη 

ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΘΑΗ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων λ΄, οἵων δ’ 

αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ξ΄· ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΗΚ περιφέρεια τοιούτων 

ἐστὶν ξ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΗΚΑ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΑΚ τῶν 

λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον ρκ΄. καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ µὲν ΗΚ ἔσται 

τοιούτων ξ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΑΗ ὑποτείνουσα ρκ΄, ἡ δὲ ΑΚ τῶν αὐτῶν ργ΄ νε΄. καὶ 

οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ µὲν ΑΗ εὐθεῖα β΄ λ΄, ἡ δὲ Α∆ ἐκ τοῦ κέντρου ξ΄, τοιούτων καὶ 

ἡ µὲν ΗΚ ἔσται α΄ ιε΄, ἡ δὲ ΑΚ ὁµοίως β΄ ι΄, ἡ δὲ Κ∆ τῶν λοιπῶν νζ΄ ν΄. καὶ ἐπεὶ 

τὰ ἀπ’ αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ∆Η, µήκει ἄρα ἔσται καὶ αὐτὴ 

τοιούτων νζ΄ να΄ ἔγγιστα, οἵων ἡ ΚΗ εὐθεῖα ἦν α΄ ιε΄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ∆Η 

ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ΗΚ εὐθεῖα β΄ λδ΄ λϛ΄, ἡ δὲ ἐπ’ αὐτῆς 

περιφέρεια τοιούτων β΄ κζ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΗΚ κύκλος τξ΄· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ 

∆Κ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν β΄ κζ΄, οἵων δ’ αἱ δ΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων α΄ ιδ΄ ἔγγιστα. τοσούτων ἄρα ἐστὶν τὸ παρὰ τὴν 

ἀνωµαλίαν διάφορον καὶ ἐνταῦθα, τουτέστιν ἡ ΑΒ περιφέρεια. καὶ ἐπεὶ τῶν 

αὐτῶν ὑπόκειται ἡ ὑπὸ ΚΑΗ γωνία λ΄, ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ ΒΗΑ ὅλη, ἥτις 

περιέχει τὴν φαινοµένην τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν, µοιρῶν λα΄ ιδ΄ συµφώνως 

ταῖς ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου πηλικότησιν.  
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κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ἐνθάδε καθέτου ἀχθείσης ἐπὶ τὴν ∆Β τῆς ΑΛ, ἐάν τε 

τὴν τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν δῶµεν, τουτέστιν τὴν ὑπὸ ΑΗΛ γωνίαν, 

δοθήσεται µὲν διὰ τοῦτο ὁ τῆς ΗΑ πρὸς ΑΛ λόγος, δεδοµένου δ’ ἐξ ἀρχῆς καὶ 

τοῦ τῆς ΗΑ πρὸς Α∆ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς ∆Α πρὸς ΑΛ. 

διὰ δὲ τοῦτο δεδοµένας ἕξοµεν τήν τε ὑπὸ Α∆Β γωνίαν, τουτέστιν τὴν 

ΑΒ περιφέρειαν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφόρου, καὶ τὴν ὑπὸ ΘΑΗ, 

τουτέστιν τὴν ΘΗ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν. ἐάν τε πάλιν τὴν ΑΒ 

περιφέρειαν δῶµεν τοῦ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφόρου, τουτέστιν τὴν ὑπὸ 

Α∆Β γωνίαν, ἀνάπαλιν ὡσαύτως δοθήσεται µὲν διὰ τοῦτο ὁ τῆς ∆Α πρὸς ΑΛ 

λόγος, δεδοµένου δ’ ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῦ τῆς ∆Α πρὸς ΑΗ δοθήσεται καὶ ὁ τῆς 

ΗΑ πρὸς ΑΛ. διὰ δὲ τοῦτο δεδοµένας ἕξοµεν τήν τε ὑπὸ ΑΗΛ γωνίαν, 

τουτέστιν τὴν τοῦ ζῳδιακοῦ περιφέρειαν, καὶ τὴν ὑπὸ ΘΑΗ, τουτέστιν τὴν 

ΘΗ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν. καὶ δέδεικται ἡµῖν τὰ προτεθέντα. 

ποικίλης δὴ διὰ τούτων τῶν θεωρηµάτων δυναµένης συνίστασθαι 

κανονοποιίας τῶν περιεχόντων τµηµάτων τὰς ἐκ τῆς ἀνωµαλίας τῶν 

φαινοµένων παρόδων διακρίσεις πρὸς τὸ ἐξ ἑτοίµου λαµβάνειν τὰς τῶν κατὰ 

µέρος διορθώσεων πηλικότητας ἀρέσκει µᾶλλον ἡµῖν ἡ ταῖς ὁµαλαῖς 

περιφερείαις παρακειµένας ἔχουσα τὰς παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφορὰς διά τε 

τὸ κατ’ αὐτὰς τὰς ὑποθέσεις ἀκόλουθον καὶ διὰ τὸ ἁπλοῦν τε καὶ εὐεπίβολον 

τῆς καθ’ ἕκαστα ψηφοφορίας. ἔνθεν ἀκολουθήσαντες τοῖς πρώτοις καὶ ἐπὶ τῶν 

ἀριθµῶν ἐκτεθειµένοις τῶν θεωρηµάτων καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ µέρος τµηµάτων 

ἐπελογισάµεθα διὰ τῶν γραµµῶν ὡσαύτως τοῖς ἀποδεδειγµένοις τὰς ἑκάστῃ 

τῶν ὁµαλῶν περιφερειῶν ἐπιβαλλούσας τῆς ἀνωµαλίας διαφοράς. 

 καθόλου δὲ τὰ µὲν πρὸς ἀπογείοις τεταρτηµόρια καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων διείλοµεν εἰς τµήµατα ιε΄, ὡς γίνεσθαι τὴν παράθεσιν ἐπ’ αὐτῶν 

διὰ µοιρῶν ϛ΄, τὰ δὲ πρὸς τοῖς περιγείοις εἰς τµήµατα λ΄, ὡς καὶ ἐπὶ τούτων 

γίνεσθαι τὴν παράθεσιν διὰ µοιρῶν γ΄, ἐπειδήπερ µείζονές εἰσιν αἱ πρὸς τοῖς 
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περιγείοις διαφοραὶ τῆς ὑπεροχῆς τῶν παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν ἐπιβαλλόντων 

τοῖς ἴσοις τµήµασιν διαφόρων τῶν πρὸς τοῖς ἀπογείοις γινοµένων. 

τάξοµεν οὖν καὶ τὸ τῆς τοῦ ἡλίου ἀνωµαλίας κανόνιον ἐπὶ στίχους µὲν 

πάλιν µε΄, σελίδια δὲ γ΄, ὧν τὰ µὲν πρῶτα δύο περιέχει τοὺς ἀριθµοὺς τῶν τῆς 

ὁµαλῆς κινήσεως τξ µοιρῶν, τῶν µὲν πρώτων ιε στίχων περιεχόντων τὰ πρὸς 

τῷ ἀπογείῳ β τεταρτηµόρια, τῶν δὲ λοιπῶν λ τὰ πρὸς τῷ περιγείῳ, τὸ δὲ γʹ 

τὰς ἑκάστῳ τῶν ὁµαλῶν ἀριθµῶν ἐπιβαλλούσας µοίρας τῆς προσθαφαιρέσεως 

τοῦ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφόρου. καί ἐστι τὸ κανόνιον τοιοῦτο· 
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ϛʹ. Κανόνιον τῆς ἡλιακῆς ἀνωµαλίας. 
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 ζʹ. Περὶ τῆς κατὰ τὴν µέσην τοῦ ἡλίου πάροδον ἐποχῆς. 

 

Λοιποῦ δ’ ὄντος τοῦ τὴν ἐποχὴν τῆς ὁµαλῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως 

συστήσασθαι πρὸς τὰς τῶν κατὰ µέρος ἑκάστοτε παρόδων ἐπισκέψεις 

ἐποιησάµεθα καὶ τὴν τοιαύτην ἔκθεσιν ἀκολουθοῦντες µὲν καθόλου πάλιν ἐπί 

τε τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ταῖς ὑφ’ ἡµῶν αὐτῶν ἀκριβέστατα τετηρηµέναις 

παρόδοις, ἀναβιβάζοντες δὲ ἀπ’ αὐτῶν τὰς τῶν ἐποχῶν συστάσεις εἰς τὴν 

ἀρχὴν τῆς Ναβονασσάρου βασιλείας διὰ τῶν ἀποδεικνυµένων µέσων 

κινήσεων, ἀφ’ οὗ χρόνου καὶ τὰς παλαιὰς τηρήσεις ἔχοµεν ὡς ἐπίπαν µέχρι 

τοῦ δεῦρο διασωζοµένας. 

ἔστω δὴ ὁ µὲν ὁµόκεντρος τῷ διὰ µέσων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ 

∆, ὁ δ’ ἔκκεντρος τοῦ ἡλίου κύκλος ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Θ, ἡ δὲ δι’ 

ἀµφοτέρων τῶν κέντρων καὶ τοῦ Ε ἀπογείου διάµετρος ἡ ΕΑΗΓ, ὑποκείσθω 

δὲ τὸ Β σηµεῖον τοῦ ζῳδιακοῦ τὸ µετοπωρινόν, καὶ ἐπεζεύχθωσαν µὲν ἥ τε 

ΒΖ∆ καὶ ἡ ΖΘ, κάθετος δὲ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν Ζ∆ ἐκβληθεῖσαν ἤχθω ἡ ΘΚ. 

ἐπεὶ τὸ µὲν Β µετοπωρινὸν σηµεῖον περιέχει τὴν τῶν Χηλῶν ἀρχήν, τὸ δὲ 

Γ περίγειον τὰς τοῦ Τοξότου µοίρας ε΄ <ʹ, ἡ ΒΓ ἄρα περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν 

ξε΄λ΄. καὶ ἡ ὑπὸ Β∆Γ ἄρα γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ Θ∆Κ, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ξε΄ λ΄, οἵων δὲ αἱ β΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ρλα΄. ὥστε καὶ ἡ 

µὲν ἐπὶ τῆς ΘΚ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρλα΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΘΚ 

ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δὲ ὑποτείνουσα αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΘΚ τοιούτων ρθ΄ ιβ΄, 

οἵων ἐστὶν ἡ ∆Θ διάµετρος ρκ΄. οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ µὲν ∆Θ εὐθεῖα ε΄, ἡ δὲ ΖΘ 

ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΘΚ ἔσται δ΄ λγ΄, ἡ δὲ ἐπ’ αὐτῆς 

περιφέρεια τοιούτων δ΄ κ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΘΖΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄. 

ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΘΖΚ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν δ΄ 

κ΄, οἵων δὲ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων β΄ ΄ι. τῶν δ’ αὐτῶν ἦν ἡ ὑπὸ Β∆Γ γωνία 

ξε΄ λ΄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΘΗ, τουτέστιν ἡ ΖΗ τοῦ ἐκκέντρου περιφέρεια, 

µοιρῶν ἐστιν ξγ΄ κ΄. ὅταν ἄρα ἐπὶ τῆς µετοπωρινῆς ἰσηµερίας ᾖ ὁ ἥλιος, τοῦ 
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µὲν περιγείου, τουτέστιν τῶν τοῦ Τοξότου µοιρῶν ε<ʹ, προηγεῖται µέσως 

κινούµενος µοίρας ξγ΄ κ΄, τοῦ δὲ ἀπογείου, τουτέστιν τῶν κατὰ τοὺς ∆ιδύµους 

µοιρῶν ε΄ λ΄, ἀπέχει µέσως εἰς τὰ ἑπόµενα µοίρας ριϛ΄ µ΄. 

τούτου δὴ θεωρηθέντος, ἐπειδὴ τῶν ἐν ταῖς πρώταις ἡµῖν τετηρηµένων 

ἰσηµεριῶν µία τῶν ἀκριβέστατα ληφθεισῶν γέγονεν ἰσηµερία µετοπωρινὴ τῷ 

ιζʹ ἔτει Ἀδριανοῦ κατ’ Αἰγυπτίους Ἀθὺρ ζʹ µετὰ δύο ἔγγιστα ἰσηµερινὰς ὥρας 

τῆς µεσηµβρίας, δῆλον, ὅτι κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὁ ἥλιος µέσως κινούµενος 

ἀπεῖχεν τοῦ ἀπογείου κατὰ τὸν ἔκκεντρον κύκλον εἰς τὰ ἑπόµενα µοίρας ριϛ΄ 

µ΄. ἀλλ’ ἀπὸ µὲν τῆς Ναβονασσάρου βασιλείας µέχρι τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς 

ἔτη συνάγεται κατ’ Αἰγυπτίους υκδ΄, ἀπὸ δὲ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς µέχρι 

τῆς Αὐγούστου βασιλείας ἔτη σϟδ΄, ἀπὸ δὲ τοῦ αʹ ἔτους Αὐγούστου κατ’ 

Αἰγυπτίους τῆς ἐν τῷ Θὼθ αʹ µεσηµβρίας, ἐπειδὴ τὰς ἐποχὰς ἀπὸ µεσηµβρίας 

συνιστάµεθα, µέχρι τοῦ ιζʹ ἔτους Ἀδριανοῦ Ἀθὺρ ζʹ µετὰ δύο ἰσηµερινὰς ὥρας 

τῆς µεσηµβρίας ἔτη γίνεται ρξα΄ καὶ ἡµέραι ξϛ΄ καὶ ὧραι ἰσηµεριναὶ β΄· καὶ ἀπὸ 

τοῦ αʹ ἔτους ἄρα Ναβονασσάρου κατ’ Αἰγυπτίους τῆς ἐν τῇ τοῦ Θὼθ αʹ 

µεσηµβρίας ἕως τοῦ χρόνου τῆς ἐκκειµένης µετοπωρινῆς ἰσηµερίας 

συναχθήσεται ἔτη Αἰγυπτιακὰ ωοθ ΄καὶ ἡµέραι ξϛ΄ καὶ ὧραι ἰσηµεριναὶ β΄. 

ἀλλ’ ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ ὁ ἥλιος µέσως κινεῖται µεθ’ ὅλους κύκλους µοίρας 

σια΄ κε΄ ἔγγιστα. ἐὰν οὖν ταῖς τῆς κατὰ τὴν ἐκκειµένην µετοπωρινὴν ἰσηµερίαν 

ἀποχῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου µοίραις ριϛ΄ µ΄ προσθῶµεν ἑνὸς 

κύκλου µοίρας τξ΄ καὶ ἀπὸ τῶν γινοµένων ἀφέλωµεν τὰς σια΄ κε΄ µοίρας τῆς 

κατὰ τὸν µεταξὺ χρόνον ἐπουσίας, ἕξοµεν εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς µέσης κινήσεως 

τῷ αʹ ἔτει Ναβονασσάρου κατ’ Αἰγυπτίους Θὼθ αʹ τῆς µεσηµβρίας ἀφεστῶτα 

µὲν τοῦ ἀπογείου τὸν ἥλιον εἰς τὰ ἑπόµενα καθ’ ὁµαλὴν κίνησιν µοίρας σξε΄ 

ιε΄, ἐπέχοντα δὲ µέσως τῶν Ἰχθύων τῆς α΄ µοίρας ἑξηκοστὰ µε΄. 
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ηʹ. Περὶ τῆς ἡλιακῆς ψηφοφορίας. 

 Ὁσάκις οὖν ἂν ἐθέλωµεν τὴν καθ’ ἕκαστον τῶν ἐπιζητουµένων χρόνων 

τοῦ ἡλίου πάροδον ἐπιγιγνώσκειν, τὸν συναγόµενον ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνον 

µέχρι τοῦ ὑποκειµένου πρὸς τὴν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὥραν εἰσενεγκόντες εἰς τὰ 

τῆς ὁµαλῆς κινήσεως κανόνια τὰς παρακειµένας τοῖς οἰκείοις ἀριθµοῖς µοίρας 

ἐπισυνθήσοµεν µετὰ τῶν τῆς ἀποχῆς σξε΄ ιε΄ µοιρῶν καὶ ἀπὸ τῶν γενοµένων 

ἐκβαλόντες ὅλους κύκλους τὰς λοιπὰς ἀφήσοµεν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς ∆ιδύµοις 

µοιρῶν ε΄ λ΄ εἰς τὰ ἑπόµενα τῶν ζῳδίων καί, ὅπου ἂν ἐκπέσῃ ὁ ἀριθµός, ἐκεῖ 

τὴν µέσην τοῦ ἡλίου πάροδον εὑρήσοµεν. ἑξῆς δὲ τὸν αὐτὸν ἀριθµόν, 

τουτέστιν τὸν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου µέχρι τῆς µέσης παρόδου, εἰσενεγκόντες εἰς 

τὸ τῆς ἀνωµαλίας κανόνιον τὰς παρακειµένας τῷ ἀριθµῷ µοίρας ἐν τῷ γʹ 

σελιδίῳ κατὰ µὲν τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ ἀριθµοῦ πίπτοντος, τουτέστιν ἕως 

ρπ΄ µοιρῶν ὄντος, ἀφελοῦµεν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν µέσην πάροδον ἐποχῆς, κατὰ 

δὲ τὸ βʹ σελίδιον τυχόντος τοῦ ἀριθµοῦ, τουτέστιν ὑπερπεσόντος ρπ΄ µοίρας, 

προσθήσοµεν τῇ µέσῃ παρόδῳ καὶ οὕτως τὸν ἀκριβῆ καὶ φαινόµενον ἥλιον 

εὑρήσοµεν. 

 

θʹ. Περὶ τῆς τῶν νυχθηµέρων ἀνισότητος. 

Τὰ µὲν οὖν περὶ τὸν ἥλιον µόνον θεωρούµενα σχεδὸν ταῦτ’ ἐστίν· 

ἀκόλουθον δ’ ἂν εἴη τούτοις προσθεῖναι διὰ βραχέων καὶ τὰ περὶ τῆς τῶν 

νυχθηµέρων ἀνισότητος ὀφείλοντα προληφθῆναι διὰ τὸ τὰ µὲν ἐκτεθειµένα 

ἡµῖν καθ’ ἕκαστον ἁπλῶς µέσα κινήµατα πάντα κατ’ ἴσας ὑπεροχὰς τὴν 

παραύξησιν λαµβάνειν ὡς καὶ τῶν νυχθηµέρων πάντων ἰσοχρονίων ὄντων, 

τοῦτο δὲ µὴ οὕτως ἔχον θεωρεῖσθαι. τῆς τοίνυν τῶν ὅλων στροφῆς ὁµαλῶς τε 

ἀποτελουµένης καὶ περὶ τοὺς τοῦ ἰσηµερινοῦ πόλους καὶ τῆς τοιαύτης 

ἀποκαταστάσεως κατὰ τὸ σηµειωδέστερον ἤτοι πρὸς τὸν ὁρίζοντα ἢ πρὸς τὸν 

µεσηµβρινὸν λαµβανοµένης κόσµου µὲν περιστροφὴ δῆλον ὅτι µία ἐστὶν ἡ τοῦ 

αὐτοῦ σηµείου τοῦ ἰσηµερινοῦ ἀπό τινος τµήµατος ἤτοι τοῦ ὁρίζοντος ἢ τοῦ 
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µεσηµβρινοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀποκατάστασις, νυχθήµερον δὲ ἁπλῶς ἡ τοῦ ἡλίου 

ἀπό τινος τµήµατος ἤτοι τοῦ ὁρίζοντος ἢ τοῦ µεσηµβρινοῦ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

ἀποκατάστασις. ὁµαλὸν µὲν οὖν νυχθήµερον γίνεται διὰ ταῦτα τὸ περιέχον 

πάροδον τῶν τῆς µιᾶς περιστροφῆς τοῦ ἰσηµερινοῦ χρόνων τξ΄ καὶ ἔτι ἑνὸς 

χρόνου ἑξηκοστῶν νθ΄ ἔγγιστα, ὅσα ἐν τῷ τοσούτῳ µέσως ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, 

ἀνώµαλον δὲ τὸ περιέχον πάροδον τῶν τε τῆς µιᾶς περιστροφῆς τοῦ 

ἰσηµερινοῦ χρόνων τξ΄ καὶ ἔτι τῶν ἤτοι συναναφεροµένων ἢ 

συµµεσουρανούντων τῷ ἀνωµάλῳ τοῦ ἡλίου ἐπικινήµατι. 

τοῦτο δὴ τὸ προσδιερχόµενον τοῦ ἰσηµερινοῦ τµῆµα τοῖς τξ΄ χρόνοις 

ἄνισον ἀνάγκη γίνεσθαι διά τε τὴν φαινοµένην τοῦ ἡλίου ἀνωµαλίαν καὶ διὰ 

τὸ τὰ ἴσα τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τµήµατα µὴ ἐν ἴσοις χρόνοις µήτε 

τὸν ὁρίζοντα µήτε τὸν µεσηµβρινὸν διαπορεύεσθαι· ἑκάτερον µέντοι τούτων 

τὴν µὲν ἐπὶ τοῦ ἑνὸς νυχθηµέρου διαφορὰν τῆς ὁµαλῆς ἀποκαταστάσεως παρὰ 

τὴν ἀνώµαλον ἀνεπαίσθητον ποιεῖ, τὴν δὲ ἐκ πλειόνων νυχθηµέρων 

ἐπισυναγοµένην καὶ µάλα αἰσθητήν. 

παρὰ µὲν οὖν τὴν ἡλιακὴν ἀνωµαλίαν τὸ πλεῖστον γίνεται διάφορον ἐπὶ 

τῶν ἀπὸ µιᾶς τῶν µέσων τοῦ ἡλίου κινήσεων ἐπὶ τὴν ἑτέραν διαστάσεων· τὰ 

γὰρ οὕτως συναγόµενα νυχθήµερα διοίσει τῶν µὲν ὁµαλῶν χρόνοις δ<ʹ καὶ δʹ 

ἔγγιστα, ἀλλήλων δὲ τοῖς διπλασίοις χρόνοις θ<ʹ, διὰ τὸ καὶ τὴν τοῦ ἡλίου 

φαινοµένην πάροδον παρὰ τὴν ὁµαλὴν κατὰ µὲν τὸ πρὸς τῷ ἀπογείῳ 

ἡµικύκλιον δ<ʹ δʹ µοίρας ἐλλείπειν, κατὰ δὲ τὸ πρὸς τῷ περιγείῳ πλεονάζειν 

ταῖς αὐταῖς· παρὰ δὲ τὴν τῶν συνανατολῶν ἢ συγκαταδύσεων ἀνωµαλίαν τὸ 

πλεῖστον γίνεται διάφορον ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῶν τροπικῶν σηµείων ἀφοριζοµένων 

ἡµικυκλίων· καὶ ἐνθάδε γὰρ αἱ ἑκατέρου τούτων τῶν ἡµικυκλίων 

συναναφοραὶ διοίσουσιν τῶν µὲν ὁµαλῶς θεωρουµένων χρόνων ρπ΄ τοῖς 

διαφόροις τῆς µεγίστης ἢ ἐλαχίστης ἡµέρας παρὰ τὴν ἰσηµερινήν, ἀλλήλων δέ, 

οἷς ἡ µεγίστη τῶν ἡµερῶν ἢ νυκτῶν τῆς ἐλαχίστης διαφέρει. παρὰ δὲ τὴν τῶν 

συµµεσουρανήσεων ἀνισότητα τὸ πλεῖστον πάλιν γίνεται διάφορον ἐπὶ τῶν 
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δύο µάλιστα δωδεκατηµόρια περιεχουσῶν διαστάσεων τὰ ἑκατέρωθεν ἅµα 

ἤτοι τῶν τροπικῶν ἢ τῶν ἰσηµερινῶν σηµείων· καὶ τούτων γὰρ τὰ πρὸς τοῖς 

τροπικοῖς συναµφότερα τῶν µὲν ὁµαλῶς θεωρουµένων διοίσει χρόνοις δ<ʹ 

ἔγγιστα, τῶν δὲ πρὸς τοῖς ἰσηµερινοῖς συναµφοτέρων πάλιν χρόνοις θ΄, διὰ τὸ 

ταῦτα µὲν ἐλλείπειν παρὰ τὴν µέσην ἐπιβολήν, ἐκεῖνα δὲ τῷ ἴσῳ σχεδὸν 

πλεονάζειν. ἔνθεν καὶ τὰς ἐν ταῖς ἐποχαῖς ἀρχὰς τῶν νυχθηµέρων ἀπὸ τῶν 

µεσουρανήσεων συνιστάµεθα καὶ οὐκ ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν ἢ δύσεων τοῦ ἡλίου 

διὰ τὸ τὴν µὲν πρὸς τοὺς ὁρίζοντας θεωρουµένην διαφορὰν καὶ µέχρι πολλῶν 

ὡρῶν δύνασθαι φθάνειν καὶ µὴ εἶναι τὴν αὐτὴν πανταχῇ, συµµεταβάλλειν δὲ 

τῇ καθ’ ἑκάστην ἔγκλισιν τῆς σφαίρας ὑπεροχῇ τῶν µεγίστων ἢ ἐλαχίστων 

ἡµερῶν, τὴν δὲ πρὸς τὸν µεσηµβρινὸν τὴν αὐτήν τε εἶναι κατὰ πᾶσαν οἴκησιν 

καὶ µηδὲ τοὺς ἐκ τῆς ἡλιακῆς ἀνωµαλίας συναγοµένους τοῦ διαφόρου χρόνους 

ὑπερβάλλειν. συνίσταται δὲ καὶ ἐκ τῆς ἀµφοτέρων τούτων µίξεως τῆς τε παρὰ 

τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωµαλίαν καὶ τῆς παρὰ τὰς συµµεσουρανήσεις τὸ διάφορον 

ἐπὶ τῶν κατ’ ἀµφοτέρας τὰς εἰρηµένας διαφορὰς ἤτοι προσθετικῶν ἅµα ἢ 

ἀφαιρετικῶν διαστάσεων, ἀφαιρετικοῦ µὲν ἑκατέρωθεν µάλιστα γινοµένου 

τοῦ ἀπὸ Ὑδροχόου µέσου µέχρι Χηλῶν τµήµατος, προσθετικοῦ δὲ τοῦ ἀπὸ 

Σκορπίου µέχρι µέσου Ὑδροχόου, διὰ τὸ ἑκάτερον τῶν ἐκκειµένων τµηµάτων 

τὸ πλεῖστον ἤτοι προστιθέναι ἢ ἀφαιρεῖν παρὰ µὲν τὴν ἡλιακὴν ἀνωµαλίαν 

µοίρας γ΄ ἔγγιστα καὶ δίτριτον, παρὰ δὲ τὰς συµµεσουρανήσεις χρόνους δ΄ καὶ 

Γβ΄ ἔγγιστα, ὡς πλεῖστον ἐκ τῆς ἐκκειµένης µίξεως συνάγεσθαι διάφορον τῶν 

νυχθηµέρων καθ’ ἑκάτερον τῶν εἰρηµένων τµηµάτων πρὸς µὲν τὰ ὁµαλὰ 

χρόνοις η΄ καὶ γʹ, τουτέστιν α΄ ὥρας <ʹ ιηʹ, πρὸς ἄλληλα δὲ τῶν διπλασίων 

χρόνων ιϛ΄ Γβ΄, τουτέστιν ὥραν α΄ καὶ θʹ. τὸ δὲ τοσοῦτον ἐπὶ µὲν ἡλίου καὶ τῶν 

ἄλλων παρορώµενον οὐδενὶ ἂν ἴσως αἰσθητῷ καταβλάπτοι τὴν τῶν περὶ αὐτὰ 

φαινοµένων ἐπίσκεψιν, ἐπὶ δὲ τῆς σελήνης διὰ τὸ τῆς κινήσεως αὐτῆς τάχος 

ἀξιόλογον ἂν ἤδη τὴν διαφορὰν ἀπεργάζοιτο καὶ µέχρι γ΄ εʹ µιᾶς µοίρας. 
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 ἵνα οὖν καὶ τὰ καθ’ ὁποιανδήποτε διάστασιν διδόµενα νυχθήµερα, λέγω 

δὲ τὰ ἀπὸ µεσηµβρίας ἢ µεσονυκτίου ἐπὶ µεσηµβρίαν ἢ ἐπὶ µεσονύκτιον, εἰς 

ὁµαλὰ νυχθήµερα καθάπαξ ἀναλύωµεν, σκεψόµεθα κατά τε τὴν προτέραν 

ἐποχὴν καὶ τὴν ὑστέραν τῆς διδοµένης τῶν νυχθηµέρων διαστάσεως, κατὰ 

ποίων ἐστὶν τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου µοιρῶν ὁ ἥλιος ὁµαλῶς τε 

κινούµενος καὶ ἀνωµάλως, ἔπειτα τὴν ἀπὸ τῆς ἀνωµάλου, τουτέστιν τῆς 

φαινοµένης, ἐπὶ τὴν φαινοµένην διάστασιν τῶν τῆς ἐπουσίας µοιρῶν 

εἰσενεγκόντες εἰς τὰς ἐπ’ ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορὰς ἐπισκεψόµεθα, πόσοις 

συµµεσουρανοῦσι χρόνοις τοῦ  ἰσηµερινοῦ αἱ τῆς ἀνωµάλου διαστάσεως, ὡς 

ἔφαµεν, µοῖραι, καὶ λαβόντες τὴν ὑπεροχὴν τῶν τε εὑρεθέντων χρόνων καὶ 

τῶν τῆς ὁµαλῆς διαστάσεως µοιρῶν ἐπιλογισάµενοί τε τὸ περιεχόµενον 

µέγεθος ὥρας ἰσηµερινῆς ὑπὸ τῶν τῆς ὑπεροχῆς χρόνων τοῦτο πλείονος µὲν 

εὑρισκοµένου τοῦ τῶν χρόνων ἀριθµοῦ τῆς ὁµαλῆς διαστάσεως προσθήσοµεν 

τῷ διδοµένῳ τῶν νυχθηµέρων πλήθει, ἐλάττονος δὲ ἀφελοῦµεν ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ 

τὸν γενόµενον χρόνον ἕξοµεν εἰς τὰ ὁµαλὰ νυχθήµερα διακεκριµένον, ᾧ καὶ 

χρησόµεθα µάλιστα πρὸς τὰς ἐπισυναγωγὰς τῶν ἐν τοῖς κανόσι τῆς σελήνης 

µέσων κινήσεων. εὐκατανόητον δ’ αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἀπὸ τῆς τῶν ὁµαλῶν 

νυχθηµέρων ὑποστάσεως τὰ καιρικὰ καὶ ἁπλῶς θεωρούµενα λαµβάνεται τῆς 

προκειµένης τῶν ὡριαίων χρόνων προσθαφαιρέσεως ἀνάπαλιν γινοµένης. 

ἐπεῖχεν µέντοι κατὰ τὴν ἡµετέραν ἐποχὴν ὁ ἥλιος, τουτέστιν τῷ αʹ ἔτει 

Ναβονασσάρου κατ’ Αἰγυπτίους Θὼθ αʹ τῆς µεσηµβρίας, ὁµαλῶς µὲν 

κινούµενος, ὡς µικρῷ πρόσθεν ἀπεδείξαµεν, Ἰχθύων µο΄ Ο΄ µε΄, ἀνωµάλως δὲ 

γ΄ µοίρας καὶ η΄ ἔγγιστα ἑξηκοστὰ τῶν Ἰχθύων. 


