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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   
 

 

∆ʹ. 
 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ δʹ τῆς Πτολεµαίου µαθηµατικῆς συντάξεως·  

 

αʹ.  ἀπὸ ποίων δεῖ τηρήσεων τὰ περὶ τὴν σελήνην ἐξετάζειν. 

βʹ.  περὶ τῶν περιοδικῶν χρόνων τῆς σελήνης. 

γʹ.  περὶ τῶν κατὰ µέρος ὁµαλῶν κινήσεων τῆς σελήνης. 

δʹ.  κανόνων ἔκθεσις περιεχόντων τὰς µέσας παρόδους τῆς σελήνης. 

εʹ.  ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς ἁπλῆς ὑποθέσεως τῆς σελήνης τὰ αὐτὰ φαινόµενα 

ποιοῦσιν ἥ τε κατ’ ἐκκεντρότητα καὶ ἡ κατ’ ἐπίκυκλον. 

ϛʹ.  ἀπόδειξις τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωµαλίας τῆς σελήνης. 

ζʹ.  περὶ τῆς διορθώσεως τῶν µέσων παρόδων τῆς σελήνης µήκους τε καὶ 

ἀνωµαλίας. 

ηʹ.  περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν ὁµαλῶν τῆς σελήνης κινήσεων µήκους τε καὶ 

ἀνωµαλίας. 

θʹ.  περὶ τῆς διορθώσεως τῶν κατὰ πλάτος µέσων παρόδων τῆς σελήνης καὶ 

τῆς ἐποχῆς αὐτῶν. 

ιʹ.  ψηφοφορία καὶ κανόνιον τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωµαλίας τῆς σελήνης. 

ιαʹ.  ὅτι οὐ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποθέσεων, ἀλλὰ παρὰ τοὺς 

ἐπιλογισµοὺς διήνεγκεν κατὰ τὸν Ἵππαρχον ἡ πηλικότης τῆς σεληνιακῆς 

ἀνωµαλίας. 
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αʹ. Ἀπὸ ποίων δεῖ τηρήσεων τὰ περὶ τὴν σελήνην ἐξετάζειν. 

 Ἐν τῷ πρὸ τούτου συντάξαντες, ὅσα ἄν τις ἴδοι συµβαίνοντα περὶ τὴν 

τοῦ ἡλίου κίνησιν, ἀρχόµενοί τε κατὰ τὴν ἐφεξῆς ἀκολουθίαν καὶ τοῦ περὶ τῆς 

σελήνης λόγου πρῶτον ἡγούµεθα προσήκειν µὴ ἁπλῶς µηδ’ ὡς ἔτυχεν 

προσιέναι ταῖς τῶν εἰς τοῦτο τηρήσεων χρήσεσιν, ἀλλὰ πρὸς µὲν τὰς καθόλου 

καταλήψεις ἐκείναις µάλιστα προσέχειν τῶν ἀποδείξεων, ὅσαι µὴ µόνον ἐκ 

τοῦ πλείονος χρόνου, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ αὐτῶν τῶν κατὰ τὰς σεληνιακὰς ἐκλείψεις 

τηρήσεων λαµβάνονται· διὰ µόνων γὰρ τούτων ἀκριβῶς ἂν οἱ τόποι τῆς 

σελήνης εὑρίσκοιντο τῶν ἄλλων, ὅσαι ἤτοι διὰ τῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς 

ἀστέρας παρόδων ἢ διὰ τῶν ὀργάνων ἢ διὰ τῶν τοῦ ἡλίου ἐκλείψεων 

θεωροῦνται, πολὺ διαψευσθῆναι δυναµένων διὰ τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης· 

πρὸς δὲ τὰ κατὰ µέρος ἐπισυµβαίνοντα καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἤδη τηρήσεων 

ποιεῖσθαι τὴν ἐπίσκεψιν. τοῦ γὰρ ἀποστήµατος, ὃ ἀφέστηκεν ἡ σφαῖρα τῆς 

σελήνης ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, µὴ ὄντος ὥσπερ καὶ τοῦ κατὰ τὸν ζῳδιακὸν 

κύκλον τηλικούτου, ὥστε σηµείου πρὸς αὐτὸ λόγον ἔχειν τὸ τῆς γῆς µέγεθος, 

ἀνάγκη τὴν ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐκβαλλοµένην εὐθεῖαν ἐπὶ τὰ τοῦ 

διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου µέρη, πρὸς ἣν αἱ ἀκριβεῖς πάροδοι πάντων 

νοοῦνται, µηκέτι µηδὲ πρὸς αἴσθησιν τὴν αὐτὴν γίνεσθαι πάντοτε τῇ ἀπό 

τινος ἐπιφανείας τῆς γῆς, τουτέστιν τῆς ὄψεως τῶν ὁρώντων, ἐπὶ τὸ κέντρον 

τῆς σελήνης ἐκβαλλοµένῃ, πρὸς ἣν ἡ φαινοµένη πάροδος αὐτῆς θεωρεῖται, 

ἀλλὰ ὅταν µὲν κατὰ κορυφὴν ᾖ τοῦ τηροῦντος ἡ σελήνη, τότε µόνον µίαν καὶ 

τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν γίνεσθαι τὴν ἀπό τε τοῦ κέντρου τῆς γῆς καὶ τῆς ὄψεως τοῦ 

θεωροῦντος ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης καὶ τὸν ζῳδιακὸν ἐκβαλλοµένην, ὅταν 

δὲ ἀπονενευκυῖα ᾖ ὁπωσδήποτε τοῦ κατὰ κορυφὴν τόπου, διαφόρους τε τὰς 

κλίσεις τῶν προκειµένων εὐθειῶν ἀποτελεῖσθαι καὶ διὰ τοῦτο τὴν φαινοµένην 

πάροδον µὴ τὴν αὐτὴν γίνεσθαι τῇ ἀκριβεῖ πρὸς ἄλλας καὶ ἄλλας θέσεις τῆς 

ὄψεως καταβιβαζοµένης τῶν διὰ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἀφοριζοµένων ἀνάλογον 

ταῖς πηλικότησι τῶν ὑπὸ τῆς ἐγκλίσεως γινοµένων γωνιῶν. 
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διόπερ συµβέβηκε τῶν µὲν ἡλιακῶν ἐκλείψεων γινοµένων ὑπὸ τῆς 

σεληνιακῆς ὑποδροµῆς καὶ ἐπιπροσθήσεως, ἥτις ἐµπίπτουσα εἰς τὸν ἀπὸ τῆς 

ὄψεως ἡµῶν ἐπὶ τὸν ἥλιον κῶνον ποιεῖται τὴν µέχρι τῆς παρελεύσεως 

ἐπισκότησιν, µὴ πανταχῆ ταύτας µήτε τοῖς µεγέθεσιν µήτε τοῖς χρόνοις 

ὡσαύτως ἀποτελεῖσθαι µήτε πᾶσιν ὁµοίως, δι’ ἃς εἰρήκαµεν αἰτίας, 

ἐπισκοτούσης τῆς σελήνης µήτε κατὰ τῶν αὐτῶν µερῶν τοῦ ἡλίου φαινοµένης, 

ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων µηκέτι µηδεµίαν τοιαύτην διαφορὰν ἐκ τῶν 

παραλλάξεων ἐπακολουθεῖν τοῦ γινοµένου περὶ τὴν σελήνην ἐκλειπτικοῦ 

πάθους µὴ συµπαραλαµβάνοντος τὴν τῶν ὁρώντων ὄψιν εἰς τὴν αἰτίαν τοῦ 

συµπτώµατος. φωτιζοµένη γὰρ ἡ σελήνη πάντοτε ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς 

προσλάµψεως, ἐπειδὰν κατὰ διάµετρον σχέσιν αὐτῷ γένηται, τὸν µὲν ἄλλον 

χρόνον φαίνεται ἡµῖν ὅλη πεφωτισµένη διὰ τὸ πᾶν τὸ προσλαµπόµενον αὐτῆς 

ἡµισφαίριον ἅµα καὶ ἡµῖν τότε πᾶν προσνεύειν, ὅταν δὲ οὕτως διαµετρηθῇ 

ὥστε εἰς τὸν τῆς σκιᾶς τῆς γῆς κῶνον ἐµπεσεῖν τὸν ἀντιπεριαγόµενον ἀεὶ τῷ 

ἡλίῳ, τότε γίνεται ἀφώτιστος ἀναλόγως ταῖς τῆς ἐµπτώσεως πηλικότησιν 

ἐπισκοτούσης τῆς γῆς ταῖς τοῦ ἡλίου προσλάµψεσιν· ἔνθεν ὁµοίως κατὰ πάντα 

τὰ µέρη τῆς γῆς καὶ τοῖς µεγέθεσιν καὶ τοῖς τῶν διαστάσεων χρόνοις 

ἐκλείπουσα φαίνεται. 

διὰ ταῦτα δὴ πρὸς τὴν καθόλου ἐπίσκεψιν τῶν ἀκριβῶν τόπων τῆς 

σελήνης, ἀλλ’ οὐ τῶν φαινοµένων, ὀφειλόντων παραλαµβάνεσθαι, ἐπειδήπερ 

καὶ τὸ τεταγµένον καὶ τὸ ὅµοιον τῶν ἀτάκτων καὶ ἀνοµοίων ἀναγκαῖον ἂν 

εἴη προϋποκεῖσθαι, ταῖς µὲν ἄλλαις τηρήσεσί φαµεν µὴ δεῖν συγχρῆσθαι τῶν 

ἐν αὐταῖς τόπων διὰ τῆς ὄψεως τῶν τηρούντων καταλαµβανοµένων, µόναις δὲ 

ταῖς τῶν ἐκλείψεων αὐτῆς, ἐπειδήπερ ἐν αὐταῖς οὐδὲν πρὸς τὴν τῶν τόπων 

κατάληψιν ἡ ὄψις συµβάλλεται· ὃ γὰρ ἂν τµῆµα τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων ὁ 

ἥλιος ἐπέχων εὑρίσκηται κατὰ τὸν µέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως, ἐν ᾧ τὸ τῆς 

σελήνης κέντρον ὑπὸ τοῦ τοῦ ἡλίου κατὰ µῆκος ἀκριβῶς ὡς ἔνι µάλιστα 

διαµετρεῖται, τούτου δηλονότι τὸ κατὰ διάµετρον ἐφέξει καὶ τὸ τῆς σελήνης 

κέντρον πρὸς ἀκρίβειαν κατὰ τὸν αὐτὸν µέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως. 
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βʹ. Περὶ τῶν περιοδικῶν χρόνων τῆς σελήνης. 

Ἀφ’ οἵων µὲν οὖν τηρήσεων τὰ περὶ τὴν σελήνην ὀφείλοντα καθόλου 

λαµβάνεσθαι προσήκει σκοπεῖν, διὰ τούτων κατὰ τὸ τυπῶδες ἡµῖν 

προεκτεθείσθω. τὸν δὲ τρόπον, καθ’ ὅν τε οἱ παλαιοὶ ταῖς τῶν ἀποδείξεων 

ἐπιβολαῖς ἐχρήσαντο, καὶ καθ’ ὃν ἂν ἡµεῖς τὴν τῶν πρὸς τὰ φαινόµενα 

συµφώνων ὑποθέσεων διάκρισιν εὐχρηστότερον ποιοίµεθα, πειρασόµεθα 

διεξελθεῖν. 

ἐπεὶ τοίνυν ἀνωµάλως µὲν ἡ σελήνη φαίνεται κινουµένη κατά τε µῆκος 

καὶ πλάτος καὶ µὴ ἰσοχρονίως µήτε τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλον αἰεὶ 

διερχοµένη µήτε πρὸς τὴν κατὰ τὸ πλάτος αὐτοῦ πάροδον ἀποκαθισταµένη, 

χωρὶς δὲ τῆς εὑρέσεως τοῦ τῆς ἀνωµαλίας αὐτῆς ἀποκαταστατικοῦ χρόνου 

κατὰ τὸ ἀναγκαῖον οὐδὲ τὰς τῶν ἄλλων περιόδους λαβεῖν οἷόν τ’ ἂν γένοιτο, 

κατὰ πάντα µέντοι τὰ µέρη τοῦ ζῳδιακοῦ τά τε µέσα καὶ τὰ µέγιστα καὶ τὰ 

ἐλάχιστα διὰ τῶν κατὰ µέρος τηρήσεων φαίνεται κινουµένη καὶ κατὰ πάντα 

τὰ µέρη βορειοτάτη καὶ νοτιωτάτη καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλον γινοµένη, ἐζήτουν εἰκότως οἱ παλαιοὶ µαθηµατικοὶ χρόνον τινά, δι’ 

ὅσου πάντοτε ἡ σελήνη τὸ ἴσον κινηθήσεται κατὰ µῆκος ὡς τούτου µόνου τὴν 

ἀνωµαλίαν ἀποκαθιστάνειν δυναµένου. παρατιθέµενοι δὴ τηρήσεις 

σεληνιακῶν ἐκλείψεων, δι’ ἃς εἴποµεν αἰτίας, ἐσκόπουν, τίς ἂν πλήθους µηνῶν 

διάστασις ἰσοχρόνιός τε γίνοιτο πάντοτε ταῖς τοῦ ἴσου πλήθους διαστάσεσι 

καὶ ἴσους κύκλους περιέχοι κατὰ µῆκος ἤτοι ὅλους ἢ µετά τινων ἴσων 

περιφερειῶν. ὁλοσχερέστερον µὲν οὖν οἱ ἔτι παλαιότεροι τὸν χρόνον τοῦτον 

ὑπελάµβανον εἶναι ἡµερῶν ͵ϛφπε καὶ γʹ· διὰ τοσούτου γὰρ ἔγγιστα ἑώρων 

µῆνας µὲν ἀποτελουµένους σκγ΄, ἀποκαταστάσεις δὲ ἀνωµαλίας µὲν σλθ΄, 

πλάτους δὲ σµβ΄, περιδροµὰς δὲ µήκους σµα΄· καὶ ἔτι, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος 

ἐπιλαµβάνει τοῖς ιη΄ κύκλοις ἐν τῷ προειρηµένῳ χρόνῳ µοίρας ι΄ Γβ΄, ὡς τῆς 

ἀποκαταστάσεως αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουµένης. ἐκάλεσαν 

δὲ τὸν χρόνον τοῦτον περιοδικὸν ὡς πρῶτον εἰς µίαν ἀποκατάστασιν ἄγοντα 
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ἔγγιστα τὰς διαφορὰς τῶν κινήσεων. καὶ ἵνα ἐξ ὅλων ἡµερῶν αὐτὸν 

συστήσωνται, ἐτριπλασίασαν τὰς ͵ϛφπε΄ γʹ ἡµέρας καὶ ἔσχον ἡµερῶν ἀριθµὸν 

µα΄ ͵θψνϛ, ὃν ἐκάλεσαν ἐξελιγµόν· καὶ τὰ ἄλλα δὲ ὁµοίως τριπλώσαντες ἔσχον 

µῆνας µὲν χξθ, ἀποκαταστάσεις δὲ ἀνωµαλίας µὲν ψιζ΄, πλάτους δὲ ψκϛ΄, 

περιδροµὰς δὲ µήκους ψκγ ΄καὶ ἔτι, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος ἐπιλαµβάνει τοῖς νδ΄ 

κύκλοις µοίρας λβ΄. 

  ἤδη µέντοι πάλιν ὁ Ἵππαρχος ἤλεγξεν ἀπό τε τῶν Χαλδαϊκῶν καὶ τῶν 

καθ’ ἑαυτὸν τηρήσεων ἐπιλογιζόµενος µὴ ἔχοντα ταῦτα ἀκριβῶς. ἀποδείκνυσι 

γάρ, δι’ ὧν ἐξέθετο τηρήσεων, ὅτι ὁ πρῶτος ἀριθµὸς τῶν ἡµερῶν, δι’ ὅσων 

πάντοτε ὁ ἐκλειπτικὸς χρόνος ἐν ἴσοις µησὶν καὶ ἐν ἴσοις κινήµασιν 

ἀνακυκλεῖται, ιβµ ἐστιν καὶ ἔτι ͵ϛζ΄ ἡµερῶν καὶ µιᾶς ὥρας ἰσηµερινῆς, ἐν αἷς 

µῆνας µὲν ἀπαρτιζοµένους εὑρίσκει ͵δσξζ΄, ὅλας δὲ ἀνωµαλίας 

ἀποκαταστάσεις ͵δφογ΄, ζῳδιακοὺς δὲ κύκλους ͵δχιβ΄ λείποντας µοίρας ζ<ʹ 

ἔγγιστα, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος εἰς τοὺς τµε΄ κύκλους λείπει, πάλιν ὡς τῆς 

ἀποκαταστάσεως αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας θεωρουµένης. ὅθεν 

εὑρίσκει καὶ τὸν µηνιαῖον µέσον χρόνον ἐπιµεριζοµένου τοῦ προκειµένου τῶν 

ἡµερῶν πλήθους εἰς τοὺς ͵δσξζ΄ µῆνας ἡµερῶν συναγόµενον κθ΄ λα΄ ν΄ η΄ κ΄  

ἔγγιστα. ἐν µὲν οὖν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ τὰς ἀπὸ ἐκλείψεως σεληνιακῆς ἐπὶ 

ἔκλειψιν ἁπλῶς ἀνταποδιδοµένας ἴσας διαστάσεις ἀποδεικνύει, ὡς δῆλον 

γίγνεσθαι τὸ ἀποκαθίστασθαι τὴν ἀνωµαλίαν ἐκ τοῦ πάντοτε διὰ τοῦ 

τοσούτου χρόνου τούς τε τοσούτους µῆνας περιέχεσθαι καὶ ταῖς ἴσαις κατὰ 

µῆκος περιόδοις ͵δχια΄ ἴσας ἐπιλαµβάνεσθαι µοίρας τνβ<ʹ ἀκολούθως ταῖς 

πρὸς τὸν ἥλιον συζυγίαις. 

εἰ δέ τις µὴ τὸν ἀπὸ ἐκλείψεως σεληνιακῆς ἐπὶ ἔκλειψιν ἀριθµὸν τῶν 

µηνῶν ἐπιζητοίη, µόνον δὲ τὸν ἀπὸ συνόδου ἢ πανσελήνου ἐπὶ τὴν ὁµοίαν 

συζυγίαν, εὕροι ἂν ἔτι ἥττονα τὸν ἀποκαταστατικὸν τῆς τε ἀνωµαλίας καὶ 

τῶν µηνῶν ἀριθµὸν λαβὼν τὸ µόνον αὐτῶν κοινὸν µέτρον ἑπτακαιδέκατον, ὃ 

συνάγει µῆνας µὲν σνα΄, ἀνωµαλίας δὲ ἀποκαταστάσεις σξθ΄. οὐκέτι µέντοι ὁ 

προκείµενος χρόνος εὑρίσκετο καὶ τὴν κατὰ πλάτος ἀπαρτίζων 
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ἀποκατάστασιν· ἡ γὰρ ἀνταπόδοσις τῶν ἐκλείψεων πρὸς τὰς διαστάσεις 

µόνον τοῦ τε χρόνου καὶ τῶν κατὰ µῆκος περιόδων ἐφαίνετο σώζουσα τὰς 

ἰσότητας, οὐκέτι δὲ πρὸς τὰ µεγέθη καὶ τὰς ὁµοιότητας τῶν ἐπισκοτήσεων, ἀφ’ 

ὧν καὶ τὸ πλάτος καταλαµβάνεται. 

 ἤδη µέντοι προκατειληµµένου τοῦ τῆς ἀνωµαλίας ἀποκαταστατικοῦ 

χρόνου παραθέµενος πάλιν ὁ Ἵππαρχος διαστάσεις µηνῶν ὁµοίας κατὰ πάντα 

τὰς ἄκρας ἐκλείψεις ἐχόντων καὶ τοῖς µεγέθεσι καὶ τοῖς χρόνοις τῶν 

ἐπισκοτήσεων, ἐν αἷς οὐδὲν ἐγίγνετο διάφορον παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν, ὡς διὰ 

τοῦτο καὶ τὴν κατὰ πλάτος πάροδον ἀποκαθισταµένην φαίνεσθαι, δείκνυσιν 

καὶ τὴν τοιαύτην περίοδον ἀπαρτιζοµένην ἐν µησὶν µὲν ͵ευνη΄, περιόδοις δὲ 

πλατικαῖς ͵εϡκγ΄. 

ὁ µὲν οὖν τρόπος, ᾧ πρὸς τὰς τοιαύτας καταλήψεις ἐχρήσαντο οἱ πρὸ 

ἡµῶν, τοιοῦτός τις ἦν. ὅτι δὲ οὐχ ἁπλοῦς οὐδ’ εὐπόριστος, ἀλλὰ πολλῆς καὶ οὐ 

τῆς τυχούσης δεόµενος ἐπιστάσεως, οὕτως ἂν κατανοήσαιµεν. ἵνα γὰρ δῶµεν 

ἀκριβῶς ἴσους ἀλλήλοις τοὺς τῶν διαστάσεων χρόνους εὑρίσκεσθαι, πρῶτον 

µὲν οὐδὲν ὄφελος τοῦ τοιούτου µὴ καὶ τοῦ ἡλίου τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν 

διάφορον ἢ µηδὲν ἢ τὸ αὐτὸ ποιοῦντος καθ’ ἑκατέραν τῶν διαστάσεων. εἰ γὰρ 

µὴ τοῦτο συµβαίνοι, γίγνοιτο δέ τι, ὡς ἔφην, παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν αὐτοῦ 

διάφορον, οὔτε αὐτὸς ἔσται ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἴσας περιδροµὰς 

πεποιηµένος οὔτε δηλονότι ἡ σελήνη. ἐὰν γὰρ λόγου ἕνεκεν ἑκατέρα µὲν τῶν 

συγκρινοµένων διαστάσεων µεθ’ ὅλους καὶ τοὺς ἴσους ἐνιαυσίους χρόνους 

ἐπιλαµβάνῃ τὸ ἥµισυ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου, ἐν δὲ τῷ τοσούτῳ ἐπικεκινηµένος 

ὁ ἥλιος τυγχάνῃ κατὰ µὲν τὴν πρώτην διάστασιν ἀπὸ τῆς κατὰ τοὺς Ἰχθύας 

µέσης παρόδου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν Παρθένον, κατὰ µὲν 

τὴν προτέραν ἔλασσον ἐπειληφὼς ὁ ἥλιος ἔσται τοῦ ἡµικυκλίου µοιρῶν δ<ʹ δʹ 

ἔγγιστα, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν µεῖζον ἡµικυκλίου ταῖς αὐταῖς µοίραις· ὥστε 

καὶ τὴν σελήνην ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις µεθ’ ὅλους κύκλους κατὰ µὲν τὴν 

προτέραν διάστασιν ἐπειληφέναι µοίρας ροε΄ δʹ, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν 

ρπδ<ʹδʹ. δεῖν οὖν φαµεν τοῦτο πρῶτον ἔχειν τὰς διαστάσεις περὶ τὸν ἥλιον 
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συµβεβηκὸς τὸ ἤτοι ὅλους αὐτὸν κύκλους περιέχειν ἢ κατὰ µὲν τὴν ἑτέραν τῶν 

διαστάσεων τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου ἡµικύκλιον ἐπιλαµβάνειν, κατὰ δὲ τὴν 

ἑτέραν τὸ ἀπὸ τοῦ περιγείου, ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τµήµατος ἄρχεσθαι καθ’ 

ἑκατέραν τῶν διαστάσεων ἢ τὸ ἴσον ἀπέχειν ἑκατέρωθεν ἤτοι τοῦ ἀπογείου ἢ 

τοῦ περιγείου κατά τε τὴν προτέραν ἔκλειψιν τῆς ἑτέρας διαστάσεως καὶ κατὰ 

τὴν δευτέραν τῆς ἑτέρας. οὕτως γὰρ ἂν µόνως ἢ οὐδὲν ἢ τὸ αὐτὸ γίγνοιτο 

διάφορον παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν αὐτοῦ καθ’ ἑκατέραν τῶν διαστάσεων, ὥστε  

καὶ ἴσας τὰς ἐπιλαµβανοµένας γίνεσθαι περιφερείας ἤτοι ἀλλήλαις ἢ καὶ 

ἀλλήλαις καὶ ταῖς ὁµαλαῖς. 

δεύτερον δὲ ἡγούµεθα δεῖν καὶ περὶ τοὺς δρόµους τῆς σελήνης τὴν 

ὁµοίαν ἐπίστασιν ποιεῖσθαι. Τούτου γὰρ ἀδιακρίτου µένοντος ἐνδεχόµενον 

πάλιν φανήσεται τὸ καὶ τὴν σελήνην πολλάκις ἴσας περιφερείας κατὰ µῆκος 

ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις ἐπιλαµβάνειν δύνασθαι µὴ πάντως καὶ τῆς ἀνωµαλίας 

αὐτῆς ἀποκαθισταµένης. συµβήσεται δὲ τὸ τοιοῦτον, ἐάν τε καθ’ ἑκατέραν τῶν 

διαστάσεων ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κατὰ πρόσθεσιν ἢ τοῦ αὐτοῦ κατὰ ἀφαίρεσιν 

δρόµου ποιήσηται τὴν ἀρχὴν καὶ µὴ ἐπὶ τὸν αὐτὸν καταλήγῃ, ἐάν τε κατὰ µὲν 

τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ µεγίστου δρόµου ἀρχοµένη ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον δρόµον 

καταλήγῃ, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δρόµου ἐπὶ τὸν µέγιστον, 

ἐάν τε τὸ ἴσον ἀπέχωσιν ἑκατέρωθεν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐλαχίστου ἢ µεγίστου 

δρόµου ὅ τε τῆς ἑτέρας διαστάσεως πρῶτος δρόµος καὶ ὁ τῆς ἑτέρας ἔσχατος. 

ἕκαστον γὰρ τούτων, ἐὰν συµβαίνῃ, ἢ οὐδὲν πάλιν ἢ τὸ αὐτὸ ποιήσει παρὰ 

τὴν ἀνωµαλίαν αὐτῆς διάφορον καὶ διὰ τοῦτο τὰς µὲν κατὰ µῆκος ἐπιλήψεις 

ἴσας ἀπεργάζεται, τὴν δὲ ἀνωµαλίαν οὐδαµῶς ἀποκαταστήσει. οὐδὲν ἄρα 

οὐδὲ τούτων τῶν συµπτωµάτων ἔχειν δεῖ τὰς παραλαµβανοµένας διαστάσεις, 

εἰ µελλήσουσιν αὐτόθεν τὸν ἀποκαταστατικὸν τῆς ἀνωµαλίας χρόνον 

περιέξειν. τοὐναντίον δ’ ἂν ὀφείλοιµεν ἐκλέγειν τὰς µάλιστα τὴν ἀνισότητα 

ἐµφανίσαι δυναµένας, ἐὰν µὴ ὅλαι περιέχωνται τῆς ἀνωµαλίας 

ἀποκαταστάσεις, τουτέστιν ὅταν µὴ µόνον ἀπὸ διαφόρων δρόµων τὰς ἀρχὰς 

ἔχωσιν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα διαφόρων ἢ κατὰ µέγεθος ἢ κατὰ δύναµιν, κατὰ 
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µέγεθος µέν, ὡς ὅταν κατὰ µὲν τὴν ἑτέραν διάστασιν ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου 

δρόµου ἄρχηται καὶ µὴ ἐπὶ τὸν µέγιστον καταλήγῃ, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν, ὅταν 

ἀπὸ τοῦ µεγίστου ἄρχηται καὶ µὴ ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον καταλήγῃ· πλείστη γὰρ 

οὕτως ἔσται τῆς κατὰ µῆκος ἐπιλήψεως διαφορὰ µὴ ὅλων κύκλων 

ἀπαρτιζοµένων τῆς ἀνωµαλίας, ὅταν µάλιστα τεταρτηµόριον ἓν ἢ καὶ τρία 

µιᾶς ἀνωµαλίας ἐπιλαµβάνηται, δυσὶ τότε τοῖς παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν 

διαφόροις ἀνίσων τῶν διαστάσεων ἐσοµένων· κατὰ δύναµιν δέ, ὡς ὅταν καθ’ 

ἑκατέραν µὲν τῶν διαστάσεων ἀπὸ τοῦ µέσου δρόµου ἄρχηται, µὴ ἀπὸ τοῦ 

αὐτοῦ δὲ µέσου, ἀλλὰ κατὰ µὲν τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ κατὰ πρόσθεσιν, κατὰ δὲ 

τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ κατὰ ἀφαίρεσιν· καὶ οὕτω γὰρ τὸ πλεῖστον διοίσουσιν 

ἀλλήλων αἱ τοῦ µήκους ἐπουσίαι µάλιστα µὴ ἀποκαθισταµένης τῆς ἀνωµαλίας 

τεταρτηµορίου µὲν ἑνὸς πάλιν ἢ καὶ τριῶν ἐπιλαµβανοµένων µιᾶς ἀνωµαλίας 

δυσὶ τοῖς παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφόροις, ἡµικυκλίου δὲ τέτταρσι. διὰ ταῦτα 

δὴ καὶ τὸν Ἵππαρχον ὁρῶµεν παρατηρητικώτατα, ὡς µάλιστα ἐνόµιζεν, 

κεχρηµένον τῇ τῶν παρειληµµένων εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν διαστάσεων 

ἐκλογῇ καὶ συγκεχρηµένον µὲν τῷ τὴν σελήνην κατὰ µὲν τὴν ἑτέραν διάστασιν 

ἀπὸ τοῦ µεγίστου δρόµου πεποιῆσθαι τὴν ἀρχὴν καὶ µὴ ἐπὶ τὸν ἐλάχιστον 

καταπεπαῦσθαι, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου δρόµου πεποιῆσθαι 

τὴν ἀρχὴν καὶ µὴ ἐπὶ τὸν µέγιστον καταπεπαῦσθαι, διορθώσαντα δὲ καὶ τὸ 

παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνωµαλίαν γενόµενον διάφορον καίτοι βραχὺ ὂν διὰ τὸ δʹ 

ἔγγιστα ἑνὸς δωδεκατηµορίου καὶ µὴ τοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ τὸ ἴσον ποιοῦντος 

διάφορον τῆς ἀνωµαλίας καθ’ ἑκατέραν τῶν διαστάσεων εἰς ὅλους κύκλους 

ἐλλελοιπέναι τὴν τοῦ ἡλίου ἀποκατάστασιν. 

ταῦτα δὲ εἴποµεν οὐ διαβάλλοντες τὴν προκειµένην ἐπιβολὴν τῆς τῶν 

περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων καταλήψεως, ἀλλὰ παρίσταντες, ὅτι µετὰ µὲν 

τῆς προσηκούσης ἐπιστάσεως καὶ τοῦ κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἐπιλογισµοῦ 

γινοµένη κατορθοῦν δύναται τὸ προκείµενον, εἰ δέ τινα καὶ τὸ τυχὸν τῶν 

ἐκτεθειµένων συµπτω µάτων παρέλθοι, διαψευσθήσεται παντάπασιν τῆς 

ἐπιζητουµένης καταλήψεως, καὶ ὅτι δυσπόριστός ἐστιν τοῖς διορατικῶς 
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ποιουµένοις τὴν τῶν τοιούτων τηρήσεων ἐκλογὴν ἡ πρὸς τὸ ἀκριβὲς πάντων 

τῶν ὀφειλόντων αὐταῖς ὑπάρχειν ἀνταπόδοσις. 

 τῶν γοῦν ἐκτεθειµένων περιοδικῶν ἀποκαταστάσεων κατὰ τοὺς ὑπὸ 

τοῦ Ἱππάρχου γεγενηµένους ἐπιλογισµοὺς ἡ µὲν τῶν µηνῶν, ὡς ἔφαµεν, ὑγιῶς, 

ὡς µάλιστα ἐνῆν, ἐπιλελογισµένη οὐδενὶ αἰσθητῷ φαίνεται διεψευσµένη τῆς 

ἀληθείας, ἡ δὲ τῆς ἀνωµαλίας καὶ τοῦ πλάτους ἀξιολόγῳ τινὶ διηµαρτηµένη, 

ὥστε καὶ ἡµῖν εὐσύνοπτον γεγονέναι ἐκ τῶν εἰς τὴν τοιαύτην διάκρισιν κατὰ 

τὸ ἁπλούστερον καὶ εὐποριστότερον παρειληµµένων ἐφόδων, ἃς εὐθὺς 

ἀποδείξοµεν ἅµα τῇ πηλικότητι τῆς σεληνιακῆς ἀνωµαλίας προεκτεθειµένοι 

πρῶτον διὰ τὸ πρὸς τὰ ἑξῆς εὔχρηστον τὰ κατὰ µέρος γινόµενα µέσα κινήµατα 

µήκους τε καὶ ἀνωµαλίας καὶ πλάτους ἀκολούθως τοῖς προκειµένοις τῶν 

περιοδικῶν κινήσεων ἀποκαταστατικοῖς χρόνοις καὶ τὰ ἐκ τῆς 

ἀποδειχθησοµένης αὐτῶν διορθώσεως ἐπισυναγόµενα. 

 

γʹ. Περὶ τῶν κατὰ µέρος ὁµαλῶν κινήσεων τῆς σελήνης.  

 Ἐὰν τοίνυν τὸ ἀποδεδειγµένον µέσον τοῦ ἡλίου κίνηµα ἡµερήσιον 0 νθ΄ 

η΄ ιζ΄ ιγ΄ ιβ΄ λα΄ ἔγγιστα πολλαπλασιάσωµεν ἐπὶ τὰς τοῦ ἑνὸς µηνὸς ἡµέρας κθ΄ 

λα΄ ν΄ η΄ κ΄ καὶ τοῖς γενοµένοις προσθῶµεν ἑνὸς κύκλου µοίρας τξ΄, ἕξοµεν, ἃς 

ἐν τῷ ἑνὶ µηνὶ µέσως ἡ σελήνη κινεῖται κατὰ µῆκος µοίρας τπθ΄ ϛ΄ κγ΄ α΄ κδ΄ β΄ 

λ΄ νζ΄ ἔγγιστα. ταύτας ἐπιµερίσαντες εἰς τὰς προκειµένας τοῦ µηνὸς ἡµέρας 

ἕξοµεν ἡµερήσιον µέσον κίνηµα µήκους µοίρας ιγ΄ ι΄ λδ΄ νη΄ λγ΄ λ΄ λ΄ ἔγγιστα.  

 πάλιν τοὺς σξθ΄ κύκλους τῆς ἀνωµαλίας πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς 

τοῦ ἑνὸς κύκλου µοίρας τξ΄ ἕξοµεν πλῆθος µοιρῶν µθ΄ ͵ϛωµ΄. ταύτας µερίσαντες 

εἰς τὰς γινοµένας ἡµέρας τῶν σνα΄ µηνῶν ͵ζυιβ΄ ι΄ µδ΄ να΄ µ΄ ἕξοµεν καὶ 

ἀνωµαλίας ἡµερήσιον µέσον κίνηµα µοίρας ιγ΄ γ΄ νγ΄ νϛ΄ κθ΄ λη΄ λη΄.  

ὁµοίως τὰς ͵εϡκγ΄ τοῦ πλάτους ἀποκαταστάσεις πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ 

τὰς τοῦ ἑνὸς κύκλου µοίρας τξ΄ ἕξοµεν πλῆθος µοιρῶν µσιγ ΄ ͵βσπ΄. ταύτας 

µερίσαντες εἰς τὰς τῶν ͵ευνη΄ µηνῶν γινοµένας ἡµέρας µις΄ ͵αροζ΄ νη΄ νη΄ γ΄ κ΄ 

ἕξοµεν καὶ πλάτους ἡµερήσιον µέσον κίνηµα µοίρας ιγ΄ ιγ΄ µε΄ λθ΄ µ΄ ιζ΄ ιθ΄. 
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  πάλιν ἀπὸ τοῦ τῆς σελήνης κατὰ µῆκος ἡµερησίου κινήµατος ἀφελόντες 

τὸ τοῦ ἡλίου µέσον ἡµερήσιον κίνηµα ἕξοµεν ἀποχῆς µέσον ἡµερήσιον κίνηµα 

µοίρας ιβ΄ ια΄ κϛ΄ µα΄ κ΄ ιζ΄ νθ΄. διὰ µέντοι τῶν ἐφεξῆς, ὡς ἔφαµεν, ἡµῖν 

παραληφθησοµένων εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν ἐφόδων τὸ µὲν τοῦ µήκους 

ἡµερήσιον κίνηµα σχεδὸν ἀπαράλλακτον εὑρίσκοµεν τῷ προκειµένῳ καὶ τὸ 

τῆς ἀποχῆς δηλονότι, τὸ δὲ τῆς ἀνωµαλίας ἔλαττον µοίραις 0000 ια΄ µϛ΄ λθ΄, 

ὡς γίνεσθαι µοιρῶν ιγ΄ γ΄ νγ΄ νϛ΄ ιζ΄ να΄ νθ΄, τὸ δὲ τοῦ πλάτους πλεῖον µοίραις 

0000 η΄ λθ΄ ιη΄, ὡς καὶ αὐτὸ γίνεσθαι µοιρῶν ιγ΄ ιγ΄ µε΄ λθ΄ µη΄ νϛ΄ λζ΄. 

κατὰ ταῦτα δὴ τὰ ἡµερήσια λαβόντες µὲν ἑκάστου τὸ εἰκοστοτέταρτον 

ἕξοµεν ὡριαῖον µέσον κίνηµα µήκους µὲν µοιρῶν 0 λβ΄  νϛ΄ κζ΄ κϛ΄ κγ΄ µϛ΄ ιε΄, 

ἀνωµαλίας δὲ µοιρῶν 0 λβ΄ λθ΄ µδ΄ ν΄ µδ΄ λθ΄ νζ΄ λ΄, πλάτους δὲ µοιρῶν 0 λγ΄ δ΄ 

κδ΄ θ΄ λβ΄ κα΄ λβ΄ λ΄, ἀποχῆς δὲ µοιρῶν 0 λ ΄κη΄ λϛ΄ µγ΄ κ΄ µδ΄ νζ΄ λ΄, 

τριακοντάκις δὲ ποιήσαντες τὰ ἡµερήσια καὶ ἀφελόντες κύκλους ἕξοµεν 

µηνιαίαν µέσην ἐπουσίαν µήκους µὲν µοιρῶν λε΄ ιζ΄ κθ΄ ιϛ΄µε΄ ιε΄, ἀνωµαλίας δὲ 

µοιρῶν λα΄ νϛ΄ νη΄ η΄ νε΄ νθ΄ λ΄, πλάτους δὲ µοιρῶν λϛ΄ νβ΄ µθ΄ νδ΄ κη΄ ιη΄ λα΄, 

ἀποχῆς δὲ µοιρῶν ε΄ µγ΄ κ΄ µ΄ η΄ νθ΄ λ΄. 

πάλιν τὰ ἡµερήσια πολυπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ Αἰγυπτιακοῦ 

ἐνιαυτοῦ ἡµέρας τξε΄ καὶ ἀφελόντες ὅλους κύκλους ἕξοµεν ἐνιαύσιον µέσην 

ἐπουσίαν µήκους µὲν µοιρῶν ρκθ΄ κβ΄ µϛ΄ ιγ΄ ν΄ λβ΄ λ΄, ἀνωµαλίας δὲ µοιρῶν πη΄ 

µγ΄ ζ΄ κη΄ µα΄ ιγ΄ νε΄, πλάτους δὲ µοιρῶν ρµη΄ µβ΄ µζ΄ ιβ΄ µδ΄ κε΄ ε΄, ἀποχῆς δὲ 

µοιρῶν ρκθ΄ λζ΄ κα΄ κη΄ κθ΄ κγ΄ νε΄. 

ἑξῆς ὀκτωκαιδεκάκις ποιήσαντες τὰ ἐνιαύσια διὰ τὸ τῆς 

κανονογραφίας, ὡς ἔφαµεν, εὔχρηστον καὶ ἀφελόντες ὅλους κύκλους ἕξοµεν 

ὀκτωκαιδεκαετηρίδος µέσην ἐπουσίαν µήκους µὲν µοιρῶν ρξη΄ µθ΄ νβ΄ θ΄ θ΄ µε΄, 

ἀνωµαλίας δὲ µοιρῶν ρνϛ΄ νϛ΄ ιδ΄ λϛ΄ κβ΄ ι΄ λ΄, πλάτους δὲ µοιρῶν ρνϛ΄ ν΄ θ΄ µθ΄ 

ιθ΄ λα΄ λ΄, ἀποχῆς δὲ µοιρῶν ρογ΄ ιβ΄ κϛ΄ λβ΄ µθ΄ ι΄ λ΄.  

διαγράψοµεν οὖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου, κανόνας γ΄ ἐπὶ στίχους µὲν 

πάλιν µε΄, σελίδια δὲ καθ’ ἕκαστον ε΄· τῶν δὲ σελιδίων τὰ µὲν πρῶτα περιέξει 

τοὺς οἰκείους χρόνους ἐπὶ µὲν τοῦ πρώτου κανόνος τὰς ὀκτωκαιδεκαετηρίδας, 
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ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὰ ἔτη καὶ ἐφεξῆς πάλιν τὰς ὥρας, ἐπὶ δὲ τοῦ γʹ τοὺς 

µῆνας καὶ ἐφεξῆς πάλιν τὰς ἡµέρας, τὰ δὲ λοιπὰ τέσσαρα τὰς οἰκείας τῶν 

µοιρῶν παραθέσεις, τὰ µὲν δεύτερα τὰς τοῦ µήκους, τὰ δὲ τρίτα τὰς τῆς 

ἀνωµαλίας, τὰ δὲ τέταρτα τὰς τοῦ πλάτους, τὰ δὲ πέµπτα τὰς τῆς ἀποχῆς. Καί 

ἐστιν ἡ ἔκθεσις τῶν κανονίων τοιαύτη· 
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δʹ. Κανόνες τῶν τῆς σελήνης µέσων κινήσεων. 
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εʹ. Ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς ἁπλῆς ὑποθέσεως τῆς σελήνης τὰ αὐτὰ φαινόµενα 

ποιοῦσιν ἥ τε κατ’ ἐκκεντρότητα καὶ ἡ κατὰ ἐπίκυκλον. 

 Ἑποµένου δὲ τούτοις τοῦ δεῖξαι τόν τε τρόπον καὶ τὴν πηλικότητα τῆς 

σεληνιακῆς ἀνωµαλίας νῦν µὲν ποιησόµεθα τὸν περὶ τούτου λόγον ὡς µιᾶς 

ταύτης ὑπαρχούσης, ᾗ µόνῃ καὶ πάντες σχεδὸν οἱ πρὸ ἡµῶν ἐπιβεβληκότες 

φαίνονται, λέγω δὲ τῇ κατὰ τὸν ἐκκείµενον ἀποκαταστατικὸν χρόνον 

ἀπαρτιζοµένῃ, µετὰ δὲ ταῦτα δείξοµεν, ὅτι ποιεῖταί τινα καὶ δευτέραν 

ἀνωµαλίαν ἡ σελήνη παρὰ τὰς πρὸς τὸν ἥλιον ἀποστάσεις µεγίστην µὲν 

γινοµένην περὶ τὰς διχοτόµους ἀµφοτέρας, ἀποκαθισταµένην δὲ δὶς ἐν τῷ 

µηνιαίῳ χρόνῳ περὶ αὐτάς τε τὰς συνόδους καὶ τὰς πανσελήνους. 

Οὕτω δὲ τῇ τάξει τῆς ἀποδείξεως χρησόµεθα διὰ τὸ ταύτην µὲν ἄνευ τῆς 

πρώτης συµπεπλεγµένης γε αὐτῇ πάντοτε µηδαµῶς εὑρεθῆναι δύνασθαι, 

ἐκείνην δὲ καὶ ἄνευ τῆς δευτέρας, ἐπειδήπερ ἀπὸ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων 

λαµβάνεται, καθ’ ἃς οὐδὲν αἰσθητὸν γίνεται διάφορον ἐκ τῆς παρὰ τὸν ἥλιον 

συµβαινούσης. ἐπὶ δὲ τῆς προηγουµένης ἀποδείξεως ἀκολουθήσοµεν ταῖς τοῦ 

θεωρήµατος ἐφόδοις, αἷς καὶ τὸν Ἵππαρχον ὁρῶµεν συγκεχρηµένον. 

λαµβάνοντες γὰρ καὶ αὐτοὶ τρεῖς ἐκλείψεις σεληνιακὰς δείξοµεν, ὅσον τε τὸ 

πλεῖστον διάφορον γίνεται παρὰ τὴν µέσην κίνησιν καὶ τὴν κατὰ τὸ 

ἀπογειότατον ἐποχήν, ὡς τῆς τοιαύτης ἀνωµαλίας καθ’ ἑαυτὴν θεωρουµένης 

καὶ διὰ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον ὑποθέσεως ἀποτελουµένης, τῶν µὲν αὐτῶν πάλιν 

ἐσοµένων φαινοµένων καὶ διὰ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα ὑποθέσεως, οἰκειότερον 

δ’ ἂν προσαφθησοµένης τῆς τοιαύτης κατὰ τὴν µῖξιν ἀµφοτέρων τῶν 

ἀνωµαλιῶν τῇ δευτέρᾳ καὶ παρὰ τὸν ἥλιον συµβαινούσῃ. ὅτι µέντοι τὰ αὐτὰ 

πάλιν καὶ ἐνταῦθα γίνεται φαινόµενα δι’ ἑκατέρας τῶν ἐκκειµένων 

ὑποθέσεων, κἂν µὴ ἴσοι ὦσιν ἀλλήλοις, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου δεδείχαµεν, οἱ 

χρόνοι τῶν ἀποκαταστάσεων ἀµφοτέρων τῆς τε κατὰ τὴν ἀνωµαλίαν καὶ τῆς 

πρὸς τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλον θεωρουµένης, ἀλλὰ καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῆς 

σελήνης ἄνισοι τῶν λόγων πάλιν µόνων ὑποκειµένων τῶν αὐτῶν, οὕτως ἂν 

κατανοήσαιµεν ἐπ’ αὐτῆς τῆς ἐκκειµένης ἁπλῆς ἀνωµαλίας τῆς σελήνης 
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ποιούµενοι τὴν ἐπίσκεψιν. ἐπειδὴ τοίνυν τάχιον ἡ σελήνη ποιεῖται τὴν πρὸς 

τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλον ἀποκατάστασιν τῆς πρὸς τὴν ὑποκειµένην 

ἀνωµαλίαν, ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις δηλονότι κατὰ µὲν τὴν κατ’ ἐπίκυκλον 

ὑπόθεσιν µείζονα ἢ κατὰ τὸ ὅµοιον περιφέρειαν ὁ ἐπίκυκλος ἀεὶ κινηθήσεται 

ἐπὶ τοῦ ὁµοκέντρου τῷ ζῳδιακῷ κύκλου τῆς ὑπὸ τῆς σελήνης κατὰ τὸν 

ἐπίκυκλον ἀπολαµβανοµένης, ἐπὶ δὲ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα ἡ µὲν σελήνη τὴν 

ὁµοίαν τῇ ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου καὶ ἐπὶ τοῦ ἐκκέντρου κινηθήσεται περιφέρειαν, 

ὁ δὲ ἔκκεντρος ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ σελήνῃ περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ 

τηλικαύτην, ἡλίκῃ µείζων ἐστὶν ἡ κατὰ µῆκος πάροδος τῆς κατὰ τὴν 

ἀνωµαλίαν, τουτέστιν ἡ γινοµένη τοῦ ὁµοκέντρου περιφέρεια τῆς τοῦ 

ἐπικύκλου· οὕτως γὰρ ἂν οὐ µόνον αἱ τῶν λόγων, ἀλλὰ καὶ αἱ τῶν χρόνων 

ἑκατέρας τῶν κινήσεων ὁµοιότητες ἐν ἀµφοτέραις ταῖς ὑποθέσεσιν 

διασώζοιντο. 

τούτων δὴ κατὰ τὸ ἀκόλουθον αὐτόθεν ἀναγκαίως ὑποκειµένων ἔστω ὁ 

µὲν ὁµόκεντρος τῷ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ ∆ 

καὶ διάµετρον τὴν Α∆, ὁ δὲ ἐπίκυκλος ὁ ΕΖ περὶ κέντρον τὸ Γ. ὑποκείσθω δέ, 

ὅτε µὲν ἦν ὁ ἐπίκυκλος κατὰ τὸ Α, καὶ ἡ σελήνη κατὰ τὸ Ε ἀπόγειον τοῦ 

ἐπικύκλου γεγενηµένη, ἐν τῷ ἴσῳ δὲ χρόνῳ ὁ µὲν ἐπίκυκλος τὴν ΑΓ 

περιφέρειαν διεληλυθώς, ἡ δὲ σελήνη 

τὴν ΕΖ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ Ε∆, ΓΖ. 

καὶ ἐπεὶ µείζων ἐστὶν ἢ κατὰ τὸ 

ὅµοιον ἡ ΑΓ περιφέρεια τῆς ΕΖ, 

ἀπειλήφθω ἡ ΒΓ ὁµοία τῇ ΕΖ, καὶ 

ἐπεζεύχθω ἡ Β∆. ὅτι µὲν οὖν ἐν τῷ ἴσῳ 

χρόνῳ καὶ ὁ ἔκκεντρος τὴν ὑπὸ Α∆Β 

γωνίαν τῆς τῶν παρόδων ἀµφοτέρων 

ὑπεροχῆς κεκίνηται, καὶ γέγονεν 

αὐτοῦ τό τε κέντρον καὶ τὸ ἀπόγειον 

ἐπὶ τῆς Β∆, φανερόν. τούτου δ’ οὕτως 
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ἔχοντος κείσθω τῇ ΓΖ ἴση ἡ ∆Η, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΗ, καὶ κέντρῳ τῷ Η, 

διαστήµατι δὲ τῷ ΗΖ γεγράφθω ὁ ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΖΘ. λέγω, ὅτι καὶ ὁ µὲν 

τῆς ΖΗ πρὸς Η∆ λόγος ὁ αὐτὸς ἔσται τῷ τῆς ∆Γ πρὸς ΓΖ, καὶ κατὰ ταύτην δὲ 

τὴν ὑπόθεσιν ἡ σελήνη κατὰ τὸ Ζ σηµεῖον ἔσται, τουτέστιν ὁµοία καὶ ἡ ΖΘ 

περιφέρεια ἔσται τῇ ΕΖ. 

ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ Β∆Γ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΓΖ, παράλληλός ἐστιν ἡ 

ΓΖ τῇ ∆Η. καί ἐστιν ἴση ἡ ΓΖ τῇ ∆Η· καὶ ἡ ΖΗ ἄρα τῇ Γ∆ ἴση τέ ἐστι καὶ 

παράλληλος, καὶ ὁ τῆς ΖΗ πρὸς Η∆ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ∆Γ πρὸς ΓΖ.  Πάλιν 

ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ∆Γ τῇ ΗΖ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ Γ∆Β γωνία τῇ ὑπὸ ΖΗΘ. 

ὑπέκειτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ Γ∆Β τῇ ὑπὸ ΕΓΖ ἴση· ὥστε καὶ ἡ ΖΘ περιφέρεια τῇ ΕΖ 

ὁµοία ἐστίν. ἐν τῷ ἴσῳ ἄρα χρόνῳ καθ’ ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων κατὰ τὸ Ζ 

σηµεῖον γέγονεν ἡ σελήνη, ἐπειδήπερ αὐτὴ µὲν τήν τε ΕΖ τοῦ ἐπικύκλου καὶ 

τὴν ΘΖ τοῦ ἐκκέντρου περιφερείας ὁµοίας δεδειγµένας κεκίνηται, τὸ δὲ τοῦ 

ἐπικύκλου κέντρον τὴν ΑΓ, τὸ δὲ τοῦ ἐκκέντρου τὴν ΑΒ ὑπεροχὴν τῆς ΑΓ 

πρὸς τὴν ΕΖ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

ὅτι δέ, κἂν ὅµοιοι µόνον ὦσιν οἱ 

λόγοι καὶ µὴ ἴσοι µήτε αὐτοὶ µήτε ὁ 

ἔκκεντρος τῷ ὁµοκέντρῳ, τὸ αὐτὸ πάλιν 

συµβαίνει, καὶ οὕτως ἡµῖν ἔσται δῆλον. 

διαγεγράφθω γὰρ χωρὶς ἑκατέρα 

τῶν ὑποθέσεων, καὶ ἔστω ὁ µὲν 

ὁµόκεντρος τῷ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ ∆ καὶ διάµετρον τὴν Α∆, ὁ δὲ ἐπίκυκλος ὁ ΕΖ 

περὶ κέντρον τὸ Γ, ἡ δὲ σελήνη τὸ Ζ, καὶ πάλιν ὁ µὲν ἔκκεντρος κύκλος ὁ ἐφ’ 

ἧς τὸ τοῦ ζῳδιακοῦ κέντρον ἔστω τὸ Μ, τὸ δὲ Κ σηµεῖον ἡ σελήνη, καὶ 

ἐπεζεύχθωσαν ἐκεῖ µὲν αἱ ∆ΓΕ, ΓΖ, ∆Ζ, ἐνθάδε δὲ αἱ ΗΜ, ΚΜ, ΚΛ, 

ὑποκείσθω δὲ ὁ τῆς ∆Γ πρὸς ΓΕ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΘΛ πρὸς ΛΜ, καὶ 

κεκινήσθωσαν ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὁ µὲν ἐπίκυκλος τὴν ὑπὸ Α∆Γ γωνίαν καὶ ἡ 

σελήνη πάλιν τὴν ὑπὸ ΕΓΖ, ὁ δὲ ἔκκεντρος τὴν ὑπὸ ΗΜΘ 
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 γωνίαν καὶ ἡ σελήνη πάλιν τὴν ὑπὸ ΘΛΚ. ἴση ἄρα ἐστὶ διὰ τοὺς ὑποκειµένους 

τῶν κινήσεων λόγους ἡ µὲν ὑπὸ ΕΓΖ γωνία τῇ ὑπὸ 

ΘΛΚ, ἡ δὲ ὑπὸ Α∆Γ συναµφοτέραις τῇ τε ὑπὸ 

ΗΜΘ καὶ τῇ ὑπὸ ΘΛΚ. 

τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος λέγω, ὅτι πάλιν 

καθ’ ἑκατέραν τῶν ὑποθέσεων ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ 

τὴν ἴσην περιφέρειαν ἡ σελήνη φανήσεται 

διεληλυθυῖα, τουτέστιν ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ Α∆Ζ 

γωνία τῇ ὑπὸ ΗΜΚ, ἐπειδὴ κατὰ µὲν τὴν ἀρχὴν 

τῆς διαστάσεως ἐπὶ τῶν ἀπογείων οὖσα ἡ σελήνη κατὰ τῶν ∆Α καὶ ΜΗ 

εὐθειῶν ἐφαίνετο, κατὰ δὲ τὸ τέλος ἐπὶ τῶν Ζ καὶ Κ σηµείων οὖσα διὰ τῶν 

Ζ∆, ΜΚ. 

κείσθω δὴ ἑκατέρᾳ τῶν ΘΚ καὶ ΕΖ περιφερειῶν ὁµοία πάλιν ἡ ΒΓ, καὶ 

ἐπεζεύχθω ἡ Β∆. ἐπεὶ τοίνυν ἐστίν, ὡς ἡ ∆Γ πρὸς ΓΖ, ἡ ΚΛ πρὸς ΛΜ, καὶ περὶ 

ἴσας γωνίας τὰς πρὸς τοῖς Γ, Λ σηµείοις αἱ πλευραὶ ἀνάλογον, ἰσογώνιόν ἐστι 

τὸ Γ∆Ζ τρίγωνον τῷ ΚΛΜ τριγώνῳ, καὶ ὑπὸ τὰς ἀνάλογον πλευρὰς αἱ γωνίαι 

ἴσαι· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΖ∆ γωνία τῇ ὑπὸ ΛΜΚ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ Β∆Ζ τῇ 

ὑπὸ ΓΖ∆ ἴση διὰ τὸ παραλλήλους εἶναι τὰς ΓΖ, Β∆ ἴσων ὑποκειµένων τῶν 

ὑπὸ ΖΓΕ, Β∆Γ γωνιῶν· ἴση ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ Ζ∆Β γωνία τῇ ὑπὸ ΛΜΚ. ὑπόκειται 

δὲ καὶ ἡ ὑπὸ Α∆Β τῆς ὑπεροχῆς τῶν κινήσεων τῇ ὑπὸ ΗΜΘ τοῦ ἐκκέντρου 

παρόδῳ ἴση· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ Α∆Ζ ἴση ἐστὶν ὅλῃ τῇ ὑπὸ ΚΜΗ· ὅπερ 

προέκειτο δεῖξαι. 

 

ϛʹ. Ἀπόδειξις τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωµαλίας τῆς σελήνης. 

Ταῦτα µὲν οὖν µέχρι τοσούτων ἡµῖν προτεθεωρήσθω, ποιησόµεθα δὲ τὴν 

ἀπόδειξιν τῆς ἐκκειµένης σεληνιακῆς ἀνωµαλίας ἐπὶ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον 

ὑποθέσεως, δι’ ἣν εἴποµεν αἰτίαν, τὸ µὲν πρῶτον ἀφ’ ὧν ἔχοµεν ἀρχαιοτάτων 

ἐκλείψεων τρισὶ ταῖς ἀδιστάκτως δοκούσαις ἀναγεγράφθαι συγχρησάµενοι, 

ἐφεξῆς δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ νῦν χρόνῳ τρισὶ πάλιν ταῖς ὑφ’ ἡµῶν αὐτῶν 
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ἀκριβέστατα τετηρηµέναις· οὕτως γὰρ ἥ τε ἐξέτασις ἡµῖν ὑπάρξει, δι’ ὅσου γε 

µάλιστα δυνατὸν ἦν µακροῦ χρόνου, καὶ ἄλλως φανερὸν ἔσται, διότι τό τε 

παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον τὸ αὐτὸ ἐξ ἀµφοτέρων τῶν δείξεων ἔγγιστα 

ἀποβήσεται, καὶ ἡ τῶν µέσων κινήσεων ἐπουσία σύµφωνος ἀεὶ εὑρεθήσεται τῇ 

κατὰ τοὺς ἐκκειµένους περιοδικοὺς χρόνους κατὰ τὴν ἡµετέραν διόρθωσιν 

ἐπισυναγοµένῃ. πρὸς δὴ τὴν δεῖξιν τῆς πρώτης καὶ ὡς καθ’ αὑτὴν θεωρουµένης 

ἀνωµαλίας ἡ κατ’ ἐπίκυκλον ὑπόθεσις, ὡς ἔφαµεν, περιεχέτω τὸν τρόπον 

τοῦτον. 

νοείσθω γὰρ ἐν τῇ τῆς σελήνης σφαίρᾳ κύκλος ὁµόκεντρός τε καὶ ἐν τῷ 

αὐτῷ ἐπιπέδῳ κείµενος τῷ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων, πρὸς δὲ τοῦτον ἕτερος 

ἐγκεκλιµένος ἀναλόγως τῇ πηλικότητι τῆς κατὰ πλάτος παρόδου τῆς σελήνης 

περιφερόµενος ὁµαλῶς εἰς τὰ προηγούµενα περὶ τὸ κέντρον τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων κύκλου τοσοῦτον, ὅσον ἡ κατὰ πλάτος κίνησις ὑπερέχει τῆς κατὰ 

µῆκος. ἐπὶ µὲν οὖν τοῦ λοξοῦ τούτου κύκλου φερόµενον ὑποτιθέµεθα τὸν 

καλούµενον ἐπίκυκλον ὁµαλῶς πάλιν εἰς τὰ ἑπόµενα τοῦ κόσµου ἀκολούθως 

τῇ κατὰ πλάτος ἀποκαταστάσει, ἥτις δηλονότι πρὸς αὐτὸν τὸν διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων θεωρουµένη τὴν κατὰ µῆκος ποιεῖται κίνησιν, ἐπὶ δὲ αὐτοῦ τοῦ 

ἐπικύκλου τὴν σελήνην ὡς κατὰ τὴν ἀπόγειον περιφέρειαν εἰς τὰ 

προηγούµενα τοῦ κόσµου τὴν µετάβασιν ποιουµένην ἀκολούθως τῇ τῆς 

ἀνωµαλίας ἀποκαταστάσει. πρὸς µέντοι τὴν ὑποκειµένην δεῖξιν οὐδὲν ἂν 

παραποδιζοίµεθα µήτε τῆς διὰ τὸ πλάτος προηγήσεως µήτε τῆς λοξώσεως τοῦ 

σεληνιακοῦ κύκλου συµπαραλαµβανοµένης οὐδεµιᾶς ἀξιολόγου διαφορᾶς τῇ 

κατὰ µῆκος παρόδῳ προσγινοµένης ἐκ τῆς ἐπὶ τοσοῦτον ἐγκλίσεως. 

ὧν τοίνυν εἰλήφαµεν παλαιῶν τριῶν ἐκλείψεων ἐκ τῶν ἐν Βαβυλῶνι 

τετηρηµένων, ἡ µὲν πρώτη ἀναγέγραπται γεγονυῖα τῷ πρώτῳ ἔτει 

Μαρδοκεµπάδου κατ’ Αἰγυπτίους Θὼθ κθʹ εἰς τὴν λʹ. ἤρξατο δέ, φησίν, 

ἐκλείπειν µετὰ τὴν ἀνατολὴν µιᾶς ὥρας ἱκανῶς παρελθούσης καὶ ἐξέλειπεν 

ὅλη. ἐπειδὴ οὖν ὁ ἥλιος περὶ τὰ ἔσχατα τῶν Ἰχθύων ἦν, καὶ ἡ νὺξ ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ιβ΄ ἔγγιστα, ἡ µὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως ἐγένετο δηλονότι πρὸ δ <ʹ 
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ὡρῶν ἰσηµερινῶν τοῦ µεσονυκτίου, ὁ δὲ µέσος χρόνος, ἐπειδήπερ τελεία ἦν ἡ 

ἔκλειψις, πρὸ β<ʹ ὡρῶν. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἄρα, ἐπειδήπερ πρὸς τὸν δι’ αὐτῆς 

µεσηµβρινὸν τὰς ὡριαίας ἐποχὰς συνιστάµεθα, προηγεῖται δὲ ὁ δι’ αὐτῆς 

µεσηµβρινὸς τοῦ διὰ Βαβυλῶνος ἡµίσει καὶ τρίτῳ ἔγγιστα µιᾶς ὥρας 

ἰσηµερινῆς, ὁ µέσος χρόνος γέγονεν τῆς προκειµένης ἐκλείψεως πρὸ γ΄ καὶ γʹ 

ὡρῶν ἰσηµερινῶν τοῦ µεσονυκτίου, καθ’ ἣν ὥραν ὁ ἥλιος κατὰ τοὺς 

ἐκτεθειµένους ἡµῖν ἐπιλογισµοὺς ἐπεῖχεν ἀκριβῶς τῶν Ἰχθύων µοίρας κδ<ʹ 

ἔγγιστα. 

ἡ δὲ δευτέρα τῶν ἐκλείψεων ἀναγέγραπται γεγονυῖα τῷ δευτέρῳ ἔτει 

τοῦ αὐτοῦ Μαρδοκεµπάδου κατ’ Αἰγυπτίους Θὼθ ιηʹ εἰς τὴν ιθʹ. ἐξέλειπε δέ, 

φησίν, ἀπὸ νότου δακτύλους γ΄ αὐτοῦ τοῦ µεσονυκτίου. ἐπεὶ οὖν ὁ µέσος 

χρόνος ἐν Βαβυλῶνι φαίνεται γεγονὼς κατ’ αὐτὸ τὸ µεσονύκτιον, ἐν 

Ἀλεξανδρείᾳ ὀφείλει γεγονέναι πρὸ <ʹ καὶ γʹ µέρους µιᾶς ὥρας τοῦ 

µεσονυκτίου, καθ’ ἣν ὥραν ὁ ἥλιος ἐπεῖχεν ἀκριβῶς τῶν Ἰχθύων µοίρας ιγ<ʹ δʹ. 

ἡ δὲ γʹ τῶν ἐκλείψεων ἀναγέγραπται γεγονυῖα τῷ αὐτῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ 

Μαρδοκεµπάδου κατ’ Αἰγυπτίους Φαµενὼθ ιεʹ εἰς τὴν ιϛʹ. ἤρξατο δέ, φησίν, 

ἐκλείπειν µετὰ τὴν ἀνατολὴν καὶ ἐξέλειπεν ἀπ’ ἄρκτων πλεῖον τοῦ ἡµίσους. 

ἐπειδὴ οὖν ὁ ἥλιος περὶ τὴν ἀρχὴν ἦν τῆς Παρθένου, τὸ µὲν τῆς νυκτὸς µέγεθος 

ἐν Βαβυλῶνι ια΄ ἔγγιστα ὡρῶν ἐτύγχανεν ἰσηµερινῶν, τὸ δὲ ἥµισυ τῆς νυκτὸς 

ε<ʹ ὡρῶν· καὶ ἡ µὲν ἀρχὴ ἄρα τῆς ἐκλείψεως γέγονε πρὸ πέντε µάλιστα ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν τοῦ µεσονυκτίου διὰ τὸ µετὰ τὴν ἀνατολὴν ἦρχθαι, ὁ δὲ µέσος 

χρόνος πρὸ γ <ʹ ὡρῶν, ἐπειδήπερ ὁ πᾶς χρόνος τοῦ τηλικούτου µεγέθους τῆς 

ἐπισκοτήσεως τριῶν ἔγγιστα ὡρῶν ὀφείλει γεγονέναι. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πάλιν 

ἄρα ὁ µέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως ἀπετελέσθη πρὸ δ΄ καὶ γʹ ὡρῶν ἰσηµερινῶν 

τοῦ µεσονυκτίου, καθ’ ἣν ὥραν ὁ ἥλιος ἐπεῖχεν ἀκριβῶς τῆς Παρθένου µοίρας 

γ΄ δʹ ἔγγιστα. 

φανερὸν οὖν, ὅτι ἀπὸ µὲν τοῦ µέσου χρόνου τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ 

τὸν τῆς δευτέρας κεκίνηται ὁ ἥλιος, τουτέστι καὶ ἡ σελήνη, µεθ’ ὅλους κύκλους 

µοίρας τµθ΄ ιε΄, ἀπὸ δὲ τοῦ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως µέσου χρόνου ἐπὶ τὸν τῆς 
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τρίτης µοίρας ρξθ΄ λ΄. ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν µεταξὺ χρόνων 

διάστασις ἀπὸ µὲν τοῦ πρώτου ἐπὶ τὸν δεύτερον ἡµέρας 

περιέχει τνδ΄ καὶ ὥρας ἰσηµερινὰς ἁπλῶς µὲν οὕτως 

θεωροῦσιν δύο ἥµισυ, πρὸς δὲ τὸν τῶν ὁµαλῶν 

νυχθηµέρων ἐπιλογισµὸν δύο ἥµισυ πεντεκαιδέκατον, 

ἀπὸ δὲ τοῦ δευτέρου ἐπὶ τὸν τρίτον ἡµέρας ροϛ΄ καὶ 

ὥρας ἰσηµερινὰς ἁπλῶς µὲν πάλιν κ <ʹ, ἀκριβῶς δὲ κ΄ 

πέµπτον. κινεῖται δὲ ὁµαλῶς ἡ σελήνη· πρὸς γὰρ τὸν 

τοσοῦτον χρόνον οὐδενὶ αἰσθητῷ διοίσει, κἂν ταῖς 

σύνεγγυς τῶν ἀκριβῶν περιόδων τις ἀκολουθήσῃ· ἐν µὲν 

ταῖς τνδ΄ ἡµέραις καὶ ὥραις ἰσηµεριναῖς β <ʹ ιεʹ 

ἀνωµαλίας µὲν µεθ’ ὅλους κύκλους µοίρας τϛ΄ κε΄, 

µήκους δὲ µοίρας τµε΄ να΄, ἐν δὲ ταῖς ροϛ΄  ἡµέραις καὶ 

ὥραις ἰσηµεριναῖς κ΄ καὶ πέµπτῳ ἀνωµαλίας µὲν µοίρας 

ρν΄ κϛ΄, µήκους δὲ µοίρας ροζ΄ ἔγγιστα. δῆλον οὖν, ὅτι αἱ 

µὲν τῆς πρώτης διαστάσεως τοῦ ἐπικύκλου µοῖραι τϛ΄ κε΄ προστεθείκασι τῇ 

µέσῃ κινήσει τῆς σελήνης µοίρας γ΄ κδ΄, αἱ δὲ τῆς δευτέρας διαστάσεως µοῖραι 

ρν΄ κϛ΄ ἀφῃρήκασι τῆς µέσης κινήσεως µοίρας 0 λζ΄. 

τούτων ὑποκειµένων ἔστω ὁ τῆς σελήνης ἐπίκυκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ τὸ µὲν Α 

σηµεῖον ἔστω, καθ’ οὗ ἦν ἡ σελήνη ἐν τῷ µέσῳ χρόνῳ τῆς πρώτης ἐκλείψεως, 

τὸ δὲ Β, καθ’ οὗ ἦν ἐν τῷ µέσῳ χρόνῳ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, τὸ δὲ Γ, καθ’ οὗ 

ἦν ἐν τῷ µέσῳ χρόνῳ τῆς τρίτης ἐκλείψεως. νοείσθω δὲ ἡ τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ 

ἐπικύκλου µετάβασις ὡς ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ γινοµένη, 

ὥστε τὴν µὲν ΑΓΒ περιφέρειαν, ἣν ἐπικεκίνηται ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκλείψεως 

ἐπὶ τὴν δευτέραν, µοιρῶν οὖσαν τϛ κε προστιθέναι τῇ µέσῃ µοίρας γ΄ κδ΄, τὴν 

δὲ ΒΑΓ, ἣν κεκίνηται ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν τρίτην, µοιρῶν 

οὖσαν ρν΄ κϛ΄ ἀφαιρεῖν τῆς µέσης µοίρας 0 λζ΄, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν µὲν ἀπὸ 

τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α πάροδον µοιρῶν οὖσαν νγ΄ λε΄ ἀφαιρεῖν τῆς µέσης τὰς αὐτὰς 

µοίρας γ΄ κδ΄, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ µοιρῶν οὖσαν ϟϛ΄ να προστιθέναι τῇ 
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µέσῃ µοίρας β΄ µζ΄. ὅτι µὲν οὖν οὐ δυνατὸν ἐπὶ τῆς ΒΑΓ περιφερείας τὸ 

περιγειότατον εἶναι τοῦ ἐπικύκλου, φανερὸν ἐκ τοῦ 

ἀφαιρετικήν τε αὐτὴν ὑπάρχειν καὶ ἐλάσσονα 

ἡµικυκλίου τῆς µεγίστης κινήσεως κατὰ τὸ περίγειον 

ὑποκειµένης. ἐπεὶ δὲ πάντως ἐπὶ τῆς ΒΕΓ, εἰλήφθω τὸ 

κέντρον τοῦ τε διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου καὶ τοῦ 

φέροντος τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου καὶ ἔστω τὸ ∆, 

καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἀπ’ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ τῶν γ΄ ἐκλείψεων 

σηµεῖα εὐθεῖαι αἱ ∆Α, ∆ΕΒ, ∆Γ. καθόλου τοίνυν, ἵνα 

καὶ πρὸς τὰς ὁµοίας δείξεις εὐεπίβολον τὴν µεταγωγὴν τοῦ θεωρήµατος 

ποιώµεθα, ἐάν τε διὰ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον ὑποθέσεως αὐτὰς ὡς νῦν δεικνύωµεν 

ἐάν τε διὰ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα τοῦ ∆ κέντρου τότε ἐντὸς λαµβανοµένου, µία 

µὲν τῶν ἐπιζευγνυµένων τριῶν εὐθειῶν ἐκβαλλέσθω ἐπὶ τὴν ἀντικειµένην 

περιφέρειαν, ὡς ἐνθάδε τὴν ∆ΕΒ αὐτόθεν ἔχοµεν διεκβεβληµένην ἐπὶ τὸ Ε 

σηµεῖον ἀπὸ τοῦ Β τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, τὰ δὲ λοιπὰ δύο σηµεῖα τῶν 

ἐκλείψεων ἐπιζευγνύτω εὐθεῖα ὡς ἐνθάδε ἡ ΑΓ, καὶ ἀπὸ τῆς γενοµένης τοµῆς 

ὑπὸ τῆς ἐκβεβληµένης, οἷον τοῦ Ε, ἐπιζευγνύσθωσαν µὲν ἐπὶ τὰ λοιπὰ δύο 

σηµεῖα εὐθεῖαι, ὡς ἐνθάδε αἱ ΕΑ, ΕΓ, κάθετοι δὲ ἀγέσθωσαν ἐπὶ τὰς ἀπὸ τῶν 

λοιπῶν δύο σηµείων ἐπὶ τὸ τοῦ ζῳδιακοῦ κέντρον ἐπιζευγνυµένας εὐθείας ἐπὶ 

µὲν τὴν Α∆ ἡ ΕΖ, ἐπὶ δὲ τὴν Γ∆ ἡ ΕΗ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν εἰρηµένων 

δύο σηµείων, ὡς ἐνθάδε ἀπὸ τοῦ Γ, κάθετος ἀγέσθω ἐπὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἑτέρου 

αὐτῶν, οἷον τοῦ Α, ἐπὶ τὴν γενοµένην ὑπὸ τῆς διεκβολῆς περισσὴν τοµήν, οἷον 

τὸ Ε, ἐπιζευχθεῖσαν εὐθεῖαν, ὡς ἐνθάδε ἐπὶ τὴν ΑΕ ἡ ΓΘ· ὁπόθεν γὰρ ἂν 

χρησώµεθα τῇ τῆς καταγραφῆς ἀγωγῇ, τοὺς αὐτοὺς εὑρήσοµεν ἐκβαίνοντας 

λόγους διὰ τῶν τῆς δείξεως ἀριθµῶν τῆς ἐκλογῆς πρὸς τὸ εὔχρηστον µόνον 

καταλειποµένης. 

ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΒΑ περιφέρεια ὑποτείνουσα ἐδείχθη τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων κύκλου µοίρας γ΄ κδ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ Β∆Α γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ 

αὐτοῦ οὖσα, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων γ΄ κδ΄, οἵων δὲ αἱ δύο 
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ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ϛ΄ µη΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ εὐθείας περιφέρεια 

τοιούτων ϛ΄ µη΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΕΖ ὀρθογώνιον γραφόµενος κύκλος τξ΄, αὐτὴ 

δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων ζ΄ ζ΄ 0, οἵων ἐστὶν ἡ ∆Ε ὑποτείνουσα ρκ΄. ὁµοίως, 

ἐπεὶ ἡ ΒΑ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν νγ΄ λε΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΑ γωνία πρὸς 

τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων νγ΄ λε΄, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄. τῶν δὲ 

αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ Β∆Α γωνία ϛ΄ µη΄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΑΖ γωνία τῶν 

αὐτῶν ἐστιν µϛ΄ µζ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν µϛ΄ 

µζ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΑΕΖ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα 

τοιούτων µζ΄ λη΄ λ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΑ ὑποτείνουσα ρκ΄· καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ 

µὲν ΕΖ εὐθεῖα ζ΄ ζ΄ Ο, ἡ δὲ Ε∆ ρκ΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΑΕ εὐθεῖα ιζ΄ νε΄ λβ΄. 

πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΒΑΓ περιφέρεια ὑποτείνει τοῦ ζῳδιακοῦ µοίρας 0 λζ΄, εἴη ἂν καὶ 

ἡ ὑπὸ Β∆Γ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ τοῦ αὐτοῦ οὖσα, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ 

τξ΄ , τοιούτων 0  λζ΄, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων α΄ ιδ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν 

ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν α΄ ιδ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΕΗ τρίγωνον 

κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων α΄ ιζ΄ λ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ∆Ε 

ὑποτείνουσα ρκ΄. ὁµοίως, ἐπεὶ ἡ ΒΑΓ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν ρν΄ κϛ΄, εἴη ἂν 

καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων ρν΄ κϛ΄, οἵων εἰσὶν αἱ 

δύο ὀρθαὶ τξ΄. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ Β∆Γ γωνία α΄ ιδ΄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ 

ὑπὸ ΕΓ∆ τῶν αὐτῶν ἐστιν ρµθ΄ ιβ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια 

τοιούτων ἐστὶν ρµθ΄ ιβ,΄ οἵων ὁ περὶ τὸ ΓΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ 

ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ριε΄ µα΄ κα΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ΄· καὶ οἵων 

ἐστὶν ἄρα ἡ µὲν ΕΗ εὐθεῖα α΄ ιζ΄ λ΄, ἡ δὲ ∆Ε ρκ΄, τοιούτων ἐστὶν ἡ ΓΕ εὐθεῖα α΄ 

κ΄ κγ΄. τῶν δὲ αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΕΑ εὐθεῖα ιζ΄ νε΄ λβ΄. 

πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΑΓ περιφέρεια µοιρῶν ἐδείχθη ϟϛ΄ να΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ 

ΑΕΓ γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων ϟϛ΄ να΄, οἵων εἰσὶν αἱ δύο 

ὀρθαὶ τξ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ϟϛ΄ να΄, οἵων ὁ 

περὶ τὸ ΓΕΘ τρίγωνον τξ΄, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΕΘ περιφέρεια τῶν λοιπῶν εἰς τὸ 

ἡµικύκλιον πγ΄ θ΄· καὶ αἱ ὑποτείνουσαι ἄρα αὐτὰς εὐθεῖαι ἔσονται ἡ µὲν ΓΘ 

τοιούτων πθ΄ µϛ΄ ιδ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ΄, ἡ δὲ ΕΘ τῶν αὐτῶν οθ΄ 
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λζ΄ νε΄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ εὐθεῖα α΄ κ΄ κγ΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ΓΘ 

ὐθεῖα α΄0 η΄, ἡ δὲ ΕΘ ὁµοίως 0 νγ΄ κα΄. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν ἡ ΕΑ ὅλη ιζ΄ νε΄ λβ΄· 

καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΑ τοιούτων ἐστὶν ιζ΄ β΄ ια΄, οἵων ἡ ΓΘ ἐδείχθη α΄ 0 η΄. καί 

ἐστιν τὸ µὲν ἀπὸ τῆς ΑΘ τετράγωνον σϟ΄ ιδ΄ ιθ΄, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΘ ὁµοίως α΄0 

ιζ΄, ἃ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον σϟα΄ ιδ΄ λϛ΄· µήκει ἄρα ἐστὶν 

ἡ ΑΓ τοιούτων ιζ΄ γ΄ νζ΄, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ∆Ε εὐθεῖα ρκ΄, ἡ δὲ ΓΕ τῶν αὐτῶν 

α΄κ΄ κγ΄. ἔστι δὲ καί, οἵων ἡ τοῦ ἐπικύκλου διάµετρος ρκ΄, τοιούτων ἡ ΑΓ 

εὐθεῖα πθ΄µϛ΄ ιδ΄· ὑποτείνει γὰρ τὴν ΑΓ περιφέρειαν µοιρῶν οὖσαν ϟϛ΄ να΄. καὶ 

οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ µὲν ΑΓ εὐθεῖα πθ΄ µϛ΄ ιδ΄, ἡ δὲ τοῦ ἐπικύκλου διάµετρος ρκ΄, 

τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ∆Ε εὐθεῖα χλα΄ ιγ΄ µη΄, ἡ δὲ ΓΕ τῶν αὐτῶν ζ΄ β΄ ν΄· 

ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια ἡ ΓΕ τοιούτων ϛ΄ µδ΄ α΄, οἵων ἐστὶν ὁ 

ἐπίκυκλος τξ΄. τῶν δὲ αὐτῶν ὑπόκειται καὶ ἡ ΒΑΓ περιφέρεια ρν΄ κϛ΄· καὶ ὅλη 

µὲν ἄρα ἡ ΒΓΕ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν ρνζ΄ ι΄ α΄, ἡ δὲ ὑπ’ 

αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΒΕ τοιούτων ριζ΄ λζ΄ λβ΄, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν 

τοῦ ἐπικύκλου διάµετρος ρκ΄, ἡ δὲ Ε∆ εὐθεῖα χλα΄ ιγ΄ µη΄. 

εἰ µὲν οὖν ἡ ΒΕ εὐθεῖα ἴση ἦν εὑρηµένη τῇ διαµέτρῳ 

τοῦ ἐπικύκλου, ἐπ’ αὐτῆς ἂν ἐτύγχανεν δηλονότι τὸ 

κέντρον αὐτοῦ, καὶ αὐτόθεν ἂν ἐφαίνετο τῶν διαµέτρων ὁ 

λόγος· ἐπεὶ δ’ ἐλάσσων ἐστὶν αὐτῆς, ἐλάσσων δὲ καὶ ἡ ΒΓΕ 

περιφέρεια ἡµικυκλίου, δῆλον, ὅτι τὸ κέντρον τοῦ 

ἐπικύκλου ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ ΒΑΓΕ τµήµατος. 

ὑποκείσθω δὴ τὸ Κ σηµεῖον, καὶ ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ 

∆ κέντρου τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου διὰ τοῦ Κ 

εὐθεῖα ἡ ∆ΜΚΛ, ὥστε τὸ µὲν Λ σηµεῖον γίνεσθαι τὸ 

ἀπογειότατον τοῦ ἐπικύκλου, τὸ δὲ Μ τὸ περιγειότατον. 

ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν Β∆ καὶ ∆Ε περιεχόµενον ὀρθογώνιον 

ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν Λ∆ καὶ ∆Μ περιεχοµένῳ 

ὀρθογωνίῳ, δέδεικται δ’ ἡµῖν, ὅτι, οἵων ἐστὶν τοῦ 

ἐπικύκλου ἡ διάµετρος, τουτέστιν ἡ ΛΚΜ εὐθεῖα, ρκ΄, 
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τοιούτων ἐστὶν ἡ µὲν ΒΕ εὐθεῖα ριζ΄ λζ΄ λβ΄, ἡ δὲ Ε∆ τῶν αὐτῶν χλα΄ ιγ΄ µη΄, ἡ 

δὲ Β∆ ὅλη δηλονότι ψµη΄ να΄ κ΄, γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν Β∆ καὶ ∆Ε, τουτέστιν τὸ 

ὑπὸ τῶν Λ∆ καὶ ∆Μ, περιεχόµενον ὀρθογώνιον τῶν αὐτῶν µζ΄ Μ ͵βψ> καὶ 

ἑξηκοστῶν ε΄ λβ΄. πάλιν δέ, ἐπεὶ καὶ τὸ ὑπὸ Λ∆ καὶ ∆Μ µετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΜ 

ποιεῖ τὸ ἀπὸ ∆Κ τετράγωνον, ἡ δὲ ΚΜ ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τοῦ ἐπικύκλου 

τῶν αὐτῶν ἐστιν ξ΄, ἐὰν τὰ ͵γχ΄ τοῦ ἀπ’ αὐτῆς τετραγώνου προσθῶµεν ταῖς 

µζ΄Μ ͵βψ΄ε΄ λβ΄, ἕξοµεν τὸ ἀπὸ ∆Κ τετράγωνον τῶν αὐτῶν µζ Μ ͵ϛτ΄ε΄λβ΄· καὶ 

µήκει ἄρα ἔσται ἡ ∆Κ ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον 

ὁµοκέντρου τῷ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τοιούτων χϟ΄ καὶ ἑξηκοστῶν η΄ 

µβ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΚΜ ἐκ το κέντρου οὖσα τοῦ ἐπικύκλου ἑξήκοντα. ὥστε καί, 

οἵων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ὁµοκέντρου τῇ ὄψει 

κύκλου ἑξήκοντα, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε΄ ιγ΄ 

ἔγγιστα. 

ἤχθω δὴ ἐπὶ τῆς ὁµοίας καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ Κ 

κέντρου κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΕ ἡ ΚΝΞ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ 

ΒΚ. ἐπεὶ τοίνυν, οἵων ἐστὶν ἡ ∆Κ χϟ΄ η΄ µβ΄, τοιούτων ἦν 

καὶ ἡ µὲν ∆Ε εὐθεῖα χλα΄ ιγ΄ µη΄, ἡ δὲ ΝΕ ἡµίσεια οὖσα 

τῆς ΒΕ τῶν αὐτῶν νη΄ µη΄ µϛ΄, ὥστε καὶ ὅλην τὴν ∆ΕΝ 

τῶν αὐτῶν γίνεσθαι χϟ΄καὶ ἑξηκοστῶν β΄λδ΄, καὶ οἵων 

ἄρα ἡ ∆Κ ὑποτείνουσά ἐστιν ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν 

∆Ν ἔσται ριθ΄ νη΄ νζ΄, ἡ δὲ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια 

τοιούτων ροη΄ β΄ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ∆ΝΚ 

ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΚΝ γωνία, 

οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν ροη΄ β΄, 

οἵων δὲ αἱ δ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων πθ΄ α΄. καὶ ἡ µὲν ΞΜ 

ἄρα τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν πθ΄ α΄, ἡ 

δὲ ΛΒΞ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον ϟ΄ νθ΄. τῶν δὲ 

αὐτῶν ἐστιν ἡ ΞΒ περιφέρεια ἡµίσεια οὖσα τῆς ΒΞΕ 

µοιρῶν οη΄ λε΄, ἐπειδήπερ ἡ ΒΕ ὅλη ἀπεδείχθη µοιρῶν 
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ρνζ΄ ι΄ ἔγγιστα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΛΒ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια, ἣν ἀπεῖχεν ἡ 

σελήνη τοῦ ἀπογειοτάτου κατὰ τὸν ἐκκείµενον µέσον χρόνον τῆς δευτέρας 

ἐκλείψεως, µοιρῶν ἐστιν ιβ΄ κδ΄. ὁµοίως δέ, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ∆ΚΝ γωνία ἐδείχθη 

τοιούτων πθ΄ α΄, οἵων εἰσὶν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, καὶ λοιπὴ ἔσται ἡ ὑπὸ Κ∆Ν γωνία, 

ἥτις ὑποτείνει τὴν ἀφαιρουµένην τῆς µέσης κατὰ µῆκος παρόδου περιφέρειαν 

ἐκ τῆς παρὰ τὴν ΛΒ τοῦ ἐπικύκλου γινοµένης ἀνωµαλίας, τῶν λοιπῶν εἰς τὴν 

µίαν ὀρθὴν µοιρῶν 0 νθ΄. καὶ κατὰ µῆκος ἄρα µέσως ἐπεῖχεν ἡ σελήνη κατὰ 

τὸν µέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως Παρθένου µοίρας ιδ΄ µδ΄, ἐπειδήπερ 

ἀκριβῶς ἐπεῖχε µοίρας ιγ΄ µε΄, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος ἐν τοῖς Ἰχθύσι. 

πάλιν, ὧν εἰλήφαµεν τριῶν ἐκλείψεων ἐκ τῶν ἐπιµελέστατα ἡµῖν ἐν 

Ἀλεξανδρείᾳ τετηρηµένων, ἡ µὲν πρώτη γέγονε τῷ ιζʹ ἔτει Ἀδριανοῦ κατ’ 

Αἰγυπτίους Παϋνὶ κʹ εἰς τὴν καʹ, τὸν δὲ µέσον χρόνον ἀκριβῶς ἐπελογισάµεθα 

γεγονέναι πρὸ ἡµίσους καὶ τετάρτου µιᾶς ὥρας ἰσηµερινῆς τοῦ µεσονυκτίου· 

καὶ ἐξέλειπεν ὅλη, καθ’ ἣν ὥραν ἀκριβῶς ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος τοῦ Ταύρου µοίρας 

ιγ΄ δʹ ἔγγιστα. 

ἡ δὲ δευτέρα γέγονε τῷ ιθʹ ἔτει Ἀδριανοῦ κατ’Αἰγυπτίους Χοϊὰκ βʹ εἰς 

τὴν γʹ, τὸν δὲ µέσον χρόνον ἐπελογισάµεθα γεγονέναι πρὸ α ὥρας ἰσηµερινῆς 

τοῦ µεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπεν ἀπ’ ἄρκτων τὸ <ʹ καὶ γʹ τῆς διαµέτρου, καθ’ ἣν 

ὥραν ἐπεῖχεν ὁ ἥλιος ἀκριβῶς τῶν Χηλῶν µοίρας κε ϛʹ ἔγγιστα. 

ἡ δὲ τρίτη τῶν ἐκλείψεων γέγονεν τῷ κʹ ἔτει Ἁδριανοῦ κατ’ Αἰγυπτίους 

Φαρµουθὶ ιθʹ εἰς τὴν κʹ, τὸν δὲ µέσον χρόνον ἐπελογισάµεθα γεγονέναι µετὰ δ΄ 

ὥρας ἰσηµερινὰς τοῦ µεσονυκτίου· καὶ ἐξέλειπε τὸ ἥµισυ τῆς διαµέτρου ἀπ’ 

ἄρκτων, ἐπεῖχε δὲ καὶ κατὰ ταύτην τὴν ὥραν ὁ ἥλιος τῶν Ἰχθύων µοίρας ιδ  

ιβʹ ἔγγιστα. 

Φανερὸν οὖν, ὅτι καὶ ἐνταῦθα κεκίνηται ἡ σελήνη µεθ’ ὅλους κύκλους 

ἀπὸ µὲν τοῦ µέσου χρόνου τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὸν µέσον χρόνον τῆς 

δευτέρας ἐκλείψεως, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος, µοίρας ρξα΄ νε΄, ἀπὸ δὲ τοῦ τῆς 

δευτέρας ἐπὶ τὸν τῆς τρίτης µοίρας ρλη΄ νε΄. ἔστιν δὲ καὶ ὁ µεταξὺ χρόνος τῆς 

µὲν πρώτης διαστάσεως ἐνιαυτοῦ Αἰγυπτιακοῦ ἑνὸς καὶ ἡµερῶν ρξϛ΄ καὶ 
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ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν κγ<ʹ δʹ, ἀκριβῶς δὲ κγ΄<ʹ ηʹ, τῆς δὲ δευτέρας 

διαστάσεως ἐνιαυτοῦ πάλιν Αἰγυπτιακοῦ ἑνὸς καὶ ἡµερῶν ρλζ΄ καὶ ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν ε΄, ἀκριβῶς δὲ ε<ʹ. κινεῖται δὲ 

πάλιν ἡ σελήνη µέσως µεθ’ ὅλους κύκλους ἐν µὲν τῷ 

ἑνὶ ἔτει καὶ ἡµέραις ρξϛ΄ καὶ ὥραις ἰσηµεριναῖς κγ<ʹ 

ηʹ ἀνωµαλίας µὲν µοίρας ρι΄ κα΄, µήκους δὲ µοίρας 

ρξθ΄ λζ΄ ἔγγιστα, ἐν δὲ τῷ ἑνὶ ἔτει καὶ ἡµέραις ρλζ΄ 

καὶ ὥραις ἰσηµεριναῖς ε <ʹ ἀνωµαλίας µὲν µοίρας 

πα΄ λϛ΄, µήκους δὲ µοίρας ρλζ΄ λδ΄ ἔγγιστα. δῆλον 

οὖν, ὅτι καὶ αἱ µὲν τῆς πρώτης διαστάσεως τοῦ 

ἐπικύκλου µοῖραι ρι΄ κα΄ ἀφῃρήκασιν τῆς κατὰ 

µῆκος µέσης παρόδου µοίρας ζ΄ µβ΄, αἱ δὲ τῆς 

δευτέρας διαστάσεως µοῖραι πα΄ λϛ΄ προστεθείκασιν 

τῇ κατὰ µῆκος µέσῃ παρόδῳ µοίρας α΄ κα΄. 

τούτων οὖν ὑποκειµένων ἔστω πάλιν ὁ 

ἐπίκυκλος τῆς σελήνης ὁ ΑΒΓ, καὶ τὸ µὲν Α σηµεῖον ὑποκείσθω, καθ’ οὗ ἦν ἡ 

σελήνη ἐν τῷ µέσῳ χρόνῳ τῆς πρώτης ἐκλείψεως, τὸ δὲ Β τὸ τῆς δευτέρας 

ἐκλείψεως, τὸ δὲ Γ τὸ τῆς τρίτης, νοείσθω δὲ ὡσαύτως ἡ µετάβασις τῆς σελήνης 

ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, εἶτα ἐπὶ τὸ Γ γινοµένη, ὥστε τὴν µὲν ΑΒ περιφέρειαν 

µοιρῶν οὖσαν ρι΄ κα΄ ἀφαιρεῖν, ὡς ἔφαµεν, τῆς κατὰ µῆκος µέσης παρόδου 

µοίρας ζ΄ µβ΄, τὴν δὲ ΒΓ µοιρῶν οὖσαν πα΄ λϛ΄ προστιθέναι τῷ µήκει µοῖραν α΄ 

κα΄, λοιπὴν δὲ τὴν ΓΑ µοιρῶν οὖσαν ρξη΄ γ΄ προστιθέναι τῷ µήκει τὰς λοιπὰς 

µοίρας ϛ΄ κα΄. 

ὅτι µὲν οὖν ἐπὶ τῆς ΑΒ περιφερείας τὸ ἀπογειότατον εἶναι δεῖ, φανερὸν 

ἐκ τοῦ µήτε ἐπὶ τῆς ΒΓ εἶναι δύνασθαι µήτε ἐπὶ τῆς ΓΑ διὰ τὸ ἑκατέραν αὐτῶν 

προσθετικήν τε εἶναι καὶ ἐλάσσονα ἡµικυκλίου. εἰλήφθω δὲ ὅµως ὡς µὴ 

ὑποκειµένου τούτου τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ τοῦ κύκλου, ἐφ’ οὗ φέρεται 

ὁ ἐπίκυκλος, καὶ ἔστω τὸ ∆, ἐπεζεύχθωσάν τε ἀπ’ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ τῶν γ΄ 

ἐκλείψεων σηµεῖα εὐθεῖαι αἱ ∆ΕΑ, ∆Β, ∆Γ, καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΒΓ ἤχθωσαν 
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ἀπὸ τοῦ Ε σηµείου εὐθεῖαι ἐπὶ µὲν τὰ Β, Γ αἱ ΕΒ, ΕΓ, ἐπὶ δὲ τὰς Β∆, ∆Γ 

εὐθείας κάθετοι αἱ ΕΖ καὶ ΕΗ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΒΕ κάθετος ἤχθω ἡ 

ΓΘ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ΑΒ περιφέρεια ὑποτείνει τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου 

µοίρας ζ΄ µβ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ Α∆Β γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὖσα τοῦ 

ζῳδιακοῦ, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ζ΄ µβ΄, οἵων δὲ αἱ δύο 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ιε΄ κδ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων 

ἐστὶν ιε΄ κδ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΕΖ τρίγωνον κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα 

τοιούτων ιϛ΄ δ΄ µβ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ∆Ε ὑποτείνουσα ρκ΄. ὁµοίως, ἐπεὶ ἡ ΑΒ 

περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν ρι΄ κα΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία πρὸς τῇ 

περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων ρι΄ κα΄, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄. τῶν δ’ αὐτῶν 

ἦν καὶ ἡ ὑπὸ Α∆Β ιε΄ κδ΄· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΒ∆ γωνία τῶν αὐτῶν ἐστιν ϟδ΄ νζ΄. 

ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ϟδ΄ νζ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ 

ΒΕΖ κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΖ εὐθεῖα τοιούτων πη΄ κϛ΄ ιζ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΒΕ 

ὑποτείνουσα ρκ΄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ µὲν ΕΖ εὐθεῖα ιϛ΄ δ΄ µβ΄, ἡ δὲ ∆Ε ρκ΄, 

τοιούτων ἐστὶν καὶ ἡ ΒΕ εὐθεῖα κα΄ µη΄ νθ΄. 

πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΓΕΑ περιφέρεια ὑποτείνουσα ἐδείχθη τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων κύκλου µοίρας ϛ΄ κα΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ Α∆Γ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ 

οὖσα τοῦ ζῳδιακοῦ, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ϛ΄ κα΄, οἵων δὲ αἱ 

δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ιβ΄ µβ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια 

τοιούτων ἐστὶν ιβ΄ µβ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΕΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ 

ΕΗ εὐθεῖα τοιούτων ιγ΄ ιϛ΄ ιθ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ∆Ε ὑποτείνουσα ρκ΄. ὁµοίως, ἐπεὶ 

ἡ ΑΒΓ περιφέρεια συνάγεται µοιρῶν ρϟα΄ νζ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία 

πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων ρϟα΄ νζ΄, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄. τῶν 

δὲ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ ὑπὸ Α∆Γ γωνία ιβ΄ µβ΄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΓ∆ τῶν 

αὐτῶν ἐστιν ροθ΄ ιε΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν 

ροθ΄ ιε΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΓΕΗ τρίγωνον κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΗ εὐθεῖα 

τοιούτων ἐστὶν ριθ΄ νθ΄ ν΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ΄. καὶ οἵων ἄρα 

ἐστὶν ἡ µὲν ΕΗ εὐθεῖα ιγ΄ ιϛ΄ ιθ΄, ἡ δὲ ∆Ε ἐδείχθη ρκ΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΓΕ 

εὐθεῖα ιγ΄ ιϛ΄ κ΄. τῶν δὲ αὐτῶν ἐδείχθη καὶ ἡ ΒΕ εὐθεῖα κα΄ µη΄ νθ΄. 
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πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΒΓ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν πα΄ λϛ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΓ 

γωνία πρὸς τῇ περιφερείᾳ οὖσα τοιούτων πα΄ λϛ΄, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄. 

ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν πα΄ λϛ΄, οἵων ἐστὶν ὁ 

περὶ τὸ ΓΕΘ τρίγωνον κύκλος τξ΄, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς ΕΘ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ 

ἡµικύκλιον ϟη΄ κδ΄. καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ µὲν ΓΘ ἔσται τοιούτων 

οη΄ κδ΄ λζ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΓ ὑποτείνουσα ρκ΄, ἡ δὲ ΕΘ τῶν αὐτῶν ϟ΄ ν΄ κβ΄· καὶ 

οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ εὐθεῖα ιγ΄ ιϛ΄ κ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΓΘ ἔσται η΄ µ΄ κ΄, ἡ 

δὲ ΕΘ ὁµοίως ι΄ β΄ µθ΄. τῶν δὲ αὐτῶν ἦν ἡ ΕΒ ὅλη κα΄ µη΄ νθ΄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ 

ΘΒ τοιούτων ἔσται ια΄ µϛ΄ ι΄, οἵων καὶ ἡ ΓΘ ἦν η΄ µ΄ κ΄. καί ἐστιν τὸ µὲν ἀπὸ 

τῆς ΘΒ τετράγωνον ρλη΄ λα΄ια΄, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΘ τῶν αὐτῶν οε΄ ιβ΄ κζ΄, ἃ 

συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ τετράγωνον σιγ΄ µγ΄ λη΄· µήκει ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΓ 

τοιούτων ιδ΄ λζ΄ ι΄, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ∆Ε εὐθεῖα ρκ΄, ἡ δὲ ΓΕ ὁµοίως ιγ΄ ιϛ΄ κ΄. 

ἔστιν δὲ καί, οἵων ἡ τοῦ ἐπικύκλου διάµετρος ρκ΄, τοιούτων ἡ ΓΒ εὐθεῖα οη΄ 

κδ΄ λζ΄· ὑποτείνει γὰρ τὴν ΒΓ περιφέρειαν µοιρῶν οὖσαν πα΄ λϛ΄· καὶ οἵων ἄρα 

ἐστὶν ἡ µὲν ΒΓ εὐθεῖα οη΄ κδ΄ λζ΄, ἡ δὲ τοῦ ἐπικύκλου διάµετρος ρκ΄, τοιούτων 

ἔσται καὶ ἡ µὲν ∆Ε εὐθεῖα χµγ΄ λϛ΄ λθ΄, ἡ δὲ ΓΕ τῶν αὐτῶν οα΄ ια΄ δ΄. ὥστε καὶ 

ἡ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια ἡ ΓΕ τοιούτων ἐστὶν οβ΄ µϛ΄ ι΄, οἵων ὁ ἐπίκυκλος τξ΄. 

τῶν δὲ αὐτῶν ἡ ΓΕΑ ὑπόκειται ρξη΄ γ΄· καὶ λοιπὴ µὲν 

ἄρα ἡ ΕΑ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν ϟε΄ ιϛ΄ ν΄, ἡ δὲ ὑπ’ 

αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΑΕ τοιούτων πη΄ µ΄ ιζ΄, οἵων ἐστὶν ἡ 

µὲν τοῦ ἐπικύκλου διάµετρος ρκ΄, ἡ δὲ Ε∆ εὐθεῖα χµγ΄ 

λϛ΄ λθ΄. 

ἐπεὶ οὖν πάλιν ἡ ΕΑ περιφέρεια ἐλάσσων 

ἐδείχθη ἡµικυκλίου, δῆλον, ὅτι τὸ κέντρον τοῦ 

ἐπικύκλου ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ ΕΑ τµήµατος. εἰλήφθω 

δὴ καὶ ἔστω τὸ Κ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ∆ΜΚΛ, ὥστε πάλιν 

τὸ µὲν Λ σηµεῖον γίνεσθαι τὸ ἀπογειότατον, τὸ δὲ Μ 

τὸ περιγειότατον. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ Α∆ καὶ ∆Ε 

περιεχόµενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν Λ∆ 
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καὶ ∆Μ, δέδεικται δ’ ἡµῖν, ὅτι, οἵων ἐστὶν ἡ ΛΚΜ τοῦ ἐπικύκλου διάµετρος 

ρκ΄, τοιούτων ἐστὶν ἡ µὲν ΑΕ εὐθεῖα πη΄ µ΄ ιζ΄, ἡ δὲ Ε∆ τῶν αὐτῶν χµγ΄ λϛ΄ λθ΄, 

ἡ δὲ Α∆ ὅλη δηλονότι ψλβ΄ ιϛ΄ νϛ΄, γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν Α∆ καὶ ∆Ε, τουτέστιν 

τὸ ὑπὸ Λ∆ καὶ ∆Μ, τῶν αὐτῶν Μµζ ͵ατδ΄ µϛ΄ ιζ΄. πάλιν δέ, ἐπεὶ τὸ ὑπὸ Λ∆Μ 

µετὰ τοῦ ἀπὸ ΚΜ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ∆Κ ετράγωνον ἡ δὲ ΚΜ ἐκ τοῦ κέντρου 

οὖσα τοῦ ἐπικύκλου (ἑξήκοντα) ποιεῖ τὸ ἀπ’ αὐτῆς ͵γχ΄, ἐὰν τὰ ͵γχ΄ 

προσθῶµεν ταῖς προκειµέναις  ͵ατδ΄ µϛ΄ ιζ΄, ἕξοµεν τὸ ἀπὸ ∆Κ τετράγωνον τῶν 

αὐτῶν Μµζ ͵δϡδ΄ µϛ΄ιζ· καὶ µήκει ἄρα ἔσται ἡ ∆Κ ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τοῦ 

φέροντος τὸν ἐπίκυκλον ὁµοκέντρου τῷ διὰ µέσων τοιούτων χπθ ΄η΄, οἵων 

ἐστὶν ἡ ΚΜ ἐκ τοῦ κέντρου οὖσα τοῦ ἐπικύκλου ἑξήκοντα. ὥστε καί, οἵων 

ἐστὶν ἡ µεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε διὰ µέσων τῶν ζῳδίων καὶ τοῦ ἐπικύκλου 

ἑξήκοντα, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε΄ ιδ΄. καί ἐστιν 

ὁ αὐτὸς ἔγγιστα λόγος τῷ διὰ τῶν παλαιοτέρων ἐκλείψεων µικρῷ πρόσθεν 

ἀποδεδειγµένῳ. 

ἤχθω δὴ πάλιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς ἀπὸ τοῦ Κ κέντρου κάθετος 

ἐπὶ τὴν ∆ΕΑ ἡ ΚΝΞ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΚ. ἐπεὶ οὖν, 

οἵων ἡ ∆Κ ἐδείχθη χπθ΄η΄,  οιούτων ἦν καὶ ἡ µὲν ∆Ε 

εὐθεῖα χµγ΄ λϛ΄ λθ΄, ἡ δὲ ΝΕ ἡµίσεια οὖσα τῆς ΑΕ τῶν 

αὐτῶν ἐστιν µδ΄ κ΄ η΄, ὥστε καὶ ὅλην τὴν ∆ΕΝ τῶν 

αὐτῶν χπζ΄νϛ΄µζ΄, καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ∆Κ 

ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ ∆Ν ἔσται ριθ΄ µζ΄ 

λϛ΄, ἡ δὲ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ρογ΄ ιζ΄ 

ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ∆ΚΝ ὀρθογώνιον 

κύκλος τξ΄· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΚΝ γωνία, οἵων µέν εἰσιν 

αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν ρογ΄ ιζ΄, οἵων δὲ αἱ δ΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν πϛ΄ λη <ʹ. καὶ ἡ µὲν ΜΕΞ 

ἄρα τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν πϛ΄ λη΄ λ΄, 

ἡ δὲ ΛΑΞ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον ϟγ΄ κα΄ λ΄. τῶν 

δὲ αὐτῶν ἐστιν ἡ ΑΞ περιφέρεια ἡµίσεια οὖσα τῆς ΑΕ 
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µοιρῶν µζ΄ λη΄ λ΄ ἔγγιστα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΛ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν µε΄ 

µγ΄. ὑπέκειτο δὲ καὶ ἡ ΑΒ ὅλη τῶν αὐτῶν ρι κα· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΛΒ 

περιφέρεια, ἣν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογειοτάτου κατὰ τὸν ἐκκείµενον 

µέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως, µοιρῶν ἐστιν ξδ΄ λη΄. 

ὁµοίως, ἐπεὶ ἡ µὲν ὑπὸ ∆ΚΝ γωνία ἀπεδείχθη τοιούτων πϛ΄ λη΄ ἔγγιστα, 

οἵων αἱ δ ὀρθαὶ τξ΄, ἡ δὲ ὑπὸ Κ∆Ν γίνεται τῶν λοιπῶν εἰς τὴν µίαν ὀρθὴν γ΄ 

κβ΄, ὑπέκειτο δὲ καὶ ἡ ὑπὸ Α∆Β ὅλη τῶν αὐτῶν ζ΄ µβ΄, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ 

Λ∆Β γωνία, ἥτις ὑποτείνει τὴν ἀφαιρουµένην τῆς µέσης κατὰ µῆκος παρόδου 

τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφέρειαν ἐκ τῆς παρὰ τὴν ΛΒ γινοµένης 

τοῦ ἐπικύκλου ἀνωµαλίας, µοιρῶν ἔσται δ΄ κ΄. καὶ κατὰ µῆκος ἄρα µέσως 

ἐπεῖχεν ἡ σελήνη κατὰ τὸν µέσον χρόνον τῆς δευτέρας ἐκλείψεως τοῦ Κριοῦ 

µοίρας κθ΄ λ΄, ἐπειδήπερ ἀκριβῶς ἐπεῖχεν µοίρας κε΄ ι΄, ὅσας καὶ ὁ ἥλιος τῶν 

Χηλῶν. 

 

ζʹ. Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν µέσων παρόδων τῆς σελήνης µήκους τε 

καὶ ἀνωµαλίας. 

 Ἐπεὶ τοίνυν ἐν µὲν τῇ δευτέρᾳ τῶν παλαιῶν ἐκλείψεων ἀπεδείξαµεν τὴν 

σελήνην κατὰ τὸν µέσον χρόνον ἐπέχουσαν ὁµαλῶς κατὰ µῆκος µὲν Παρθένου 

µοίρας ιδ΄ µδ΄, ἀνωµαλίας δὲ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας ιβ΄ κδ΄, 

ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ τῶν καθ’ ἡµᾶς τριῶν ἐκλείψεων ὁµοίως ἐπέχουσα µέσως 

ἀπεδείχθη κατὰ µῆκος µὲν τοῦ Κριοῦ µοίρας κθ΄ λ΄, ἀνωµαλίας δὲ ἀπὸ τοῦ 

ἀπογείου µοίρας ξδ΄ λη΄, φανερόν, ὅτι καὶ ἐν τῷ µεταξὺ χρόνῳ τῶν 

προκειµένων ἐκλείψεων ἐπέλαβε µέσως ἡ σελήνη µεθ’ ὅλους κύκλους µήκους 

µὲν µοίρας σκδ΄ µϛ΄, ἀνωµαλίας δὲ µοίρας νβ΄ ιδ΄. ἀλλ’ ὁ µεταξὺ χρόνος τοῦ τε 

δευτέρου ἔτους Μαρδοκεµπάδου Θὼς ιηʹ εἰς τὴν ιθʹ πρὸ <ʹ καὶ γʹ α΄ ὥρας 

ἰσηµερινῆς τοῦ µεσονυκτίου καὶ τοῦ ιθʹ ἔτους Ἀδριανοῦ Χοϊὰκ βʹ εἰς τὴν γʹ 

πρὸ µιᾶς ὥρας ἰσηµερινῆς τοῦ µεσονυκτίου περιέχει Αἰγυπτιακὰ ἔτη ωνδ΄ καὶ 

ἡµέρας ογ΄ καὶ ὥρας ἰσηµερινὰς ἁπλῶς µὲν πάλιν κγ΄ <ʹ γʹ, ἀκριβῶς δὲ καὶ 

πρὸς τὰ ὁµαλὰ νυχθήµερα κγ΄ γʹ, πάσας δὲ ἡµέρας Μλα καὶ ͵αψπγ΄ καὶ ὥρας 
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ἰσηµερινὰςκγ΄ γʹ, αἷς εὑρίσκοµεν ἐπιβαλλούσας µεθ’ ὅλους κύκλους ἐπουσίας 

ἐκ τῶν προεκτεθειµένων ἡµερησίων κινηµάτων κατὰ τὰς πρὸ τῆς διορθώσεως 

ὑποθέσεις µήκους µὲν µοίρας σκδ΄ µϛ΄, ἀνωµαλίας δὲ µοίρας νβ΄ λα΄, ὡς τὴν µὲν 

τοῦ µήκους ἐπουσίαν ἀπαράλλακτον, ὡς ἔφαµεν, εὑρῆσθαι τῇ διὰ τῶν 

ἐκκειµένων τηρήσεων ὑφ’ ἡµῶν συναχθείσῃ, τὴν δὲ τῆς ἀνωµαλίας πλεονάζειν 

ἑξηκοστοῖς ιζ΄. ὅθεν πρὸ τῆς τῶν κανονίων ἐκθέσεως ἕνεκεν τῆς τῶν 

ἡµερησίων δρόµων διορθώσεως τὰ ιζ΄ ἑξηκοστὰ ἐπιµερίσαντες εἰς τὸ 

προκείµενον τῶν ἡµερῶν πλῆθος τὰ ἑκάστῃ ἡµέρᾳ ἐπιβάλλοντα 0000 ια΄ µϛ΄ 

λθ΄ ἀφελόντες τοῦ πρὸ τῆς διορθώσεως κατειληµµένου τῆς ἀνωµαλίας 

ἡµερησίου µέσου κινήµατος εὕροµεν τὸ διωρθωµένον µοιρῶν ιγ΄ γ΄ νγ΄ νϛ΄ ιζ΄ 

να΄ νθ΄, αἷς ἀκολούθως καὶ τὰς λοιπὰς τῶν κανονίων ἐπισυνθέσεις 

ἐποιησάµεθα. 

 

ηʹ. Περὶ τῆς ἐποχῆς τῶν ὁµαλῶν τῆς σελήνης κινήσεων µήκους τε καὶ 

ἀνωµαλίας. 

Ἵνα δὲ καὶ τὰς ἐποχὰς αὐτῶν συστησώµεθα εἰς τὸ αὐτὸ πρῶτον ἔτος 

Ναβονασσάρου κατ’ Αἰγυπτίους Θὼθ αʹ τῆς µεσηµβρίας, ἐλάβοµεν τὸν 

ἐντεῦθεν χρόνον µέχρι τοῦ µέσου τῆς δευτέρας ἐκλείψεως τῶν πρώτων καὶ 

ἐγγυτέρων τριῶν, ἥτις, ὡς ἔφαµεν, γέγονε τῷ βʹ ἔτει Μαρδοκεµπάδου κατ’ 

Αἰγυπτίους Θὼθ ιηʹ εἰς τὴν ιθʹ πρὸ <ʹ καὶ γʹ α΄ ὥρας ἰσηµερινῆς τοῦ 

µεσονυκτίου· συνάγεται δὲ οὗτος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν κζ΄ καὶ ἡµερῶν ιζ΄ καὶ 

ὡρῶν ἁπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς ἔγγιστα ια΄ ϛʹ, καὶ παράκεινται τῷ τοσούτῳ 

χρόνῳ µεθ’ ὅλους κύκλους ἐπουσίας µήκους µὲν µοῖραι ρκγ΄ κβ΄, ἀνωµαλίας δὲ 

µοῖραι ργ΄ λε΄· ἃς ἐὰν ἀφέλωµεν τῶν ἐν τῷ µέσῳ χρόνῳ τῆς δευτέρας ἐκλείψεως 

ἐποχῶν ἑκατέραν ἀφ’ ἑκατέρας οἰκείως, ἕξοµεν εἰς τὸ πρῶτον ἔτος 

Ναβονασσάρου κατ’ Αἰγυπτίους Θὼθ αʹ τῆς µεσηµβρίας ἐπέχουσαν µέσως τὴν 

σελήνην κατὰ µὲν µῆκος Ταύρου µοίρας ια΄ κβ΄, ἀνωµαλίας δὲ ἀπὸ τοῦ 

ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας σξη΄ µθ΄, ἀποχῆς δὲ δηλονότι µοιρῶν ο΄ λζ΄, 
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ἐπειδήπερ καὶ ὁ ἥλιος εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον ἀπεδείχθη τῶν Ἰχθύων ἐπέχων 

µοίρας 0 µε΄. 

 

θʹ. Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν κατὰ πλάτος µέσων παρόδων τῆς σελήνης καὶ 

τῶν ἐποχῶν αὐτῶν. 

Τὰς µὲν οὖν τοῦ µήκους καὶ τῆς ἀνωµαλίας περιοδικὰς κινήσεις καὶ ἔτι 

τὰς ἐποχὰς αὐτῶν διὰ τῶν τοιούτων ἐφόδων συνεστησάµεθα, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ 

πλάτος πρότερον µὲν διηµαρτάνοµεν καὶ αὐτοὶ συγχρώµενοι κατὰ τὸν 

Ἵππαρχον τῷ τὴν σελήνην ἑξακοσιάκις µὲν καὶ πεντηκοντάκις ἔγγιστα 

καταµετρεῖν τὸν ἴδιον κύκλον, δὶς δὲ καὶ ἡµισάκις τὸν τῆς σκιᾶς καταµετρεῖν 

κατὰ τὸ ἐν ταῖς συζυγίαις µέσον ἀπόστηµα· τούτων γὰρ ὑποκειµένων καὶ τῆς 

πηλικότητος τῆς ἐγκλίσεως τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης οἱ τῶν κατὰ µέρος 

αὐτῆς ἐκλείψεων ὅροι δίδονται. λαµβάνοντες οὖν διαστάσεις ἐκλειπτικὰς καὶ 

ἀπὸ τοῦ µεγέθους τῶν κατὰ τοὺς µέσους χρόνους ἐπισκοτήσεων τὰς ἀκριβεῖς 

κατὰ πλάτος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου παρόδους ἀφ’ ὁποτέρου τῶν συνδέσµων 

ἐπιλογιζόµενοι διά τε τῆς ἀποδεδειγµένης κατὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφορᾶς ἀπὸ 

τῶν ἀκριβῶν παρόδων τὰς περιοδικὰς διακρίνοντες οὕτως τάς τε κατὰ τοὺς 

µέσους χρόνους τῶν ἐκλείψεων ἐποχὰς τοῦ περιοδικοῦ πλάτους εὑρίσκοµεν 

καὶ τὴν ἐν τῷ µεταξὺ χρόνῳ µεθ’ ὅλους κύκλους ἐπουσίαν. νῦν δὲ χρησάµενοι 

χαριεστέραις ἐφόδοις καὶ µηδενὸς τῶν πρότερον ὑποτεθειµένων ἐπιδεοµέναις 

πρὸς τὴν τῶν ἐπιζητουµένων κατάληψιν τήν τε δι’ ἐκείνων ἐπιλελογισµένην 

τοῦ πλάτους πάροδον εὕροµεν διεψευσµένην καὶ ἀπὸ τῆς νῦν χωρὶς ἐκείνων 

κατειληµµένης καὶ τὰς ὑποθέσεις αὐτὰς τὰς περὶ τὰ µεγέθη καὶ τὰ 

ἀποστήµατα µὴ οὕτως ἐχούσας ἐλέγξαντες διωρθωσάµεθα. τὸ δὲ ὅµοιον 

πεποιήκαµεν ἐπί τε τῶν τοῦ Κρόνου καὶ τοῦ Ἑρµοῦ ὑποθέσεων κινήσαντές 

τινα τῶν προτέρων οὐ πάνυ ἀκριβῶς εἰληµµένων διὰ τὸ ὕστερον 

ἀδιστακτοτέραις τηρήσεσι περιτετυχηκέναι. προσήκει γὰρ τοῖς τῷ ὄντι 

φιλαλήθως καὶ ζητητικῶς τῇ τοιαύτῃ θεωρίᾳ προσερχοµένοις µὴ πρὸς µόνην 

τὴν τῶν παλαιῶν ὑποθέσεων διόρθωσιν συγχρῆσθαι τῇ καινότητι τῶν ἐπὶ τὸ 
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ἀδιστακτότερον εὑρισκοµένων ἐφόδων, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν ἰδίων, ἂν 

οὕτως ἔχωσι, µηδὲ αἰσχρὸν ἡγεῖσθαι µεγάλης τινὸς καὶ θείας οὔσης τῆς 

ἐπαγγελίας, κἂν ὑπ’ ἄλλων καὶ µὴ µόνον ὑφ’ αὑτῶν τῆς ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον 

τύχωσι διορθώσεως. 

τίνα µὲν οὖν τρόπον ἕκαστα τούτων ἀποδείκνυµεν, ἐν τοῖς ἐφεξῆς τῆς 

συντάξεως κατὰ τοὺς οἰκείους τόπους ἀποδώσοµεν. τρεψόµεθα δὲ ἐν τῷ 

παρόντι τῆς ἀκολουθίας ἕνεκεν ἐπὶ τὴν τῆς κατὰ πλάτος παρόδου δεῖξιν, ἥτις 

ἔχει τὴν ἔφοδον τοιαύτην. 

πρῶτον µὲν οὖν εἰς τὴν αὐτῆς τῆς µέσης παρόδου διόρθωσιν ἐζητήσαµεν 

ἐκλείψεις σεληνιακὰς ἀπὸ τῶν ἀδιστάκτως ἀναγεγραµµένων, δι’ ὅσου µάλιστα 

ἐνῆν πλείστου χρόνου, καθ’ ἃς τά τε µεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων ἴσα γέγονε καὶ 

περὶ τὸν αὐτὸν σύνδεσµον, καὶ ἀµφοτέρας ἤτοι ἀπ’ ἄρκτων ἢ ἀπὸ µεσηµβρίας, 

καὶ ἔτι ἡ σελήνη περὶ τὸ ἴσον ἦν ἀπόστηµα. τούτων δὴ οὕτως ἐχόντων ἀνάγκη 

τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἴσον ἀπέχειν καθ’ ἑκατέραν τῶν ἐκλείψεων ἐπὶ τὰ 

αὐτὰ µέρη τοῦ αὐτοῦ συνδέσµου καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἀκριβῆ πάροδον αὐτῆς 

ὅλους κατὰ πλάτος κύκλους ἐν τῷ µεταξὺ τῶν τηρήσεων χρόνῳ περιέχειν. 

ἐλάβοµεν δὴ πρώτην µὲν ἔκλειψιν τὴν ἐπὶ ∆αρείου τοῦ πρώτου 

τετηρηµένην ἐν Βαβυλῶνι τῷ πρώτῳ καὶ τριακοστῷ αὐτοῦ ἔτει κατ’ 

Αἰγυπτίους Τυβὶ γʹ εἰς τὴν δʹ ὥρας ϛʹ µέσης, καθ’ ἣν διασαφεῖται, ὅτι 

ἐξέλειπεν ἡ σελήνη ἀπὸ νότου δακτύλους β΄. 

δευτέραν δὲ τὴν τετηρηµένην ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῷ θʹ ἔτει Ἀδριανοῦ κατ’ 

Αἰγυπτίους Παχὼν ιζʹ εἰς τὴν ιηʹ πρὸ τριῶν ὡρῶν ἰσηµερινῶν καὶ τριῶν 

πέµπτων µιᾶς ὥρας τοῦ µεσονυκτίου, καθ’ ἣν ὁµοίως ἐξέλειπεν ἡ σελήνη τὸ 

ἕκτον µέρος τῆς διαµέτρου ἀπὸ µεσηµβρίας. 

ἦν δὲ καὶ ἡ µὲν κατὰ πλάτος πάροδος τῆς σελήνης περὶ τὸν 

καταβιβάζοντα σύνδεσµον ἐν ἑκατέρᾳ τῶν ἐκλείψεων· τὸ γὰρ τοιοῦτον καὶ ἐκ 

τῶν ὁλοσχερεστέρων ὑποθέσεων καταλαµβάνεται. τὸ δὲ ἀπόστηµα ἔγγιστα 

ἴσον καὶ µικρῷ τοῦ µέσου περιγειότερον· καὶ τοῦτο γὰρ ἐκ τῶν 

προαποδεδειγµένων περὶ τῆς ἀνωµαλίας γίνεται δῆλον. ἐπειδὴ οὖν, ὅταν ἀπὸ 
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νότου ἐκλείπῃ ἡ σελήνη, βορειότερόν ἐστιν τὸ κέντρον αὐτῆς τοῦ διὰ µέσων, 

φανερόν, ὅτι καὶ καθ’ ἑκατέραν τῶν ἐκλείψεων τῷ ἴσῳ προηγεῖτο τοῦ 

καταβιβάζοντος συνδέσµου τὸ κέντρον τῆς σελήνης. ἀλλὰ κατὰ µὲν τὴν 

πρώτην ἔκλειψιν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας ρ΄ καὶ 

ἑξηκοστὰ ιθ΄· ὁ γὰρ µέσος χρόνος ἐν Βαβυλῶνι γέγονεν πρὸ ἡµιωρίου τοῦ 

µεσονυκτίου, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ πρὸ µιᾶς τρίτου ὥρας ἰσηµερινῆς, καὶ ὁ ἀπὸ 

τῆς ἐποχῆς τῆς ἐπὶ Ναβονασσάρου χρόνος συνάγει ἔτη σνϛ΄ καὶ ἡµέρας ρκβ΄ 

καὶ ὥρας ἰσηµερινὰς ἁπλῶς µὲν ι΄ Γβ΄, πρὸς δὲ τὰ ὁµαλὰ νυχθήµερα ι΄ δʹ, καὶ 

διὰ τοῦτο ἐλάττων ἦν ἡ ἀκριβὴς πάροδος τῆς περιοδικῆς πέντε µοίραις. κατὰ 

δὲ τὴν δευτέραν ἔκλειψιν ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου 

µοίρας σνα΄ νγ΄· καὶ ἐνθάδε γὰρ ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος µέχρι τοῦ µέσου τῆς 

ἐκλείψεως συνάγει ἔτη ωοα΄ καὶ ἡµέρας σνϛ΄ καὶ ὥρας ἰσηµερινὰς ἁπλῶς µὲν 

η΄ καὶ δύο πέµπτα, ἀκριβῶς δὲ η΄ καὶ δωδέκατον, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ ἀκριβὴς 

πάροδος πλείων ἦν τῆς µέσης µοίραις δ΄ νγ΄. ἐν τῷ µεταξὺ ἄρα χρόνῳ τῶν δύο 

ἐκλείψεων περιέχοντι ἔτη Αἰγυπτιακὰ χιε΄ καὶ ἡµέρας ρλγ΄ καὶ ὥρας 

ἰσηµερινὰς κα΄ <ʹ γʹ ἡ µὲν ἀκριβὴς κατὰ πλάτος πάροδος τῆς σελήνης ὅλους 

περιέχει κύκλους, ἡ δὲ περιοδικὴ ἐνέλειπεν εἰς ὅλους κύκλους ταῖς ἐξ 

ἀµφοτέρων τῶν ἀνωµαλιῶν συναγοµέναις µοίραις θ΄ νγ΄. ἐλλείπει δὲ ἐκ τῶν 

προεκτεθειµένων κατὰ τὰς τοῦ Ἱππάρχου ὑποθέσεις µέσων παρόδων ἐν τῷ 

τοσούτῳ χρόνῳ εἰς ὅλας ἀποκαταστάσεις µοίρας ι΄καὶ ἑξηκοστὰ ἔγγιστα β΄· 

πλείων ἄρα γέγονεν παρὰ τὰς ὑποθέσεις ἡ µέση κατὰ πλάτος πάροδος 

ἑξηκοστοῖς θ΄. 

ταῦτα οὖν ἐπιµερίσαντες εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἐκ τοῦ προκειµένου χρόνου 

συναγοµένων ἡµερῶν Μκβ ͵δχθ΄ ἔγγιστα καὶ τὰ ἐκ τῆς παραβολῆς γεγενηµένα 

0000 η΄ λθ ΄ιη΄ προσθέντες τῷ κατ’ ἐκείνας τὰς ὑποθέσεις προαποδεδειγµένῳ 

ἡµερησίῳ µέσῳ κινήµατι εὕροµεν τὸ διωρθωµένον µοιρῶν ιγ΄ ιγ΄ µε΄ λθ΄ µη΄ νϛ΄ 

λζ΄, αἷς πάλιν ἀκολούθως καὶ τὰς λοιπὰς τῶν κανονίων ἐπισυνθέσεις 

ἐπραγµατευσάµεθα. 
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δεδειγµένης δὲ ἅπαξ τὸν τρόπον τοῦτον τῆς περιοδικῆς κατὰ πλάτος 

κινήσεως ἑξῆς καὶ εἰς τὴν τῶν ἐποχῶν αὐτῆς σύστασιν ἐζητήσαµεν πάλιν 

διάστασιν ἀδιστάκτων ἐκλείψεων δύο, καθ’ ἃς τὰ µὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ τοῖς 

πρότερον συνέβαινεν, τουτέστιν τά τε ἀποστήµατα τῆς σελήνης ἔγγιστα ἴσα 

ἐγίνετο καὶ αἱ ἐπισκοτήσεις ἴσαι τε καὶ ἤτοι πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς µεσηµβρίαν 

ἀµφότεραι, ὁ δὲ σύνδεσµος οὐκέτι ὁ αὐτὸς ἀλλὰ ὁ ἐναντίος. 

καὶ τούτων δὲ τῶν ἐκλείψεων πρώτη µέν ἐστιν, ᾗ κεχρήµεθα καὶ πρὸς 

τὴν τῆς ἀνωµαλίας ἀπόδειξιν, γενοµένη δὲ τῷ βʹ ἔτει Μαρδοκεµπάδου κατ’ 

Αἰγυπτίους Θὼθ ιηʹ εἰς τὴν ιθʹ ἐν µὲν Βαβυλῶνι τοῦ µεσονυκτίου, ἐν δὲ 

Ἀλεξανδρείᾳ πρὸ <ʹ γʹ µιᾶς ὥρας ἰσηµερινῆς, καθ’ ἣν διασαφεῖται ἐκλελοιπυῖα 

ἡ σελήνη ἀπὸ νότου δακτύλους γ΄. 

δευτέρα δέ, ᾗ καὶ Ἵππαρχος συνεχρήσατο γενοµένῃ τῷ κʹ ἔτει ∆αρείου 

τοῦ µετὰ Καµβύσην κατ’ Αἰγυπτίους Ἐπιφὶ κηʹ εἰς τὴν κθʹ τῆς νυκτὸς 

προελθούσης ἰσηµερινὰς ὥρας ϛ΄ γʹ, καθ’ ἣν ὁµοίως ἐξέλειπεν ἡ σελήνη ἀπὸ 

νότου τὸ τέταρτον τῆς διαµέτρου, καὶ ἦν ὁ µέσος χρόνος ἐν µὲν Βαβυλῶνι πρὸ 

δύο πέµπτων µιᾶς ὥρας ἰσηµερινῆς τοῦ µεσονυκτίου, ἐπεὶ τὸ ἡµινύκτιον ἦν 

τότε ὡρῶν ἰσηµερινῶν ϛ΄ <ʹ δʹ ἔγγιστα, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ πρὸ α΄ δʹ ὥρας 

ἰσηµερινῆς τοῦ µεσονυκτίου. 

γέγονε δὲ καὶ τούτων τῶν ἐκλείψεων ἑκατέρα τῆς σελήνης περὶ τὸ 

µέγιστον οὔσης ἀπόστηµα, ἀλλὰ ἡ µὲν προτέρα περὶ τὸν ἀναβιβάζοντα 

σύνδεσµον, ἡ δὲ δευτέρα περὶ τὸν καταβιβάζοντα, ὡς καὶ ἐνταῦθα τῷ ἴσῳ 

βορειότερον εἶναι τοῦ διὰ µέσων ἐν αὐταῖς τὸ κέντρον τῆς σελήνης. 

ἔστω δὴ ὁ λοξὸς αὐτῆς κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ διάµετρον τὴν ΑΓ, καὶ 

ὑποκείσθω τὸ µὲν Α σηµεῖον ὁ ἀναβιβάζων 

σύνδεσµος, τὸ δὲ Γ ὁ καταβιβάζων, τὸ δὲ Β 

βορειότατον πέρας, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι 

περιφέρειαι ἀφ’ ἑκατέρου τῶν Α, Γ συνδέσµων ὡς 

πρὸς τὸ Β βόρειον πέρας αἱ Α∆ καὶ ΓΕ, ὥστε κατὰ 

µὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν κατὰ τὸ ∆ εἶναι τὸ 
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κέντρον τῆς σελήνης, κατὰ δὲ τὴν βʹ κατὰ τὸ Ε. ἀλλὰ ὁ µὲν ἐπὶ τὴν προτέραν 

ἔκλειψιν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος ἐτῶν ἐστιν Αἰγυπτιακῶν κζ΄ καὶ ἡµερῶν ιζ΄ 

καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς ια΄ ϛʹ, καὶ διὰ τοῦτο ἀπεῖχεν ἡ 

σελήνη ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας ιβ΄ κδ΄, πλείων τε ἦν ἡ 

περιοδικὴ πάροδος τῆς ἀκριβοῦς ἑξηκοστοῖς νθ΄· ὁ δὲ ἐπὶ τὴν δευτέραν 

ἔκλειψιν ὁµοίως ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν σµε΄ καὶ ἡµερῶν τκζ΄ καὶ ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν ι΄ <ʹ δʹ, ἀκριβῶς δὲ  ι΄ δʹ, καὶ διὰ τοῦτο ἀπεῖχεν ἡ 

σελήνη ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας β΄ µδ΄, πλείων τε ἦν ἡ 

περιοδικὴ πάροδος τῆς ἀκριβοῦς ἑξηκοστοῖς ιγ΄. καὶ ὁ µεταξὺ δὲ τῶν 

τηρήσεων χρόνος περιέχων Αἰγυπτιακὰ ἔτη σιη΄ καὶ ἡµέρας τθ΄ καὶ ὥρας 

ἰσηµερινὰς κγ΄ ιβʹ συνάγει κατὰ τὴν ἀποδεδειγµένην τοῦ πλάτους µέσην 

κίνησιν ἐπουσίαν µοίρας ρξ΄ καὶ ἑξηκοστὰ δ΄. 

ἔστω οὖν διὰ τὰ ἐκκείµενα καὶ ἡ µέση πάροδος τοῦ κέντρου τῆς σελήνης 

ἐπὶ µὲν τῆς προτέρας ἐκλείψεως κατὰ τὸ Ζ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας κατὰ τὸ Η. καὶ 

ἐπεὶ ἡ µὲν ΖΒΗ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν ρξ΄ καὶ ἑξηκοστῶν δ΄, ἡ δὲ ∆Ζ 

ἑξηκοστῶν νθ΄, ἡ δὲ ΕΗ ἑξηκοστῶν ιγ΄, συναχθήσεται καὶ ἡ ∆Ε περιφέρεια 

µοιρῶν ρξ΄ ν΄. καὶ συναµφότεραι µὲν ἄρα αἱ Α∆, ΕΓ τῶν λοιπῶν εἰσιν εἰς τὸ 

ἡµικύκλιον µοιρῶν ιθ΄ ΄ι, ἑκατέρα δὲ αὐτῶν, ἐπεὶ ἴσαι εἰσίν, τῶν αὐτῶν θ΄ λε΄, 

ὅσοις ἡ ἀκριβὴς πάροδος τῆς σελήνης κατὰ µὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν 

ὑπελείπετο τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσµου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν τοῦ 

καταβιβάζοντος προηγεῖτο. καὶ ὅλη µὲν ἄρα ἡ ΑΖ περιφέρεια µοιρῶν ἐστιν ι΄ 

λδ΄, λοιπὴ δὲ ἡ ΗΓ µοιρῶν θ΄ κβ΄. ὥστε καὶ ἡ περιοδικὴ πάροδος τῆς σελήνης 

κατὰ µὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν ὑπελείπετο τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσµου 

µοίραις ι΄ λδ΄ καὶ ἀπεῖχεν ἀπὸ τοῦ Β βορείου πέρατος µοίρας σπ΄ λδ΄, κατὰ δὲ 

τὴν δευτέραν προηγεῖτο τοῦ καταβιβάζοντος µοίραις θ΄ κβ΄ καὶ ἀπεῖχεν τοῦ 

αὐτοῦ βορείου πέρατος µοίρας π΄ λη΄. 

λοιπὸν δέ, ἐπειδὴ ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος µέχρι τοῦ µέσου τῆς 

προτέρας ἐκλείψεως ἐπουσίαν περιέχει πλάτους µοίρας σπϛ΄ ιθ΄, ταύτας ἐὰν 

ἀφέλωµεν τῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς προτέρας ἐκλείψεως µοιρῶν σπ΄ λδ΄ 
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προσθέντες αὐταῖς ἕνα κύκλον, ἕξοµεν καὶ εἰς τὸ αʹ ἔτος Ναβονασσάρου κατ’ 

Αἰγυπτίους Θὼθ αʹ τῆς µεσηµβρίας τὴν τοῦ περιοδικοῦ πλάτους ἐποχὴν ἀπὸ 

τοῦ βορείου πέρατος µοίρας τνδ΄ ιε΄. καὶ πρὸς τὰς διακρίσεις δὲ τῶν περὶ τὰς 

συνόδους καὶ πανσελήνους γινοµένων ψηφοφοριῶν, ἐπειδὴ κατὰ τὰς τοιαύτας 

παρόδους οὐδὲν προσδεηθησόµεθα τῆς ἀποδειχθησοµένης δευτέρας 

ἀνωµαλίας, ἐκθησόµεθα τῶν κατὰ µέρος τµηµάτων κανόνιον διὰ τῶν γραµµῶν 

πάλιν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου, τὴν πραγµατείαν αὐτῶν ποιησάµενοι καὶ 

συγχρησάµενοι µὲν τῷ τῶν ἑξήκοντα πρὸς τὰ ε καὶ δʹ λόγῳ, διελόντες δὲ 

ὡσαύτως τὰ µὲν πρὸς τῷ ἀπογείῳ τεταρτηµόρια διὰ µοιρῶν ϛ΄, τὰ δὲ πρὸς τῷ 

περιγείῳ διὰ µοιρῶν γ΄, ὡς πάλιν τὴν τοῦ κανονίου διαγραφὴν ὁµοίαν 

γίνεσθαι τῇ ἐπὶ τοῦ ἡλίου στίχων µὲν µε΄, σελιδίων δὲ τριῶν, τῶν µὲν πρώτων 

δύο περιεχόντων τοὺς ἀριθµοὺς τῶν τῆς ἀνωµαλίας µοιρῶν, τοῦ δὲ τρίτου τὰς 

οἰκείως ἑκάστῳ τµήµατι παρακειµένας προσθαφαιρέσεις τῆς µὲν ἀφαιρέσεως 

γινοµένης κατὰ τὴν ψηφοφορίαν ἐπί τε τοῦ µήκους καὶ τοῦ πλάτους, ὅταν ὁ 

τῆς ἀνωµαλίας ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόµενος ἀριθµὸς ἕως ρπ΄ 

µοιρῶν ᾖ, τῆς δὲ προσθέσεως, ὅταν τὰς ρπ΄ µοίρας ὑπερπίπτῃ. καί ἐστιν τὸ 

κανόνιον τοιοῦτο· 
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ιʹ. Κανόνιον τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωµαλίας τῆς σελήνης. 

 

 
 

ιαʹ. Ὅτι οὐ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποθέσεων, ἀλλὰ παρὰ τοὺς ἐπιλογισµοὺς 

διήνεγκεν κατὰ τὸν Ἵππαρχον ἡ πηλικότης τῆς σεληνιακῆς ἀνωµαλίας. 

Τούτων οὕτως ἀποδεδειγµένων εἰκότως ἄν τις ἐπιζητήσειε, διὰ ποίαν 

αἰτίαν ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου παρατεθειµένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων πρὸς 

τὴν τῆς τοιαύτης ἀνωµαλίας ἐπίσκεψιν οὔτε ὁ αὐτὸς γίνεται λόγος τῷ ὑφ’ 

ἡµῶν ἀποδεδειγµένῳ οὔτε σύµφωνος ὁ πρῶτος καὶ διὰ τῆς κατ’ ἐκκεντρότητα 

ὑποθέσεως δειχθεὶς τῷ δευτέρῳ καὶ διὰ τῆς κατ’ ἐπίκυκλον ὑποθέσεως 

ἐπιλελογισµένῳ. κατὰ µὲν γὰρ τὴν πρώτην δεῖξιν συνάγει τὸν λόγον τῆς ἐκ τοῦ 

κέντρου τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὴν µεταξὺ τῶν κέντρων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ διὰ 
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µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου, ὃν ἔχει τὰ ͵γρµδ΄ πρὸς τὰ τκζ΄ Γβ΄ ἔγγιστα, ᾧ λόγῳ 

ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῶν ξ΄ πρὸς τὰ ϛ΄ ιε΄, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν συνάγει τὸν λόγον 

τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων µέχρι τοῦ κέντρου τοῦ 

ἐπικύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου, ὃν ἔχει τὰ ͵γρκβ΄ <ʹ πρὸς 

σµζ΄ <ʹ, ᾧ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τῶν ξ΄ πρὸς τὰ δ΄ µϛ΄· ποιεῖ δὲ τὸ πλεῖστον τῆς 

ἀνωµαλίας διάφορον ὁ µὲν τῶν ξ΄ πρὸς τὰ ϛ΄ δʹ λόγος µοιρῶν ε΄ µθ΄, ὁ δὲ τῶν ξ΄ 

πρὸς τὰ δ΄ µϛ΄ µοιρῶν δ΄ λδ΄, καθ’ ἡµᾶς τοῦ τῶν ξ΄ πρὸς τὰ ε΄ δʹ λόγου ε΄ 

µοιρῶν ἔγγιστα ποιοῦντος τὴν ἐκκειµένην διαφοράν. 

ὅτι µὲν οὖν οὐ παρὰ τὴν τῶν ὑποθέσεων ἀσυµφωνίαν, ὡς οἴονταί τινες, 

ἡ τοιαύτη παρηκολούθησεν ἁµαρτία, καὶ τῷ λόγῳ µικρῷ πρόσθεν φανερὸν 

ἡµῖν γέγονεν ἐκ τοῦ καθ’ ἑκατέραν αὐτῶν τὰ αὐτὰ φαινόµενα συµβαίνειν 

ἀπαραλλάκτως, καὶ διὰ τῶν ἀριθµῶν δέ, εἰ θελήσαιµεν τοὺς ἐπιλογισµοὺς 

ποιεῖσθαι, τὸν αὐτὸν ἂν εὕροιµεν γινόµενον λόγον ἐξ ἀµφοτέρων τῶν 

ὑποθέσεων, εἰ τοῖς αὐτοῖς µέντοι φαινοµένοις ἀκολουθήσαιµεν ἐφ’ ἑκατέρας 

καὶ µὴ διαφόροις, ὥσπερ ὁ  Ἵππαρχος. δυνατὸν γὰρ οὕτως ἔσται µὴ τῶν 

αὐτῶν ὑποτεθεισῶν ἐκλείψεων ἢ παρ’ αὐτὰς τὰς τηρήσεις ἢ παρὰ τοὺς τῶν 

διαστάσεων ἐπιλογισµοὺς τὴν ἁµαρτίαν συµβεβηκέναι. εὑρήσοµεν γοῦν καὶ ἐπ’ 

ἐκείνων τῶν ἐκλείψεων τὰς µὲν συζυγίας ὑγιῶς τετηρηµένας καὶ συµφώνως 

γεγενηµένας ταῖς ὑφ’ ἡµῶν ἀποδεδειγµέναις τῆς τε ὁµαλῆς καὶ τῆς ἀνωµάλου 

κινήσεως ὑποθέσεσι, τοὺς δὲ τῶν διαστάσεων ἐπιλογισµούς, δι’ ὧν ἡ 

πηλικότης τοῦ λόγου δείκνυται, µὴ ἐπιµελῶς, ὡς ἔνι µάλιστα, γεγενηµένους. 

δείξοµεν δὲ τούτων ἑκάτερον ἀπὸ τῶν πρώτων τριῶν ἐκλείψεων ἀρξάµενοι. 

ταύτας µὲν δὴ τὰς τρεῖς ἐκλείψεις παρατεθεῖσθαί φησιν ἀπὸ τῶν ἐκ 

Βαβυλῶνος διακοµισθεισῶν ὡς ἐκεῖ τετηρηµένας, γεγονέναι δὲ τὴν πρώτην 

ἄρχοντος Ἀθήνησι Φανοστράτου µηνὸς Ποσειδεῶνος καὶ ἐκλελοιπέναι τὴν 

σελήνην βραχὺ µέρος τοῦ κύκλου ἀπὸ θερινῆς ἀνατολῆς τῆς νυκτὸς λοιποῦ 

ὄντος ἡµιωρίου· καὶ ἔτι, φησίν, ἐκλείπουσα ἔδυ. γίνεται τοίνυν οὗτος ὁ χρόνος 

κατὰ τὸ τξϛʹ ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ’ Αἰγυπτίους δέ, ὡς αὐτός φησιν, 

Θὼθ κϛʹ εἰς τὴν κζʹ µετὰ ε΄ <ʹ ὥρας καιρικὰς τοῦ µεσονυκτίου, ἐπειδήπερ 
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λοιπὸν ἦν τῆς νυκτὸς ἡµιώριον. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ ἔσχατα τοῦ 

Τοξότου ἐν Βαβυλῶνι ἡ τῆς νυκτὸς ὥρα χρόνων ἐστὶν ιη· ἡ γὰρ νύξ ἐστιν 

ἰσηµερινῶν ὡρῶν ιδ΄ καὶ δύο πέµπτων· αἱ πέντε ἥµισυ ἄρα ὧραι καιρικαὶ 

συνάγουσιν ἰσηµερινὰς ὥρας ϛ΄ καὶ τρία πέµπτα. ἡ ἀρχὴ ἄρα τῆς ἐκλείψεως 

γέγονε µετὰ ιη΄ ὥρας ἰσηµερινὰς καὶ τρία πέµπτα τῆς ἐν τῇ κϛʹ µεσηµβρίας. 

ἐπεὶ δὲ βραχὺ µέρος ἐπεσκιάσθη, ὁ µὲν πᾶς χρόνος τῆς ἐκλείψεως ὀφείλει 

γεγονέναι α΄ <ʹ ὥρας ἔγγιστα, ὁ δὲ µέσος δηλονότι µετὰ ιθ΄ γʹ ὥρας ἰσηµερινάς. 

ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πάλιν ἄρα γέγονεν ὁ µέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως µετὰ ιη΄ <ʹ 

ὥρας ἰσηµερινὰς τῆς ἐν τῇ κϛʹ µεσηµβρίας. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ αʹ ἔτος 

Ναβονασσάρου ἐποχῆς χρόνος µέχρι τοῦ ὑποκειµένου ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν τξε΄ 

καὶ ἡµερῶν κε καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν ιη΄ <ʹ, ἀκριβῶς δὲ ιη΄ δʹ· πρὸς 

ὃν χρόνον ἐπιλογιζόµενοι κατὰ τὰς ἐκκειµένας ἡµῶν ὑποθέσεις τὸν µὲν ἥλιον 

εὑρίσκοµεν ἀκριβῶς ἐπέχοντα Τοξότου µοίρας κη΄ ιη΄, τὴν δὲ σελήνην µέσως 

µὲν ∆ιδύµων µοίρας κδ΄ κ΄, ἀκριβῶς δὲ κη΄ ιζ΄, ἐπειδήπερ καὶ κατὰ τὴν 

ἀνωµαλίαν ἀπέχει τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας σκζ΄ µγ΄. 

πάλιν τὴν ἑξῆς ἔκλειψίν φησιν γεγονέναι ἄρχοντος Ἀθήνησιν 

Φανοστράτου Σκιροφοριῶνος µηνός, κατ’ Αἰγυπτίους δὲ Φαµενὼθ κδʹ εἰς τὴν 

κεʹ· ἐξέλειπεν δέ, φησίν, ἀπὸ θερινῆς ἀνατολῆς τῆς πρώτης ὥρας 

προεληλυθυίας. γίνεται δὴ καὶ οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ τξϛʹ ἔτος ἀπὸ 

Ναβονασσάρου Φαµενὼθ κδʹ εἰς τὴν κεʹ πρὸ ε΄ <ʹ ὡρῶν µάλιστα καιρικῶν τοῦ 

µεσονυκτίου. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ ἔσχατα τῶν ∆ιδύµων ἡ τῆς νυκτὸς 

ὥρα ἐν Βαβυλῶνι χρόνων ἐστὶν ιβ΄· αἱ ἄρα ε΄ <ʹ καιρικαὶ ὧραι ποιοῦσιν 

ἰσηµερινὰς δ΄ καὶ δύο πέµπτα. ἡ ἀρχὴ ἄρα τῆς ἐκλείψεως γέγονεν µετὰ ζ΄ ὥρας 

ἰσηµερινὰς καὶ τρία πέµπτα τῆς ἐν τῇ κδʹ µεσηµβρίας. ἀλλ’ ἐπεὶ ὁ πᾶς χρόνος 

τῆς ἐκλείψεως ὡρῶν τριῶν ἀναγράφεται, ὁ µέσος δηλονότι γέγονε µετὰ ἐννέα 

καὶ δέκατον ὥρας ἰσηµερινῆς. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἄρα ὀφείλει γεγονέναι µετὰ η΄ 

δʹ ἔγγιστα ὥρας ἰσηµερινὰς τῆς ἐν τῇ κδʹ µεσηµβρίας. καί ἐστι πάλιν ὁ ἀπὸ 

τῶν ἐποχῶν χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν τξε΄ καὶ ἡµερῶν σγ΄ καὶ ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν η΄ δʹ, ἀκριβῶς δὲ ζ΄ <ʹ γʹ· πρὸς ὃν χρόνον εὑρίσκοµεν τὸν 
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µὲν ἥλιον ἀκριβῶς ἐπέχοντα ∆ιδύµων µοίρας κα µϛ, τὴν δὲ σελήνην µέσως µὲν 

Τοξότου µοίρας κγ΄ νη΄, ἀκριβῶς δὲ µοίρας κα΄ µη΄, ἐπειδήπερ κατὰ τὴν 

ἀνωµαλίαν ἀπεῖχεν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας κζ΄ λζ΄. συνάγεται δὲ 

καὶ ἡ διάστασις ἡ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν δευτέραν ἡµερῶν ροζ΄ 

καὶ ὡρῶν ιγ΄ καὶ τριῶν πέµπτων ἰσηµερινῶν, µοιρῶν δέ, ἃς ὁ ἥλιος κεκίνηται, 

ρογ΄ κη΄, τοῦ Ἱππάρχου ποιησαµένου τὴν δεῖξιν ὡς τῆς διαστάσεως ἡµερῶν µὲν 

οὔσης ροζ΄ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ιγ΄ <ʹ δʹ, µοιρῶν δὲ ρογ΄ λειπουσῶν τὸ 

ὄγδοον µέρος µιᾶς µοίρας. 

τὴν δὲ τρίτην φησὶν γεγονέναι ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐάνδρου µηνὸς 

Ποσειδεῶνος τοῦ προτέρου κατὰ Αἰγυπτίους Θὼθ ιϛʹ εἰς τὴν ιζʹ· ἐξέλειπεν δέ, 

φησίν, ὅλη ἀρξαµένη ἀπὸ θερινῶν ἀνατολῶν δ ὡρῶν παρεληλυθυιῶν. Γίνεται 

δὴ καὶ οὗτος ὁ χρόνος κατὰ τὸ τξζʹ ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου Θὼθ ιϛʹ εἰς τὴν 

ιζʹ πρὸ β΄ <ʹ µάλιστα ὡρῶν τοῦ µεσονυκτίου. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ 

δύο µέρη τοῦ Τοξότου ἐν Βαβυλῶνι ἡ τῆς νυκτὸς ὥρα χρόνων ἐστὶν ιη΄ 

ἔγγιστα· αἱ ἄρα β΄ <ʹ ὧραι καιρικαὶ ποιοῦσιν ἰσηµερινὰς ὥρας γ΄. ὥστε ἡ ἀρχὴ 

τῆς ἐκλείψεως γέγονεν µετὰ θ΄ ὥρας ἰσηµερινὰς τῆς ἐν τῇ ιϛʹ µεσηµβρίας. ἀλλὰ 

ἐπειδὴ ὅλη ἐξέλειπεν, ὁ µὲν πᾶς χρόνος ἔγγιστα γέγονεν ὡρῶν δ΄ ἰσηµερινῶν, ὁ 

δὲ µέσος χρόνος δηλονότι µετὰ ια΄ ὥρας τῆς µεσηµβρίας· ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἄρα ὁ 

µέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως ὀφείλει γεγονέναι µετὰ ι΄ ἕκτον ὥρας ἰσηµερινὰς 

τῆς ἐν τῇ ιϛʹ µεσηµβρίας. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν χρόνος ἐτῶν 

Αἰγυπτιακῶν τξϛ΄ καὶ ἡµερῶν ιε΄ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν πάλιν ι΄ ϛʹ, 

ἀκριβῶς δὲ θ΄ <ʹ γʹ· πρὸς ὃν χρόνον εὑρίσκοµεν τὸν µὲν ἥλιον ἐπέχοντα 

ἀκριβῶς Τοξότου µοίρας ιζ΄ λ΄, τὴν δὲ σελήνην µέσως µὲν ∆ιδύµων µοίρας ιζ΄ 

κα΄, ἀκριβῶς δὲ ιζ΄κη΄, διὰ τὸ κατὰ τὴν ἀνωµαλίαν ἀπέχειν τοῦ ἀπογείου τοῦ 

ἐπικύκλου µοίρας ρπα ιβ. συνάγεται δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς δευτέρας ἐπὶ τὴν τρίτην 

ἔκλειψιν διάστασις ἡµερῶν µὲν ροζ΄ καὶ ἰσηµερινῶν ὡρῶν β΄, µοιρῶν δὲ ροε΄ 

µδ΄, τοῦ Ἱππάρχου πάλιν ὑποθεµένου καὶ ταύτην τὴν διάστασιν ἡµερῶν µὲν 

ροζ καὶ ὥρας α΄ Γβ΄, µοιρῶν δὲ ροε΄ η΄. φαίνεται οὖν ἐν τοῖς τῶν διαστάσεων 

ἐπιλογισµοῖς διεψευσµένος ἐπὶ µὲν τῶν ἡµερῶν ϛʹ τε καὶ γʹ µιᾶς ὥρας 
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ἰσηµερινῆς, ἐπὶ δὲ τῶν µοιρῶν τρισὶ πέµπτοις ἔγγιστα καθ’ ἑκατέραν µιᾶς 

µοίρας, ἅπερ οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐν τῇ πηλικότητι τοῦ λόγου διαφωνίαν 

ἀπεργάσασθαι δύναται. 

µεταβησόµεθα δὴ καὶ ἐπὶ τὰς ὕστερον ἐκτεθειµένας αὐτῷ τρεῖς 

ἐκλείψεις, ἅς φησιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τετηρῆσθαι. τούτων δὲ τὴν πρώτην φησὶν 

γεγονέναι τῷ νδʹ ἔτει τῆς δευτέρας κατὰ Κάλιππον περιόδου κατ’ Αἰγυπτίους 

Μεσορὴ ιϛʹ, καθ’ ἣν ἤρξατο µὲν ἐκλείπειν ἡ σελήνη πρὸ ἡµιωρίου τῆς 

ἀνατολῆς, ἔσχατον δὲ ἀνεπληρώθη τρίτης ὥρας µέσης. ὁ µέσος ἄρα χρόνος 

γέγονεν ὥρας µὲν δευτέρας ἀρχοµένης, πρὸ ε΄ δὲ ὡρῶν καιρικῶν τοῦ 

µεσονυκτίου, πρὸ τοσούτων δὲ καὶ ἰσηµερινῶν, ἐπειδήπερ ὁ ἥλιος περὶ τὰ 

τελευταῖα ἦν τῆς Παρθένου. ὥστε µετὰ ζ΄ ὥρας ἰσηµερινὰς τῆς ἐν τῇ ιϛʹ 

µεσηµβρίας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γέγονεν ὁ µέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως. ἔστι δὲ ὁ 

ἀπὸ τῶν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος Ναβονασσάρου ἐποχῶν χρόνος ἐτῶν 

Αἰγυπτιακῶν φµϛ΄ καὶ ἡµερῶν τµε΄ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν ζ΄, 

ἀκριβῶς δὲ ϛ΄ <ʹ· καθ’ ὃν χρόνον πάλιν εὑρίσκοµεν τὸν µὲν ἥλιον ἐπέχοντα 

ἀκριβῶς Παρθένου µοίρας κϛ΄ ϛ΄, τὴν δὲ σελήνην µέσως µὲν Ἰχθύων µοίρας κβ΄, 

ἀκριβῶς δὲ µοίρας κϛ΄ ζ΄, διὰ τὸ κατὰ τὴν ἀνωµαλίαν ἀπέχειν τοῦ ἀπογείου 

τοῦ ἐπικύκλου µοίρας τ΄ καὶ ἑξηκοστὰ ιγ΄. 

τὴν δὲ ἑξῆς ἔκλειψίν φησι γεγονέναι τῷ νεʹ ἔτει τῆς αὐτῆς περιόδου κατ’ 

Αἰγυπτίους Μεχεὶρ θʹ, ἤρξατο δὲ τῆς νυκτὸς προελθουσῶν ὡρῶν ε΄ καὶ 

τριτηµορίου καὶ ἐξέλειπεν ὅλη. γέγονεν ἄρα ἡ µὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως µετὰ ια΄ 

καὶ γʹ ὥρας ἰσηµερινὰς τῆς ἐν τῇ  ἐνάτῃ µεσηµβρίας, ἐπειδήπερ πάλιν ὁ ἥλιος 

περὶ τὰ ἔσχατα ἦν τῶν Ἰχθύων, ὁ δὲ µέσος χρόνος µετὰ ιγ΄καὶ γʹ ὥρας 

ἰσηµερινὰς διὰ τὸ τὴν σελήνην ὅλην ἐκλελοιπέναι. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν 

µέχρι τούτου χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν φµζ΄ καὶ ἡµερῶν ρνη΄ καὶ ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ἁπλῶς τε΄ καὶ ἀκριβῶς ἔγγιστα ιγ΄ γʹ· πρὸς ὃν χρόνον ὡσαύτως 

εὑρίσκοµεν τὸν µὲν ἥλιον ἀκριβῶς ἐπέχοντα τῶν Ἰχθύων µοίρας κϛ΄ ιζ΄, τὴν δὲ 

σελήνην µέσως µὲν Χηλῶν µοῖραν α΄ ζ΄, ἀκριβῶς δὲ Παρθένου µοίρας κϛ΄ ιϛ΄, 

ἐπειδήπερ κατὰ τὴν ἀνωµαλίαν ἀπεῖχεν τοῦ ἀπογείου µοίρας ρθ΄ κη΄. 



© www.astrothesaurus.gr 

 -45-

συνάγεται δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν δευτέραν διάστασις 

ἡµερῶν ροη΄ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ϛ΄ <ʹ γʹ, µοιρῶν δὲ ρπ΄ ια΄, τοῦ Ἱππάρχου 

ποιησαµένου τὴν δεῖξιν ὡς τῆς διαστάσεως ταύτης ἡµερῶν µὲν οὔσης ροη΄ καὶ 

ὡρῶν ϛ΄ ἰσηµερινῶν, µοιρῶν δὲ ρπ΄ κ΄. 

τὴν δὲ τρίτην φησὶν ἔκλειψιν γεγονέναι τῷ αὐτῷ νεʹ ἔτει τῆς δευτέρας 

περιόδου κατ’ Αἰγυπτίους Μεσορὴ εʹ, ἤρξατο δὲ τῆς νυκτὸς προελθουσῶν 

ὡρῶν ϛ΄ Γβ΄ καὶ ἐξέλειπεν ὅλη. καὶ τὸν µέσον δὲ τῆς ἐκλείψεως χρόνον φησὶ 

γεγονέναι περὶ ὥρας µάλιστα η΄ καὶ τριτηµόριον, τουτέστιν µετὰ β΄ τρίτον 

ὥρας καιρικὰς τοῦ µεσονυκτίου. ἀλλὰ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ τὰ µέσα τῆς 

Παρθένου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἡ τῆς νυκτὸς ὥρα χρόνων ἐστὶν ιδ΄ καὶ δύο 

πέµπτων· αἱ δύο τρίτον ἄρα ὧραι καιρικαὶ ποιοῦσιν ἰσηµερινὰς ἔγγιστα δύο 

τέταρτον. ὥστε γέγονεν ὁ µέσος χρόνος µετὰ ιδ΄ δʹὥρας ἰσηµερινὰς τῆς ἐν τῇ εʹ 

µεσηµβρίας. καί ἐστιν πάλιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν µέχρι τούτου χρόνος ἐτῶν 

Αἰγυπτιακῶν φµζ ΄καὶ ἡµερῶν τλδ΄ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν ιδ΄ δʹ, 

ἀκριβῶς δὲ ιγ΄ <ʹ δʹ· πρὸς ὃν χρόνον εὑρίσκοµεν τὸν µὲν ἥλιον ἐπέχοντα 

ἀκριβῶς Παρθένου µοίρας ιε΄ ιβ΄, τὴν δὲ σελήνην µέσως µὲν Ἰχθύων µοίρας ι΄ 

κδ΄, ἀκριβῶς δὲ µοίρας ιε΄ ιγ΄, ἐπειδήπερ κατὰ τὴν ἀνωµαλίαν ἀπεῖχε τοῦ 

ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας σµθ΄ θ΄. συνάγεται δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς δευτέρας 

ἐκλείψεως ἐπὶ τὴν τρίτην διάστασις ἡµερῶν µὲν ροϛ΄ καὶ δύο πέµπτων µιᾶς 

ὥρας ἰσηµερινῆς, µοιρῶν δὲ ρξη΄ νε΄, τοῦ Ἱππάρχου πάλιν ὑποθεµένου καὶ 

ταύτην τὴν διάστασιν ἡµερῶν ροϛ΄ καὶ µιᾶς τρίτου ὥρας ἰσηµερινῆς, µοιρῶν 

δὲ ρξη΄ λγ΄. καὶ ἐνθάδε ἄρα φαίνεται διεψευσµένος ἐπὶ µὲν τῶν µοιρῶν ϛʹ καὶ 

γʹ ἔγγιστα µιᾶς µοίρας, ἐπὶ δὲ τῶν ἡµερῶν ἡµίσει καὶ τρίτῳ καὶ δεκάτῳ 

ἔγγιστα µιᾶς ὥρας ἰσηµερινῆς, ἃ καὶ αὐτὰ δύναται διαφορὰν ἀξιόλογον περὶ 

τὸν τῆς ὑποθέσεως λόγον ἀπεργάσασθαι. 

γέγονεν οὖν ἡµῖν ὑπ’ ὄψιν τό τε τῆς προκειµένης διαφωνίας αἴτιον, καὶ 

ὅτι θαρροῦντες ἂν ἔτι µᾶλλον συγχρησαίµεθα τῷ καθ’ ἡµᾶς ἀποδεδειγµένῳ 

λόγῳ τῆς ἀνωµαλίας ἐπὶ τῶν συζυγιῶν τῆς σελήνης καὶ αὐτῶν τούτων τῶν 

ἐκλείψεων συµφώνων µάλιστα ταῖς ἡµετέραις ὑποθέσεσιν εὑρεθεισῶν. 


