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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   

  

Εʹ. 

 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ εʹ τῶν τοῦ Πτολεµαίου µαθηµατικῶν· 

 

αʹ. περὶ κατασκευῆς ἀστρολάβου ὀργάνου. 

βʹ. περὶ τῆς πρὸς τὴν διπλῆν ἀνωµαλίαν τῆς σελήνης ὑποθέσεως. 

γʹ. περὶ τῆς πηλικότητος τῆς παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωµαλίας τῆς σελήνης. 

δʹ. περὶ τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου. 

εʹ. περὶ τῆς προσνεύσεως τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου. 

ϛʹ. πῶς διὰ τῶν γραµµῶν ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἡ ἀκριβὴς τῆς 

 σελήνης πάροδος λαµβάνεται. 

ζʹ. πραγµατεία κανόνος τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωµαλίας. 

ηʹ. κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωµαλίας. 

θʹ. περὶ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ψηφοφορίας. 

ιʹ. ὅτι µηδὲν ἀξιόλογον γίνεται διάφορον ἐν ταῖς συζυγίαις παρὰ τὸν 

 ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον. 

ιαʹ. περὶ τῶν τῆς σελήνης παραλλάξεων. 

ιβʹ. περὶ κατασκευῆς ὀργάνου παραλλακτικοῦ. 

ιγʹ. ἀπόδειξις τῶν τῆς σελήνης ἀποστηµάτων. 

ιδʹ. περὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν ταῖς συζυγίαις φαινοµένων διαµέτρων 

 ἡλίου καὶ σελήνης καὶ σκιᾶς. 

ιεʹ. περὶ τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήµατος καὶ τῶν συναποδεικνυµένων αὐτῷ. 
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ιϛʹ. περὶ µεγεθῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς. 

ιζʹ. περὶ τῶν κατὰ µέρος παραλλάξεων ἡλίου καὶ σελήνης. 

ιηʹ. κανὼν παραλλακτικός. 

ιθʹ. περὶ τῆς τῶν παραλλάξεων διακρίσεως. 

 

αʹ. Περὶ κατασκευῆς ἀστρολάβου ὀργάνου. 

 Ἕνεκεν µὲν δὴ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον συζυγιῶν συνοδικῶν τε καὶ 

πανσεληνιακῶν καὶ τῶν κατ’ αὐτὰς ἀποτελουµένων ἐκλείψεων ἐξαρκοῦσαν 

εὑρίσκοµεν τὴν ἐκτεθειµένην ἐπὶ τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωµαλίας ὑπόθεσιν, 

κἂν αὐτὸ µόνον οὕτως ἡµῖν λαµβάνηται, πρὸς µέντοι τὰς κατὰ µέρος ἐπὶ τῶν 

ἄλλων πρὸς τὸν ἥλιον σχηµατισµῶν παρόδους οὐκέτ’ ἂν αὐτάρκη τις αὐτὴν 

εὕροι διὰ τὸ καὶ δευτέραν, ὡς ἔφαµεν, καταλαµβάνεσθαι τῆς σελήνης 

ἀνωµαλίαν παρὰ τὰς πρὸς τὸν ἥλιον ἀποστάσεις ἀποκαθισταµένην µὲν εἰς τὴν 

πρώτην κατ’ ἀµφοτέρας τὰς συζυγίας, µεγίστην δὲ γινοµένην κατ’ ἀµφοτέρας 

τὰς διχοτόµους. κατηνέχθηµεν δὲ εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίστασίν τε καὶ πίστιν ἀπό 

τε τῶν ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου τετηρηµένων καὶ ἀναγεγραµµένων τῆς σελήνης 

παρόδων καὶ ἀπὸ τῶν ἡµῖν αὐτοῖς εἰληµµένων διὰ τοῦ πρὸς τὰ τοιαῦτα ἡµῖν 

κατασκευασθέντος ὀργάνου, περιέχοντος δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. 

 δύο γὰρ κύκλους λαβόντες ἀκριβῶς τετορνευµένους τετραγώνους ταῖς 

ἐπιφανείαις καὶ συµµέτρους µὲν τῷ µεγέθει, πανταχόθεν δὲ ἴσους καὶ ὁµοίους 

ἀλλήλοις, συνηρµόσαµεν κατὰ διάµετρον πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἐπὶ τῶν αὐτῶν 

ἐπιφανειῶν, ὥστε τὸν µὲν ἕτερον αὐτῶν νοεῖσθαι τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων, 

τὸν δ’ ἕτερον τὸν διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ἰσηµερινοῦ γινόµενον 

µεσηµβρινόν· ἐφ’ οὗ λαβόντες ἀπὸ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς τὰ τοὺς τοῦ 

διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου πόλους ἀφορίζοντα σηµεῖα καὶ ἐµπολίσαντες 

ἀµφότερα κυλινδρίοις ἐξέχουσιν πρός τε τὴν ἐκτὸς καὶ τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν 

κατὰ µὲν τῶν ἐκτὸς ἐνεπολίσαµεν ἄλλον κύκλον ἁπτόµενον πανταχόθεν 

ἀκριβῶς τῇ κοίλῃ αὑτοῦ ἐπιφανείᾳ τῆς κυρτῆς τῶν συνηρµοσµένων δύο 

κύκλων καὶ δυνάµενον περιάγεσθαι κατὰ µῆκος περὶ τοὺς εἰρηµένους πόλους 
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τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων, κατὰ δὲ τῶν ἐντὸς ὁµοίως ἄλλον κύκλον 

ἐνεπολίσαµεν ἁπτόµενον µὲν καὶ αὐτὸν πανταχόθεν ἀκριβῶς τῇ κυρτῇ αὑτοῦ 

ἐπιφανείᾳ τῆς κοίλης τῶν δύο κύκλων, περιαγόµενον δὲ ὁµοίως κατὰ µῆκος 

περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους τῷ ἔξωθεν. διελόντες δὲ τοῦτόν τε τὸν ἐντὸς κύκλον 

καὶ ἔτι τὸν ἀντὶ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων γενόµενον εἰς τὰς ὑποκειµένας τῆς 

περιµέτρου µοίρας τξ΄, καὶ ὅσα ἐνεδέχετο τούτων µέρη, ὑφηρµόσαµεν ἀκριβῶς 

ἕτερον λεπτὸν κυκλίσκον ὀπὰς ἔχοντα κατὰ διάµετρον ἐξεχούσας ὑπὸ τὸν 

ἐντὸς τῶν δύο κύκλων, ὅπως δύνηται παραφέρεσθαι κατὰ τὸ αὐτὸ ἐκείνῳ 

ἐπίπεδον ὡς πρὸς ἑκάτερον τῶν ἐκκειµένων πόλων ἕνεκεν τῆς κατὰ πλάτος 

παρατηρήσεως. τούτων δ’ οὕτως γενοµένων ἀποστήσαντες ἐπὶ τοῦ δι’ 

ἀµφοτέρων τῶν πόλων νοουµένου κύκλου ἀφ’ ἑκατέρου τῶν τοῦ ζῳδιακοῦ 

πόλων τὴν µεταξὺ δεδειγµένην περιφέρειαν τῶν δύο πόλων τοῦ τε διὰ µέσων 

τῶν ζῳδίων καὶ τοῦ ἰσηµερινοῦ τὰ γενόµενα πέρατα κατὰ διάµετρον πάλιν 

ἀλλήλοις ἐνεπολίσαµεν καὶ αὐτὰ πρὸς τὸν ὅµοιον µεσηµβρινὸν τῶν ἐν ἀρχῇ 

τῆς συντάξεως ὑποδεδειγµένων πρὸς τὰς τῆς µεταξὺ τῶν τροπικῶν τοῦ 

µεσηµβρινοῦ περιφερείας τηρήσεις, ὥστε τούτου κατὰ τὴν αὐτὴν θέσιν ἐκείνῳ 

κατασταθέντος, τουτέστιν ὀρθοῦ τε πρὸς τὸ τοῦ ὁρίζοντος ἐπίπεδον καὶ κατὰ 

τὸ οἰκεῖον ἔξαρµα τοῦ πόλου τῆς ὑποκειµένης οἰκήσεως καὶ ἔτι παραλλήλου 

τῷ τοῦ φύσει µεσηµβρινοῦ ἐπιπέδῳ, τὴν τῶν ἐντὸς κύκλων περιαγωγὴν 

ἀποτελεῖσθαι περὶ τοὺς τοῦ ἰσηµερινοῦ πόλους ἀπ’ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσµὰς 

ἀκολούθως τῇ τῶν ὅλων πρώτῃ φορᾷ. 

 τοῦτον δὴ τὸν τρόπον καθίσταντες τὸ ὄργανον, ὁποσάκις ὑπὲρ γῆν ἅµα 

φαίνεσθαι ἠδύναντο ὅ τε ἥλιος καὶ ἡ σελήνη, τὸν µὲν ἔξωθεν τῶν ἀστρολάβων 

κύκλον καθίσταµεν ἐπὶ τὴν κατ’ ἐκείνην τὴν ὥραν εὑρισκοµένην ἔγγιστα τοῦ 

ἡλίου µοῖραν καὶ περιήγοµεν τὸν διὰ τῶν πόλων κύκλον, ὅπως τῆς κατὰ τὴν 

ἡλιακὴν µοῖραν τῶν κύκλων τοµῆς πρὸς τὸν ἥλιον ἀκριβῶς τρεποµένης 

σκιάζωσιν αὑτοὺς ἅµα οἱ κύκλοι ἀµφότεροι ὅ τε διὰ µέσων τῶν ζῳδίων καὶ ὁ 

διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ, ἢ ἐάνπερ ἀστὴρ ᾖ ὁ διοπτευόµενος, ὅπως τοῦ ἑνὸς τῶν 

ὀφθαλµῶν παρατεθέντος τῇ ἑτέρᾳ τῶν πλευρῶν τοῦ καθεσταµένου ἔξωθεν 
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κύκλου ὑπὸ τὴν ὑποκειµένην αὐτοῦ κατὰ τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλον 

µοῖραν καὶ διὰ τῆς ἀπεναντίον καὶ παραλλήλου τοῦ κύκλου πλευρᾶς ὥσπερ 

κεκολληµένος ἀµφοτέραις αὐτῶν ταῖς ἐπιφανείαις ὁ ἀστὴρ ἐν τῷ δι’ αὐτῶν 

ἐπιπέδῳ διοπτεύηται. τὸν δὲ ἕτερον καὶ ἐντὸς τῶν ἀστρολάβων κύκλον 

παρεφέροµεν πρὸς τὴν σελήνην ἢ καὶ πρὸς ἄλλο τι τῶν ζητουµένων, ὅπως ἅµα 

τῇ τοῦ ἡλίου ἢ καὶ ἄλλου του ὑποκειµένου διοπτεύσει καὶ ἡ σελήνη ἢ καὶ ἄλλο 

τι τῶν ζητουµένων διὰ τῶν κατὰ τὸν ὑφηρµοσµένον κυκλίσκον ὀπῶν 

ἀµφοτέρων διοπτεύηται. 

 οὕτως γάρ, ποῖόν τε κατὰ µῆκος ἐπέχει τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

τµῆµα, ἐπιγιγνώσκοµεν ἐκ τῆς κατὰ τὴν τοῦ ἰσοδυναµοῦντος αὐτῷ κύκλου 

διαίρεσιν γινοµένης τοῦ ἐντὸς κύκλου τοµῆς, καὶ πόσας αὐτοῦ µοίρας 

ἀφέστηκεν ἤτοι πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς µεσηµβρίαν ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων 

αὐτοῦ κύκλου, διά τε τῆς αὐτοῦ τοῦ ἐντὸς ἀστρολάβου διαιρέσεως καὶ τῆς 

εὑρισκοµένης διαστάσεως ἀπὸ µέσης τῆς ὑπὲρ γῆν ὀπῆς τοῦ ὑπ’ αὐτὸν 

παραγοµένου κυκλίσκου ἐπὶ τὴν µέσην γραµµὴν τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλου. 

 

βʹ. Περὶ τῆς πρὸς τὴν διπλῆν ἀνωµαλίαν τῆς σελήνης ὑποθέσεως. 

 Ἁπλῶς µὲν οὖν γινοµένης τῆς τοιαύτης παρατηρήσεως αἱ τῆς σελήνης 

πρὸς τὸν ἥλιον διαστάσεις, ἔκ τε ὧν ὁ Ἵππαρχος ἀναγέγραφεν, καὶ ἐξ ὧν 

ἡµεῖς ἐτηροῦµεν, ποτὲ µὲν σύµφωνοι κατελαµβάνοντο τοῖς κατὰ τὴν 

ἐκκειµένην ὑπόθεσιν ἐπιλογισµοῖς, ποτὲ δὲ διάφωνοι καὶ διάφοροι, ποτὲ µὲν 

ὀλίγῳ, ποτὲ δὲ πολλῷ. 

 πλείονος δ’ ἡµῖν καὶ περιεργοτέρας τῆς ἐπιστάσεως κατὰ τὸ συνεχὲς 

γινοµένης περὶ τὴν τάξιν τῆς τοιαύτης ἀνωµαλίας κατελαµβανόµεθα, ὅτι περὶ 

µὲν τὰς συνόδους αἰεὶ καὶ τὰς πανσελήνους ἢ οὐδὲν αἰσθητὸν διαµαρτάνεται 

ἢ βραχύ, καὶ ὅσον ἂν αἱ παραλλάξεις τῆς σελήνης δύναιντο ποιεῖν διάφορον, 

περὶ δὲ τὰς διχοτόµους ἀµφοτέρας ἐλάχιστον µὲν ἢ οὐδὲν διαµαρτάνεται τῆς 

σελήνης κατὰ τὸ ἀπόγειον ἢ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου τυγχανούσης, πλεῖστον 
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δ’, ὅταν περὶ τοὺς µέσους δρόµους οὖσα πλεῖστον καὶ τὸ παρὰ τὴν πρώτην 

ἀνωµαλίαν διάφορον ποιῇ, καὶ ὅτι ἀφαιρετικῆς µὲν οὔσης τῆς πρώτης 

ἀνωµαλίας ἐν ὁποτέρᾳ τῶν διχοτόµων ἔτι ἐλάσσων ὁ τόπος αὐτῆς εὑρίσκεται 

τοῦ ἐκ τῆς πρώτης ἀφαιρέσεως ἐπιλογιζοµένου, προσθετικῆς δὲ ἔτι πλείων 

ὡσαύτως καὶ ἀναλόγως τῷ µεγέθει τῆς πρώτης προσθαφαιρέσεως, ὡς διὰ 

ταύτην τὴν τάξιν ἤδη συνορᾷν ἡµᾶς, ὅτι καὶ τὸν ἐπίκυκλον τῆς σελήνης ἐπὶ 

ἐκκέντρου κύκλου φέρεσθαι ὑποληπτέον ἀπογειότατον µὲν γινόµενον περὶ τὰς 

συνόδους καὶ τὰς πανσελήνους, περιγειότατον δὲ περὶ ἀµφοτέρας τὰς 

διχοτόµους. συµβαίνοι δ’ ἂν τὸ τοιοῦτον τῆς πρώτης ὑποθέσεως τοιαύτην τινὰ 

τὴν διόρθωσιν λαµβανούσης. 

 νοείσθω γὰρ ὁ µὲν ὁµόκεντρος τῷ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλος ἐν τῷ 

λοξῷ τῆς σελήνης ἐπιπέδῳ προηγούµενος, ὥσπερ καὶ πρότερον, ἕνεκεν τοῦ 

πλάτους περὶ τοὺς τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων πόλους τοσοῦτον, ὅσῳ ὑπερέχει 

τῆς κατὰ µῆκος κινήσεως ἡ κατὰ πλάτος, ἡ δὲ σελήνη τὸν καλούµενον 

ἐπίκυκλον περιερχοµένη πάλιν ὡς κατὰ τὴν ἀπόγειον αὐτοῦ περιφέρειαν εἰς 

τὰ προηγούµενα τὴν µετάβασιν ποιουµένη ἀκολούθως τῇ τῆς πρώτης 

ἀνωµαλίας ἀποκαταστάσει. 

ἐν δὴ τούτῳ τῷ λοξῷ ἐπιπέδῳ δύο κινήσεις ἐναντίας ἀλλήλαις ὑποτιθέµεθα 

ὁµαλὰς καὶ περὶ τὸ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κέντρον ἀµφοτέρας, ὧν µίαν 

µὲν τὴν περιάγουσαν τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον εἰς τὰ ἑπόµενα τῶν ζῳδίων 

ἀκολούθως τῇ κατὰ πλάτος κινήσει, µίαν δὲ τὴν περιάγουσαν τὸ κέντρον καὶ 

τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ λαµβανοµένου ἐκκέντρου κύκλου, ἐφ’ οὗ 

πάντοτε τὸ κέντρον ἔσται τοῦ ἐπικύκλου, περιάγουσαν δὲ εἰς τὰ προηγούµενα 

τῶν ζῳδίων καὶ τοσοῦτον, ὅσῳ ὑπερέχει τῆς κατὰ πλάτος κινήσεως 

διπλωθεῖσα ἡ ἀποχή, τουτέστιν ἡ ὑπεροχὴ τῆς κατὰ µῆκος σεληνιακῆς µέσης 

κινήσεως πρὸς τὴν ἡλιακήν. ὥστε ἐν τῇ µιᾷ ἡµέρᾳ λόγου ἕνεκεν τὸ µὲν τοῦ 

ἐπικύκλου κέντρον κινούµενον τὰς τοῦ πλάτους µοίρας ιγ΄ ιδ΄ ἔγγιστα εἰς τὰ 

ἑπόµενα τῶν ζῳδίων ἐπὶ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων φαίνεσθαι παρωδευκὸς 

τὰς τοῦ µήκους µοίρας ιγ΄ια΄ διὰ τὸ ὅλον τὸν λοξὸν κύκλον ἀνθυποφέρειν εἰς 
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τὰ προηγούµενα τὰ τῆς ὑπεροχῆς ἑξηκοστὰ τρία, τὸ δὲ ἀπόγειον τοῦ 

ἐκκέντρου ἀντιπεριάγεσθαι πάλιν εἰς τὰ προηγούµενα µοίρας ια΄ θ΄, ὅσαις 

ὑπερέχουσιν αἱ διπλασίονες τῆς ἀποχῆς µοῖραι κδ΄ κγ΄ τὰς τοῦ πλάτους 

µοίρας ιγ΄ ιδ΄. οὕτως γὰρ ἐκ τῆς ἀµφοτέρων τῶν κινήσεων ἀντιπεριαγωγῆς 

περὶ τὸ κέντρον, ὡς ἔφαµεν, τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων γινοµένης ἡ διὰ τοῦ 

κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τῆς διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου προσαποστήσεται 

τὴν συντιθεµένην ἔκ τε τῶν ιγ΄ ιδ΄ καὶ τῶν ια΄ θ΄ µοιρῶν περιφέρειαν διπλῆν 

γινοµένην τῶν ἀπὸ τῆς ἀποχῆς µοιρῶν ιβ ια <ʹ ἔγγιστα, καὶ διὰ τοῦτο δὶς ἐν 

τῷ µέσῳ µηνιαίῳ χρόνῳ τὸν ἔκκεντρον ὁ ἐπίκυκλος περιελεύσεται τῆς πρὸς τὸ 

ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου νοουµένης ἀποκαταστάσεως ἐν ταῖς µέσως 

θεωρουµέναις συνόδοις τε καὶ πανσελήνοις ὑποτιθεµένης ἀποτελεῖσθαι. 

  ἵνα δὲ µᾶλλον ἡµῖν ὑπ’ ὄψιν γένηται τὰ τῆς ὑποθέσεως, νοείσθω πάλιν ὁ 

ἐν τῷ λοξῷ τῆς σελήνης ἐπιπέδῳ τῷ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων ὁµόκεντρος κύκλος 

ὁ ΑΒΓ∆ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάµετρον τὴν ΑΕΓ, 

ὑποκείσθω δὲ ἅµα κατὰ τὸ Α σηµεῖον τό τε 

ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου καὶ τὸ κέντρον τοῦ 

ἐπικύκλου καὶ τὸ βόρειον πέρας καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ 

Κριοῦ καὶ ὁ µέσος ἥλιος. ἐν τοίνυν τῇ ἡµερησίᾳ 

παρόδῳ τὸ µὲν ὅλον ἐπίπεδόν φηµι κινεῖσθαι εἰς 

τὰ προηγούµενα ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ ∆ περὶ τὸ Ε 

κέντρον ἑξηκοστὰ γ΄ ἔγγιστα, ὥστε τὸ Α βόρειον 

πέρας γίνεσθαι κατὰ τὰς τῶν Ἰχθύων µοίρας κθ΄ 

νζ΄, τῶν δὲ δύο ὑπεναντίων κινήσεων ὑπὸ τῆς ὁµοίας τῇ ΕΑ εὐθείας περὶ τὸ Ε 

πάλιν τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κέντρον ὁµαλῶς ἀποτελουµένων ἐπὶ τῆς 

ἡµερησίας ὡσαύτως φηµὶ παρόδου τὴν µὲν διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου 

ὁµοίαν τῇ ΕΑ περιαχθεῖσαν ὁµαλῶς εἰς τὰ προηγούµενα τῶν ζῳδίων ὡς ἐπὶ 

τὴν Ε∆ τὸ µὲν ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου φέρειν ἐπὶ τὸ ∆ καὶ γράφειν περὶ τὸ Ζ 

κέντρον τὸν ∆Η ἔκκεντρον, τὴν δὲ Α∆ περιφέρειαν ποιεῖν µοιρῶν ια΄ θ΄, τὴν 

δὲ διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸ Ε πάλιν ὁµαλῶς περιαχθεῖσαν εἰς 
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τὰ ἑπόµενα τῶν ζῳδίων ὡς τὴν ΕΒ φέρειν µὲν ἐπὶ τὸ Η τὸ κέντρον τοῦ 

ἐπικύκλου, τὴν δὲ ΑΒ περιφέρειαν ποιεῖν µοιρῶν ιγ΄ ιδ΄, ὥστε τὸ Η κέντρον 

τοῦ ἐπικύκλου ἀπὸ µὲν τοῦ Α βορείου πέρατος ἀπέχον φαίνεσθαι τὰς ιγ΄ ιδ΄ 

µοίρας τοῦ πλάτους, ἀπὸ δὲ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ τὰς ιγ΄ ια΄ µοίρας τοῦ µήκους 

διὰ τὸ τὸ Α βόρειον πέρας ἐν τοσούτῳ γεγονέναι κατὰ τὰς τῶν Ἰχθύων µοίρας 

κθ΄ νζ΄, ἀπὸ δὲ τοῦ ∆ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου τὰς συναγοµένας 

συναµφοτέρων τῆς τε Α∆ καὶ ΑΒ περιφερειῶν κδ΄ κγ΄ µοίρας, αἵ εἰσιν 

διπλασίονες τῶν τῆς ἡµερησίας µέσης ἀποχῆς. οὕτως οὖν, ἐπειδὴ 

συναµφότεραι ἥ τε διὰ τοῦ Β καὶ ἡ διὰ τοῦ ∆ κίνησις ἐν τῷ ἡµίσει τοῦ µέσου 

µηνιαίου χρόνου τὴν µίαν ἀποκατάστασιν ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλας, δῆλον, 

ὅτι ἐν τῷ δʹ τοῦ αὐτοῦ χρόνου καὶ ἔτι ἐν τῷ ἡµίσει καὶ τετάρτῳ πάντως 

διαµετρήσουσιν ἀλλήλας, τουτέστιν ἐν ταῖς µέσως θεωρουµέναις διχοτόµοις, 

τὸ δὲ διὰ τῆς ΕΒ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου διαµετρῆσαν τὸ διὰ τῆς Ε∆ ἀπόγειον 

τοῦ ἐκκέντρου κατὰ τὸ περίγειον αὐτοῦ γενήσεται. 

 φανερὸν δέ, ὅτι καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων παρὰ µὲν αὐτὸν τὸν 

ἔκκεντρον, τουτέστιν τὴν ἀνοµοιότητα τῆς ∆Β περιφερείας πρὸς τὴν ∆Η,οὐδὲν 

ἔσται διάφορον παρὰ τὴν ὁµαλὴν κίνησιν τῆς ΕΒ εὐθείας οὐ τὴν ∆Η τοῦ 

ἐκκέντρου περιφέρειαν, ἀλλὰ τὴν ∆Β τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων ὁµαλῶς 

περιερχοµένης διὰτὸ µὴ περὶ τὸ Ζ κέντρον τοῦ ἐκκέντρου, περὶ δὲ τὸ Ε 

ποιεῖσθαι τὴν περιαγωγήν, παρὰ δὲ µόνην τὴν κατ’ αὐτὸν τὸν ἐπίκυκλον 

γινοµένην διαφορὰν ἐκ τοῦ περιγειότερον αὐτὸν γινόµενον αὔξειν αἰεὶ τὸ 

παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον ἐξ ἴσου κατά τε ἀφαίρεσιν καὶ πρόσθεσιν τῆς 

ἀπολαµβανούσης αὐτὸν πρὸς τῇ ὄψει γωνίας ἐν ταῖς περιγειοτέραις θέσεσιν 

µείζονος ἀποτελουµένης. 

 οὐδὲν µὲν οὖν ἔσται παρὰ τὴν πρώτην ὑπόθεσιν καθόλου διάφορον, 

ὅταν κατὰ τὸ Α ἀπόγειον ᾖ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, γινοµένου τοῦ 

τοιούτου περὶ τὰς µέσως θεωρουµένας συνόδους καὶ πανσελήνους. 
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 ἐὰν γὰρ γράψωµεν περὶ τὸ Α τὸν ΜΝ ἐπίκυκλον, ὁ τῆς ΑΕ πρὸς τὴν ΑΜ 

λόγος ὁ αὐτὸς γίνεται τῷ διὰ τῶν ἐκλείψεων ἀποδεδειγµένῳ, τὸ δὲ πλεῖστον 

ἔσται διάφορον, ὅταν κατὰ τὸ Η τοῦ ἐκκέντρου 

περιγειότατον σηµεῖον ὁ ἐπίκυκλος ποιῆται τὴν 

πάροδον, ὡς ὁ γραφόµενος διὰ τῶν Ξ, Ο σηµείων. ὅπερ 

πάλιν συµβαίνει κατὰ τὰς µέσως θεωρουµένας 

διχοτόµους·  

µείζων γὰρ ὁ τῆς ΞΗ πρὸς τὴν ΗΕ λόγος γίγνεται 

πάντων τῶν κατὰ τὰς ἄλλας θέσεις συναγοµένων, 

ἐπειδήπερ ἴσης ἀεὶ καὶ τῆς αὐτῆς οὔσης τῆς ΞΗ ἐκ τοῦ 

κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἡ ΕΗ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς 

πασῶν τῶν ἄλλων ἐπὶ τὸν ἔκκεντρον ἐπιζευγνυµένων ἐστὶν ἐλάσσων. 

 

γʹ. Περὶ τῆς πηλικότητος τῆς παρὰ τὸν ἥλιον ἀνωµαλίας τῆς σελήνης. 

  Ἵνα δὴ θεασώµεθα, πηλίκον γίνεται τὸ πλεῖστον παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν 

διάφορον, ὅταν κατὰ τὸ περιγειότατον τοῦ ἐκκέντρου φερόµενος ὁ ἐπίκυκλος 

τυγχάνῃ, παρετηρήσαµεν τὰς τοιαύτας τῶν πρὸς τὸν ἥλιον διοπτευοµένων τῆς 

σελήνης διαστάσεων, ἐν αἷς οἵ τε δρόµοι αὐτῆς µέσοι ἔγγιστα ἐτύγχανον· τότε 

γὰρ ἡ κλείστη διαφορὰ γίνεται τῆς ἀνωµαλίας· καὶ ἡ πρὸς τὸν ἥλιον αὐτῆς 

ἀποχὴ µέσως λαµβανοµένη τεταρτηµόριον ἔγγιστα ἐποίει, ὅτε καὶ ὁ ἐπίκυκλος 

περὶ τὸ περιγειότατον ἐγίνετο τοῦ ἐκκέντρου, καὶ ἔτι ἐν αἷς τούτων 

ὑπαρχόντων οὐδὲ παρήλλασσέν τι κατὰ µῆκος ἡ σελήνη. τούτων γὰρ 

συµβαινόντων καὶ τῆς φαινοµένης ἐν τῇ διοπτεύσει κατὰ µῆκος ἀποστάσεως 

τῆς αὐτῆς γινοµένης τῇ ἀκριβεῖ λαµβάνοιτο ἂν ἀσφαλῶς καὶ ἡ ζητουµένη 

διαφορὰ τῆς δευτέρας ἀνωµαλίας. ἐκ τῶν τοιούτων τοίνυν τηρήσεων 

ποιούµενοι τὴν ἐπίσκεψιν εὑρίσκοµεν, ὅταν κατὰ τὸ περιγειότατον ᾖ ὁ 

ἐπίκυκλος, τὴν πλείστην διαφορὰν τῆς ἀνωµαλίας γινοµένην πρὸς µὲν τὴν 

µέσην πάροδον µοιρῶν ζ καὶ Γβ ἔγγιστα, πρὸς δὲ τὴν πρώτην ἀνωµαλίαν 

µοιρῶν β΄ καὶ Γβ΄. 
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 ὑποδείγµατος γὰρ ἕνεκεν, ἵνα ἐπὶ µιᾶς ἢ δύο τηρήσεων ὑπ’ ὄψιν ἡµῖν ἡ 

τοιαύτη διάκρισις γένηται, διωπτεύσαµεν τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τῷ βʹ 

ἔτει Ἀντωνίνου κατ’ Αἰγυπτίους Φαµενὼθ κεʹ µετὰ µὲν τὴν ἀνατολὴν τὴν τοῦ 

ἡλίου, πρὸ πέντε δὲ καὶ δʹ ὡρῶν ἰσηµερινῶν τῆς µεσηµβρίας. τοῦ γὰρ ἡλίου 

διοπτευοµένου κατὰ Ὑδροχόου µοίρας ιη <ʹ γʹ καὶ µεσουρανούσης Τοξότου 

µοίρας δʹ ἡ σελήνη ἐφαίνετο ἐπέχουσα Σκορπίου µοίρας θ΄ Γβ΄, καὶ ἀκριβῶς δὲ 

τοσαύτας ἐπεῖχεν, ἐπειδὴ περὶ τὰ πρῶτα µέρη τοῦ Σκορπίου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ 

α<ʹ ὥραν ἔγγιστα ἀπέχουσα πρὸς δυσµὰς τοῦ µεσηµβρινοῦ κατὰ µῆκος οὐθὲν 

αἰσθητὸν παραλλάσσει. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν τῶν κατὰ τὸ αʹ ἔτος 

Ναβονασσάρου µέχρι τῆς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν ωπε΄ καὶ 

ἡµερῶν σγ΄ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς τε καὶ ἀκριβῶς ιη <ʹ δʹ· πρὸς ὃν 

χρόνον τὸν ἥλιον εὑρίσκοµεν µέσως µὲν ἐπέχοντα Ὑδροχόου µοίρας ιϛ΄ κζ΄, 

ἀκριβῶς δὲ µοίρας ιη΄ ν΄, καθὼς καὶ ἐν τῷ ἀστρολάβῳ διωπτεύετο. καὶ ἡ 

σελήνη δὲ κατ’ ἐκείνην τὴν ὥραν ἐκ τῆς πρώτης ὑποθέσεως εὑρίσκεται 

ἐπέχουσα µέσως κατὰ µῆκος µὲν Σκορπίου µοίρας ιζ΄ κ΄, ὡς τεταρτηµορίου 

τυγχάνειν ἔγγιστα τὴν µέσην ἀποχὴν τοῦ ἡλίου, ἀνωµαλίας δ’ ἀπὸ τοῦ 

ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας πζ ιθ, περὶ ἃς πάλιν τὸ πλεῖστον γίνεται 

διάφορον τῆς ἀνωµαλίας. ἐλάσσων ἄρα ἡ ἀκριβὴς πάροδος ἐγένετο τῆς ὁµαλῆς 

µοίραις ζ΄ Γβ΄ ἀντὶ ε΄ τῶν κατὰ τὴν πρώτην ἀνωµαλίαν. 

 πάλιν, ἵνα καὶ ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου τετηρηµένων τοιούτων 

παρόδων φανερὸν ἡµῖν τὸ ἐπὶ τῶν ὁµοίων διάφορον γένηται, παραθησόµεθα 

καὶ τούτων µίαν, ἥν φησι τετηρηκέναι τῷ νʹ ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον 

περιόδου κατ’ Αἰγυπτίους Ἐπιφὶ ιϛʹ τοῦ διµοίρου τῆς πρώτης ὥρας 

παρεληλυθότος. δρόµος µὲν οὖν, φησίν, ἦν σµαʹ, τοῦ δὲ ἡλίου διοπτευοµένου 

κατὰ Λέοντος µοίρας η <ʹ ιβʹ ἡ σελήνη ἐφαίνετο ἐπέχουσα Ταύρου µοίρας ιβ΄ 

γʹ, καὶ ἀκριβῶς δὲ ἐπεῖχεν ἔγγιστα τὰς αὐτάς. γίνεται ἄρα ἡ µεταξὺ τοῦ ἡλίου 

καὶ τῆς σελήνης ἀκριβῶς θεωρουµένη διάστασις µοιρῶν πϛ΄  ιε΄ ἀλλὰ τοῦ 

ἡλίου ὄντος περὶ τὰ πρῶτα µέρη τοῦ Λέοντος ἐν Ῥόδῳ, ὅπου ἡ τήρησις 

ἐγένετο, ἡ τῆς ἡµέρας ὥρα χρόνων ἐστὶν ιζ γʹ· αἱ πρὸ τῆς µεσηµβρίας ἄρα ε΄ γʹ 
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ὧραι καιρικαὶ ποιοῦσιν ἰσηµερινὰς ϛ ϛʹ· ὥστε γεγονέναι τὴν τήρησιν πρὸ ϛ΄ ϛʹ 

ὡρῶν ἰσηµερινῶν τῆς ἐν τῇ ιϛʹ µεσηµβρίας µεσουρανούσης Ταύρου µοίρας θʹ. 

συνάγεται τοίνυν καὶ ἐνταῦθα ὁ ἀπὸ τῶν ἐποχῶν ἐπὶ τὴν τήρησιν χρόνος ἐτῶν 

Αἰγυπτιακῶν χιθ΄ καὶ ἡµερῶν τιδ΄ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν ιζ <ʹ γʹ, 

ἀκριβῶς δὲ ιζ<ʹ δʹ· πρὸς ὃν χρόνον εὑρίσκοµεν τὸν ἥλιον κατὰ τὰς ἡµετέρας 

ὑποθέσεις, ἐπειδήπερ ὁ αὐτός ἐστιν µεσηµβρινὸς διὰ Ῥόδου καὶ Ἀλεξανδρείας, 

µέσως µὲν ἐπέχοντα Λέοντος µοίρας ι΄ κζ΄, ἀκριβῶς δὲ µοίρας η΄ κ΄, καὶ τὴν 

σελήνην δὲ µέσως κατὰ µῆκος µὲν ἐπέχουσαν Ταύρου µοίρας δ΄ κε΄, ὡς ἐγγὺς 

εἶναι πάλιν τὴν µέσην ἀποχὴν τεταρτηµορίου, ἀνωµαλίας δ’ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου 

τοῦ ἐπικύκλου µοίρας σνζ µζ, πρὸς αἷς πάλιν ἔγγιστα γίνεται τὸ πλεῖστον 

διάφορον τῆς παρὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀνωµαλίας. συνάγεται ἄρα ἡ διάστασις ἡ 

ἀπὸ τῆς µέσης σελήνης ἐπὶ τὸν ἀκριβῆ ἥλιον µοιρῶν ϟγ΄ νε΄. 

ἐτετήρητο δὲ ἡ ἀπὸ τῆς ἀκριβοῦς ἐπὶ τὸν ἀκριβῆ µοιρῶν πϛ΄ ιε΄πλείονας ἄρα 

ἐπεῖχεν ἡ σελήνη ἀκριβῶς θεωρουµένη τῆς ὁµαλῆς παρόδου µοίρας πάλιν ζ΄ 

Γβ΄ ἀντὶ ε΄ τῶν κατὰ τὴν πρώτην ὑπόθεσιν. φανερὸν δὲ γέγονεν, ὅτι καὶ τῶν 

δύο τούτων τηρήσεων περὶ τὰς δευτέρας διχοτόµους γεγενηµένων ἡ µὲν καθ’ 

ἡµᾶς ἐλλείπουσα εὑρέθη τῆς κατὰ τὴν πρώτην ἀνωµαλίαν διακρίσεως δυσὶ 

µοίραις καὶ διµοίρῳ, ἡ δὲ κατὰ τὸν Ἵππαρχον ὑπερβάλλουσα ταῖς αὐταῖς, 

ἐπειδὴ καὶ ὅλον τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν καθ’ ἡµᾶς µὲν ἀφαιρετικὸν ἐτύγχανε, 

κατὰ δὲ τὸν Ἵππαρχον προσθετικόν. καὶ ἐξ ἄλλων δὲ πλειόνων τοιούτων 

τηρήσεων ἑπτὰ µοιρῶν καὶ Γβ΄ ἔγγιστα εὑρίσκοµεν τὸ πλεῖστον παρὰ τὴν 

ἀνωµαλίαν διάφορον, ὅταν ὁ ἐπίκυκλος κατὰ τὸ περιγειότατον ᾖ τµῆµα τοῦ 

ἐκκέντρου. 

 

δʹ. Περὶ τοῦ λόγου τῆς ἐκκεντρότητος τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου. 

 Τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος ἔστω ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ 

περὶ κέντρον τὸ ∆ καὶ διάµετρον τὴν Α∆Γ, ἐφ’ ἧς ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ 

διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τὸ Ε, ὥστε τὸ µὲν Α γίνεσθαι τὸ ἀπογειότατον τοῦ 

ἐκκέντρου σηµεῖον, τὸ δὲ Γ τὸ περιγειότατον. κέντρῳ δὲ τῷ Γ γεγράφθω ὁ 
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ἐπίκυκλος τῆς σελήνης ὁ ΖΗΘ, καὶ ἤχθω ἐφαπτοµένη αὐτοῦ ἡ ΕΘΒ, καὶ 

ἐπεζεύχθω ἡ ΓΘ. 

 ἐπεὶ τοίνυν κατὰ τὴν ἐφαπτοµένην τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης γινοµένης 

τὸ πλεῖστον τῆς ἀνωµαλίας διάφορον συνίσταται, τοῦτο δ’ ἐδείχθη  

συναγόµενον µοιρῶν ζ΄ Γβ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ 

ὑπὸ ΓΕΘ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὖσα τοῦ 

διὰ µέσων τῶν ζῳδίων, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ζ΄ µ΄, οἵων δ’ αἱ β΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ιε΄ κ΄. καὶ ἡ µὲν ἄρα 

ἐπὶ τῆς ΓΘ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ιε΄ 

κ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΓΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος 

τξ΄, ἡ δ’ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΓΘ τοιούτων ιϛ΄ 

ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ ΓΕ ὑποτείνουσα ρκ΄. 

ὥστε καί, οἵων ἡ µὲν ΓΘ ἐκ τοῦ κέντρου 

τοῦ ἐπικύκλου ἐδείχθη ε ιε, ἡ δὲ ΕΑ ἡ ἀπὸ 

τοῦ κέντρου τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων ἐπὶ 

τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου ξ΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΕΓ ἡ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ 

κέντρου ἐπὶ τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου λθ΄ κβ΄. καὶ ὅλη µὲν ἄρα ἡ ΑΓ 

διάµετρος τῶν αὐτῶν ἔσται ϟθ΄ κβ΄, ἡ δὲ ∆Α ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου µθ΄ 

µα΄, ἡ δὲ Ε∆ µεταξὺ τῶν κέντρων τοῦ τε διὰ µέσων τῶν ζῳδίων καὶ τοῦ 

ἐκκέντρου ι΄ ιθ΄. καὶ δέδεικται ἡµῖν καὶ ὁ ὑπὸ τῆς ἐκκεντρότητος περιεχόµενος 

λόγος. 

 

εʹ. Περὶ τῆς προσνεύσεως τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου. 

  Ἕνεκεν µὲν οὖν τῶν περί τε τὰς συζυγίας καὶ ἔτι περὶ τοὺς διχοτόµους 

τῆς σελήνης σχηµατισµοὺς φαινοµένων µέχρι τοσούτων ἄν τις ἐπιβάλοι ταῖς 

τῶν ἐκκειµένων αὐτῆς κύκλων ὑποθέσεσιν, ἐκ δὲ τῶν κατὰ µέρος περὶ τὰς 

µηνοειδεῖς καὶ ἀµφικύρτους ἀποστάσεις θεωρουµένων παρόδων, καθ’ ἃς 

µάλιστα µεταξὺ γίνεται τοῦ τε ἀπογείου καὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὁ 
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ἐπίκυκλος, ἴδιόν τι περὶ τὴν τοῦ ἐπικύκλου πρόσνευσιν ἐπὶ τῆς σελήνης 

εὑρίσκοµεν συµβεβηκός. ἐπειδὴ γὰρ ἕν τι καὶ τὸ αὐτὸ καθόλου τῶν ἐπικύκλων 

ὑποκεῖσθαι δεῖ σηµεῖον, πρὸς ὃ πάντοτε τὰς τῶν ἐν αὐτοῖς κινουµένων 

ἀποκαταστάσεις ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀποτελεῖσθαι, τοῦτο δὲ καλοῦµεν ἀπόγειον 

ὁµαλόν, ἀφ’ οὗ καὶ τὰς ἀρχὰς τῶν τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον κινήσεως ἀριθµῶν 

ὑφιστάµεθα, ὡς ἐπὶ τῆς προκειµένης καταγραφῆς τὸ Ζ, καὶ ἀφορίζεται τὸ 

τοιοῦτο σηµεῖον κατὰ τὴν ἐπὶ τῶν ἀπογείων καὶ τῶν περιγείων τῶν ἐκκέντρων 

τοῦ ἐπικύκλου θέσιν ὑπὸ τῆς διὰ πάντων τῶν κέντρων ἐκβαλλοµένης εὐθείας, 

ὡς τῆς ∆ΕΓ, ἐπὶ µὲν τῶν ἄλλων ὑποθέσεων πασῶν ἁπλῶς οὐδὲν ὁρῶµεν ἐκ τῶν 

φαινοµένων ἀντιπῖπτον τῷ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας τῶν ἐπικύκλων παρόδους τὴν 

διὰ τοῦ προκειµένου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου διάµετρον, τουτέστιν τὴν ΖΓΗ, 

τὴν αὐτὴν θέσιν αἰεὶ συντηρεῖν τῇ τὸ κέντρον αὐτοῦ ὁµαλῶς περιαγούσῃ 

εὐθείᾳ, ὡς ἐνθάδε τῇ ΕΓ, καὶ νεύειν, ὅπερ ἄν τις καὶ ἀκόλουθον ἡγήσαιτο, 

πάντοτε πρὸς τὸ κέντρον τῆς περιαγωγῆς, πρὸς ᾧ καὶ ἐν τοῖς ἴσοις χρόνοις 

ἴσαι γωνίαι τῆς ὁµαλῆς κινήσεως ἀπολαµβάνονται, ἐπὶ δὲ τῆς σελήνης 

ἐνίσταται τὰ φαινόµενα τῷ καὶ ἐν ταῖς µεταξὺ τῶν Α καὶ Γ παρόδοις τοῦ 

ἐπικύκλου τὴν ΖΗ διάµετρον µὴ πρὸς τὸ Ε κέντρον τῆς περιαγωγῆς νεύειν καὶ 

τὴν αὐτὴν τῇ ΕΓ θέσιν διασώζειν. εὑρίσκοµεν γὰρ πρὸς ἓν µέν τι καὶ τὸ αὐτὸ 

σηµεῖον τῶν ἐπὶ τῆς ΑΓ διαµέτρου τὴν ἐκκειµένην πρόσνευσιν αἰεὶ 

συντηρουµένην, οὔτε µέντοι πρὸς τὸ Ε κέντρον τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

οὔτε πρὸς τὸ ∆ τοῦ ἐκκέντρου, ἀλλὰ πρὸς τὸ τὴν ἴσην τῇ ∆Ε µεταξὺ τῶν 

κέντρων ἀπέχον τοῦ Ε ὡς πρὸς τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου. καὶ ὅτι τοῦθ’ 

οὕτως ἔχει, δείξοµεν πάλιν ἀπὸ πλειόνων τηρήσεων ἐκθέµενοι δύο τὰς 

µάλιστα τὸ προκείµενον ἐµφανίσαι δυναµένας, τουτέστιν καθ’ ἃς ὅ τε 

ἐπίκυκλος περὶ τὰς µέσας ἀποστάσεις ἦν καὶ ἡ σελήνη περὶ τὸ ἀπόγειον ἢ τὸ 

περίγειον τοῦ ἐπικύκλου, διὰ τὸ περὶ τὰς τοιαύτας παρόδους τὴν πλείστην 

διαφορὰν συµβαίνειν τῶν ἐκκειµένων προσνεύσεων. 

 ἀναγράφει τοίνυν ὁ Ἵππαρχος ἐν Ῥόδῳ τετηρηκέναι διὰ τῶν ὀργάνων 

τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τῷ ρϟζʹ ἔτει ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς κατ’ 
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Αἰγυπτίους Φαρµουθὶ ιαʹ ὥρας βʹ ἀρχοµένης καί φησιν, ὅτι τοῦ ἡλίου 

διοπτευοµένου κατὰ Ταύρου µοίρας ζ΄<ʹδʹ τὸ τῆς σελήνης κέντρον ἐφαίνετο 

ἐπέχον Ἰχθύων µοίρας κα΄ Γβ΄, ἐπεῖχεν δὲ ἀκριβῶς κα΄ γʹ ηʹ. κατὰ τὸν 

ἐκκείµενον ἄρα χρόνον ἀπεῖχεν ἡ ἀκριβὴς σελήνη τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου εἰς τὰ 

ἑπόµενα µοίρας τιγ΄ µβ΄ ἔγγιστα. ἀλλ’ ἐπειδὴ δευτέρας ὥρας ἀρχοµένης γέγονεν 

ἡ τήρησις, πρὸ πέντε δὲ ὡρῶν ἔγγιστα καιρικῶν τῆς ἐν τῇ ιαʹ µεσηµβρίας, 

αὗται δ’ ἐποίουν ἐν Ῥόδῳ τότε ἰσηµερινὰς ὥρας ε΄ Γβ΄ ἔγγιστα, συνάγεται ὁ 

ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἡµῶν µέχρι τῆς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν χκ΄ καὶ 

ἡµερῶν σιθ΄ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν πάλιν ιη΄ γʹ, ἀκριβῶς δὲ ιη΄ 

µόνων· εἰς ὃν χρόνον εὑρίσκοµεν τὸν µὲν ὁµαλὸν ἥλιον ἐπέχοντα τοῦ Ταύρου 

µοίρας ϛ΄ µα΄, τὸν δ’ ἀκριβῆ µοίρας ζ΄ µε΄, τὴν δὲ ὁµαλὴν σελήνην κατὰ µῆκος 

µὲν ἐπέχουσαν τῶν Ἰχθύων µοίρας κβ΄ ιγ΄, ἀνωµαλίας δ’ ἀπὸ τοῦ µέσου 

ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας ρπε΄ λ΄, ὥστε καὶ τὴν τῆς ὁµαλῆς σελήνης ἀπὸ 

τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασιν συνάγεσθαι µοιρῶν τιδ΄ κη΄. 

 τούτων οὖν ὑποκειµένων ἔστω ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ 

περὶ κέντρον τὸ ∆ καὶ διάµετρον τὴν Α∆Γ, ἐφ’ 

ἧς ἔστω τὸ κέντρον τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλου τὸ Ε, καὶ κέντρῳ τῷ Β γεγράφθω ὁ 

ἐπίκυκλος τῆς σελήνης ὁ ΖΗΘ, περιαγέσθω δ’ 

ὁ µὲν ἐπίκυκλος τὴν εἰς τὰ ἑπόµενα τῶν 

ζῳδίων κίνησιν ὡς ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Α, ἡ δὲ 

σελήνη τὴν κατὰ τὸν ἐπίκυκλον ὡς ἀπὸ τοῦ Ζ 

ἐπὶ τὸ Η καὶ τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ∆Β 

καὶ ἡ ΕΘΒΖ. 

 ἐπεὶ τοίνυν ἐν τῷ µέσῳ µηνιαίῳ χρόνῳ δύο περιέχονται ἀποκαταστάσεις 

τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸν ἔκκεντρον, κατὰ δὲ τὴν ἐκκειµένην θέσιν ἀπεῖχεν ἡ 

µέση σελήνη τοῦ µέσου ἡλίου µοίρας τιε΄ λβ΄, ἐὰν διπλασιάσαντες ταύτας 

ἀφέλωµεν κύκλον, ἕξοµεν τὴν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου γεγενηµένην 

ἀποχὴν τότε τοῦ ἐπικύκλου εἰς τὰ ἑπόµενα µοιρῶν σοα΄ δ΄· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ 
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ΑΕΒ γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δ΄ ὀρθὰς ἔσται µοιρῶν πη΄ νϛ΄. ἤχθω δὴ 

κάθετος ἀπὸ τοῦ ∆ ἐπὶ τὴν ΕΒ ἡ ∆Κ. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ∆ΕΒ γωνία, οἵων µέν εἰσιν 

αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν πη΄ νϛ,΄οἵων δ’ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ροξ΄ 

νβ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ∆Κ περιφέρεια τοιούτων ροζ΄ νβ΄, οἵων ἐστὶν ὁ 

περὶ τὸ ∆ΕΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δ’ ἐπὶ τῆς ΕΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ 

ἡµικύκλιον β΄ η΄. καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ µὲν ∆Κ ἔσται τοιούτων ριθ΄ 

νθ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ∆Ε διάµετρος ρκ΄, ἡ δὲ ΕΚ τῶν αὐτῶν β΄ ιδ΄. καὶ οἵων ἐστὶν 

ἄρα ἡ µὲ ∆Ε µεταξὺ τῶν κέντρων ι΄ ιθ΄, ἡ δὲ ∆Β ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου 

µθ΄ µα΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ∆Κ ἔσται ι΄ ιθ΄ πάλιν ἔγγιστα, ἡ δὲ ΕΚ ὁµοίως 0 

ιβ΄. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ∆Κ λειφθὲν ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ∆Β ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΚ, 

ἕξοµεν καὶ τὴν µὲν ΒΚ τῶν αὐτῶν µη΄ λϛ΄, τὴν δὲ ΒΕ ὅλην µη΄ µη΄. πάλιν, ἐπεὶ ἡ 

µὲν τῆς ὁµαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασις µοιρῶν ἦν τιδ΄ κη΄, 

ἡ δὲ τῆς ἀκριβοῦς τῶν ἐκ τῆς τηρήσεως µοιρῶν τιγ΄ µβ΄, ὥστε ἀφαιρεῖν τὸ 

παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν αὐτῆς διάφορον µοίρας 0 µϛ΄, θεωρεῖται δ’ ἡ ὁµαλὴ 

πάροδος τῆς σελήνης ἐπὶ τῆς ΕΒ εὐθείας, ὑποκείσθω ἡ σελήνη, ἐπειδὴ περὶ τὸ 

περίγειον ἦν τοῦ ἐπικύκλου, κατὰ τὸ Η σηµεῖον, καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῆς τε ΕΗ 

καὶ τῆς ΒΗ κάθετος ἀπὸ τοῦ Β ἤχθω ἐπὶ τὴν ΕΗ ἐκβληθεῖσαν ἡ ΒΛ. ἐπεὶ οὖν ἡ 

ὑπὸ ΒΕΛ γωνία περιέχει τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν τῆς σελήνης διάφορον, εἴη 

ἄν, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 0 µϛ΄, οἵων δ’ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων α΄ λβ΄· ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΒΛ εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν 

α΄ λβ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΕΒΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δὲ ὑπ’ αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΒΛ 

τοιούτων α΄ λϛ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρκ. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν 

ΒΕ εὐθεῖα µη΄ µη΄, ἡ δὲ ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε΄ ιε΄, τοιούτων 

ἔσται καὶ ἡ ΒΛ εὐθεῖα 0 λθ΄. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ 

ἐπικύκλου ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΒΛ εὐθεῖα ἔσται ιδ΄ νβ΄, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς 

περιφέρεια τοιούτων ιδ΄ ιδ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΗΛ ὀρθογώνιον κύκλος 

τξ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ὑπὸ ΒΗΛ γωνία τοιούτων ἐστὶν ιδ΄ ιδ΄, οἵων εἰσὶν αἱ β΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, λοιπὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΕΒΗ τῶν µὲν αὐτῶν ιβ΄ µβ΄, οἵων δ’ αἱ δ ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων ϛ΄ κα΄· τοσούτων ἄρα ἔσται µοιρῶν ἡ ΗΘ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια 
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τὴν ἀπὸ τῆς σελήνης ἐπὶ τὸ ἀκριβὲς περίγειον περιέχουσα διάστασιν. ἀλλ’ 

ἐπειδὴ τοῦ µέσου ἀπογείου ἀπεῖχεν ἡ σελήνη κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως 

µοίρας ρπε΄ λ΄, δῆλον, ὅτι καὶ τὸ περίγειον τὸ µέσον προηγεῖται τῆς σελήνης, 

τουτέστιν τοῦ Η σηµείου. ἔστω δὴ τὸ Μ, καὶ διήχθω ἡ ΒΜΝ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ε 

κάθετος ἐπ’ αὐτὴν ἤχθω ἡ ΕΞ. ἐπεὶ τοίνυν ἡ µὲν ΘΗ περιφέρεια ἐδείχθη 

µοιρῶν ϛ΄ κα΄, ἡ δὲ ΗΜ ὑπόκειται τῶν ἀπὸ τοῦ περιγείου µοιρῶν ε΄ λ΄, ὥστε 

ὅλην τὴν ΘΜ συνάγεσθαι µοιρῶν ια΄ να΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΕΒΞ γωνία, οἵων 

µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ια΄ να΄, οἵων δ’ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 

κγ΄ µβ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΞ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν κγ΄ µβ΄, οἵων ὁ 

περὶ τὸ ΒΕΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΞ εὐθεῖα τοιούτων κδ΄ λθ΄, 

οἵων ἐστὶν ἡ ΒΕ ὑποτείνουσα ρκ΄. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ΒΕ εὐθεῖα µη΄ µη΄, 

τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΕΞ εὐθεῖα ι΄ καὶ ἑξηκοστῶν δύο. πάλιν, ἐπεὶ ἡ µὲν ὑπὸ 

ΑΕΒ γωνία τοιούτων ἦν ροζ΄ νβ΄, οἵων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, ἡ δὲ ὑπὸ ΕΒΝ τῶν 

αὐτῶν κγ΄ µβ΄, εἴη ἂν καὶ λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΕΝΒ γωνία τῶν αὐτῶν ρνδ΄ ι΄. ὥστε καὶ 

ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΞ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρνδ΄ ι΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΕΝΞ 

ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΞ εὐθεῖα τοιούτων ριϛ΄ νη΄, οἵων ἐστὶν ἡ 

ΕΝ ὑποτείνουσα ρκ΄. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ µὲν ΕΞ εὐθεῖα ι΄ καὶ ἑξηκοστῶν β΄, 

ἡ δὲ ∆Ε µεταξὺ τῶν κέντρων ι΄ ιθ΄, τοιούτων καὶ ἡ ΕΝ ἔσται ι΄ ιη΄. ἴσην ἄρα 

ἔγγιστα τῇ ∆Ε τὴν ΕΝ ἀπείληφεν ἡ διὰ τοῦ µέσου περιγείου τῆς ΒΜ εὐθείας 

ἐπὶ τὸ Ν γενοµένη πρόσνευσις. 

 ὡσαύτως δέ, ἵνα καὶ ἐκ τῶν ἀντικειµένων µερῶν τοῦ τε ἐκκέντρου καὶ 

τοῦ ἐπικύκλου τὸ αὐτὸ συµβαῖνον δείξωµεν, εἰλήφαµεν πάλιν ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ 

Ἱππάρχου τετηρηµένων, ὡς ἔφαµεν, ἐν Ῥόδῳ διαστάσεων τὴν διωπτευµένην τῷ 

αὐτῷ ρϟζʹ ἔτει ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς κατ’ Αἰγυπτίους Παϋνὶ ιζʹ ὥρας 

θʹ καὶ γʹ, καθ’ ἥν, φησί, τοῦ ἡλίου διοπτευοµένου κατὰ Καρκίνου µοίρας ια΄ 

λειπούσας δεκάτῳ µέρει ἡ σελήνη ἐφαίνετο ἐπέχουσα τοῦ Λέοντος κθ΄ µάλιστα 

µοίρας· τοσαύτας δὲ καὶ ἀκριβῶς ἐπεῖχεν, ἐπειδήπερ ἐν Ῥόδῳ περὶ τὰ 

τελευταῖα τοῦ Λέοντος µετὰ µίαν ὥραν ἔγγιστα τοῦ µεσηµβρινοῦ κατὰ µῆκος 

οὐδὲν ἡ σελήνη παραλλάσσει. ἀπεῖχεν ἄρα κατὰ τὸν ἐκκείµενον χρόνον ἡ 
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ἀκριβὴς σελήνη τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου µοίρας εἰς τὰ ἑπόµενα µη΄ ϛ΄. ἀλλ’ ἐπεὶ 

γέγονεν ἡ τήρησις µετὰ γ΄ καὶ γʹ ὥρας καιρικὰς τῆς ἐν τῇ ιζʹ τοῦ Παϋνὶ 

µεσηµβρίας, αὗται δ’ ἐποίουν ἐν Ῥόδῳ τότε ἰσηµερινὰς ὥρας δ΄ ἔγγιστα, 

γίνεται ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἡµῶν µέχρι τῆς τηρήσεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν 

πάλιν χκ΄ καὶ ἡµερῶν σπϛ΄ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν δ΄, ἀκριβῶς δὲ γ΄ 

Γβ΄· εἰς ὃν χρόνον ὡσαύτως εὑρίσκοµεν τὸν µὲν ὁµαλὸν ἥλιον ἐπέχοντα 

Καρκίνου µοίρας ιβ΄ ε΄, τὸν δὲ ἀκριβῆ ι΄ µ΄, τὴν δὲ ὁµαλὴν σελήνην κατὰ µῆκος 

µὲν ἐπέχουσαν Λέοντος µοίρας κζ κ, ὥστε καὶ τὴν τῆς ὁµαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ 

ἀκριβοῦς ἡλίου διάστασιν συνάγεσθαι µοιρῶν µϛ µ, ἀνωµαλίας δ’ ἀπὸ τοῦ 

µέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας τλγ΄ ιβ΄. 

 τούτων ὑποκειµένων ἔστω πάλιν ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ 

περὶ κέντρον τὸ ∆ καὶ διάµετρον τὴν Α∆Γ, 

ἐφ’ ἧς ἔστω τὸ κέντρον τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων κύκλου τὸ Ε, καὶ γεγράφθω περὶ τὸ 

Β σηµεῖον ὁ ΖΗΘ ἐπίκυκλος τῆς σελήνης, 

καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε ∆Β καὶ ἡ ΕΘΒΖ. 

 ἐπεὶ τοίνυν ἡ µέση ἀποχὴ τοῦ ἡλίου 

καὶ τῆς σελήνης διπλασιασθεῖσα περιέχει 

µοίρας ϟ λ΄, εἴη ἂν διὰ τὰ προτεθεωρηµένα ἡ 

ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ϟ λ΄, οἵων δ’ αἱ δύο 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ρπα΄. ἐὰν ἐκβαλόντες ἄρα τὴν ΒΕ κάθετον ἐπ’ αὐτὴν 

ἄγωµεν ἀπὸ τοῦ ∆ τὴν ∆Κ, γίνεται καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΕΚ γωνία τῶν λοιπῶν εἰς τὰς 

δύο ὀρθὰς ροθ΄· ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ∆Κ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ροθ΄, 

οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΕΚ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δ’ ἐπὶ τῆς ΕΚ τῆς λοιπῆς εἰς τὸ 

ἡµικύκλιον µοίρας α΄. καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ µὲν ∆Κ ἔσται 

τοιούτων ριθ΄ νθ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ∆Ε ὑποτείνουσα ρκ΄, ἡ δὲ ΕΚ τῶν αὐτῶν α΄ γ΄. 

ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ∆Ε µεταξὺ τῶν κέντρων ι΄ ιθ΄, ἡ δὲ Β∆ ἐκ τοῦ 

κέντρου τοῦ ἐκκέντρου µθ΄ µα΄, καὶ ἡ µὲν ∆Κ εὐθεῖα ἔσται ι΄ ιθ΄ ἔγγιστα, ἡ δὲ 

ΕΚ ὁµοίως 0 ε΄. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς Β∆ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ∆Κ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς 



© www.astrothesaurus.gr 

  
-17- 

ΒΚ, ἕξοµεν καὶ ὅλην µὲν τὴν ΒΚ εὐθεῖαν µη΄ λϛ΄, λοιπὴν δὲ τὴν ΕΒ τῶν αὐτῶν 

µη΄ λα΄. πάλιν, ἐπεὶ ἡ µὲν τῆς ὁµαλῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου 

διάστασις µοιρῶν ἦν µϛ΄ µ΄, ἡ δὲ τῆς ἀκριβοῦς µοιρῶν µη΄ ϛ΄, ὥστε προστιθέναι 

τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον µοῖραν α΄ κϛ΄, ὑποκείσθω ἡ σελήνη, ἐπειδὴ 

περὶ τὸ ἀπόγειον ἦν τοῦ ἐπικύκλου, κατὰ τὸ Η σηµεῖον, καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῆς 

τε ΕΗ καὶ τῆς ΒΗ κάθετος ἀπὸ τοῦ Β ἤχθω ἐπὶ τὴν ΕΗ ἡ ΒΛ. 

 ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΒΕΛ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 

ἐστὶν α΄ κϛ΄, οἵων δ’ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων β΄ νβ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς 

ΒΛ περιφέρεια τοιούτων β΄ νβ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΛ ὀρθογώνιον κύκλος 

τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΛ εὐθεῖα τοιούτων β΄ νθ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρκ΄. 

καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ µὲν ΕΒ εὐθεῖα µη΄ λα΄, ἡ δὲ ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ 

ἐπικύκλου ε΄ ιε΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ ΒΛ εὐθεῖα α΄ ιβ΄. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ 

ΒΗ ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΒΛ ἔσται κζ΄ λδ΄, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς 

περιφέρεια τοιούτων κϛ΄ λδ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΗΛ ὀρθογώνιον κύκλος 

τξ΄. καὶ ἡ µὲν ὑπὸ ΒΗΛ ἄρα γωνία τοιούτων ἐστὶν κϛ΄ λδ΄, οἵων εἰσὶν αἱ δύο 

ὀρθαὶ τξ΄, ἡ δ’ ὑπὸ ΖΒΗ ὅλη τῶν µὲν αὐτῶν κθ΄ κϛ΄, οἵων δ’ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων ιδ΄ µγ΄. τοσούτων ἄρα ἐστὶν µοιρῶν ἡ ΗΖ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια 

τὴν ἀπὸ τῆς σελήνης ἐπὶ τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον περιέχουσα διάστασιν. 

 ἀλλ’ ἐπεὶ τοῦ µέσου ἀπογείου ἀπεῖχε κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως 

µοίρας τλγ ιβ, ἐὰν ὑποθώµεθα τὸ µέσον ἀπόγειον κατὰ τὸ Μ καὶ ἐπιζεύξαντες 

τὴν ΜΒΝ κάθετον ἐπ’ αὐτὴν ἀγάγωµεν ἀπὸ τοῦ Ε τὴν ΕΞ, ἔσται ἡ µὲν ΗΖΜ 

ὅλη περιφέρεια τῶν λοιπῶν εἰς τὸν κύκλον µοιρῶν κϛ΄ µη΄, λοιπὴ δὲ ἡ ΖΜ 

µοιρῶν ιβ΄ ε΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ὑπὸ ΜΒΖ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΕΒΞ, οἵων µέν 

εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν ιβ΄ ε΄, οἵων δ’ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 

κδ΄ ι΄, καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΞ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν κδ΄ ι΄, οἵων ὁ περὶ τὸ 

ΒΕΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΞ εὐθεῖα τοιούτων κε΄ ζ΄, οἵων ἐστὶν ἡ 

ΒΕ τείνουσα ρκ΄. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ µὲν ΒΕ εὐθεῖα µη΄ λα΄, ἡ δὲ ∆Ε µεταξὺ 

τῶν κέντρων ι΄ ιθ΄, τοιούτων καὶ ἡ ΕΞ ἔσται ι΄ καὶ ἑξηκοστῶν η΄. πάλιν, ἐπεὶ ἡ 

µὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία ὑπόκειται τοιούτων ρπα΄, οἵων εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, ἡ 
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δὲ ὑπὸ ΕΒΝ ἐδείχθη κδ΄ ι΄, ὥστε καὶ λοιπὴν τὴν ὑπὸ ΕΝΒ καταλείπεσθαι τῶν 

αὐτῶν ρνϛ΄ ν΄, γίνεται καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΕΞ περιφέρεια τοιούτων ρνϛ΄ ν΄, οἵων 

ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΝΞ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΕΞ τοιούτων ριζ΄ λγ΄, 

οἵων ἐστὶν ἡ ΕΝ ὑποτείνουσα ρκ΄. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ µὲν ΕΞ εὐθεῖα ι΄ καὶ 

ἑξηκοστῶν η΄, ἡ δὲ ∆Ε µεταξὺ τῶν κέντρων ι΄ ιθ΄, τοιούτων καὶ ἡ ΕΝ ἔσται ι΄ 

κ΄. καὶ ἐκ τούτων ἄρα ἴσην ἔγγιστα τῇ ∆Ε µεταξὺ τῶν κέντρων τὴν ΕΝ πάλιν 

ἀπείληφεν ἡ διὰ τοῦ Μ µέσου ἀπογείου τῆς ΜΒ εὐθείας ἐπὶ τὸ Ν πρόσνευσις. 

 καὶ ἐξ ἄλλων δὲ πλειόνων τηρήσεων τοὺς αὐτοὺς λόγους ἔγγιστα 

συναγοµένους εὑρίσκοµεν, ὡς ἐκ τούτων βεβαιοῦσθαι τὸ περὶ τὴν ὑπόθεσιν 

τῆς σελήνης κατὰ τὴν τοῦ ἐπικύκλου πρόσνευσιν ἴδιον τῆς µὲν τοῦ κέντρου 

τοῦ ἐπικύκλου περιαγωγῆς περὶ τὸ Ε κέντρον τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

ἀποτελουµένης, τῆς δὲ τὸ αὐτὸ καὶ τὸ κατὰ τὸ µέσον ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου 

σηµεῖον ἀφοριζούσης αὐτοῦ διαµέτρου µηκέτι πρὸς τὸ Ε κέντρον τῆς ὁµαλῆς 

περιαγωγῆς τὴν πρόσνευσιν ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ποιουµένης, ἀλλὰ πάντοτε 

πρὸς τὸ Ν κατὰ τὴν ἴσην ἐπὶ τὰ ἕτερα διάστασιν τῆς ∆Ε µεταξὺ τῶν κέντρων 

εὐθείας. 

 

ϛʹ. Πῶς διὰ τῶν γραµµῶν ἀπὸ τῶν περιοδικῶν κινήσεων ἡ ἀκριβὴς τῆς 

σελήνης πάροδος λαµβάνεται. 

 Τούτων δὲ οὕτως ἀποδεδειγµένων ἀκολούθου τε ὄντος συνάψαι, τίνα ἂν 

τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ µέρος τῆς σελήνης παρόδων τὰς τῶν µέσων κινήσεων 

ἐποχὰς λαµβάνοντες εὑρίσκοιµεν ἀπό τε τοῦ τῆς ἀποχῆς ἀριθµοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ 

κατὰ τὸν ἐπίκυκλον τῆς σελήνης τὴν γινοµένην πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν τῇ 

κατὰ µῆκος µέσῃ παρόδῳ τοῦ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφόρου, διὰ µὲν τῶν 

γραµµῶν ἡ τοιαύτη καταλαµβάνεται διάκρισις ἀπὸ τῶν ὁµοίων τοῖς 

ἐκτεθειµένοις θεωρηµάτων. 

 ἐὰν γὰρ ὑποδείγµατος ἕνεκεν ἐπὶ τῆς ὑστέρας τῶν προκειµένων 

καταγραφῶν τὰς αὐτὰς ὑποθώµεθα περιοδικὰς κινήσεις ἀποχῆς καὶ 

ἀνωµαλίας, τουτέστιν ἀποχῆς µὲν τὰς ἐκ τοῦ διπλασιασµοῦ συνηγµένας 
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µοίρας ϟ΄ λ΄, ἀνωµαλίας δ’ ἀπὸ τοῦ µέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας τλγ΄ 

ιβ΄, καὶ ἀντὶ µὲν τῆς ΕΞ καθέτου τὴν ΝΞ 

ἄγωµεν, ἀντὶ δὲ τῆς ΒΛ τὴν ΗΛ, διὰ µὲν 

τῶν αὐτῶν πάλιν ἐκ τοῦ δεδόσθαι τὰς πρὸς 

τῷ Ε κέντρῳ γωνίας καὶ τὰς ∆Ε καὶ ΕΝ 

ὑποτεινούσας ἴσας οὔσας ἑκατέρα µὲν τῶν 

∆Κ καὶ ΝΞ εὐθειῶν τοιούτων δειχθήσεται 

ι΄ ιθ΄ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ∆Β ἐκ τοῦ 

κέντρου τοῦ ἐκκέντρου µθ΄ µα΄, ἡ δὲ ΒΗ ἐκ 

τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε΄ ιε΄, ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΚ καὶ ΕΞ τῶν αὐτῶν 0  ε΄, 

καὶ διὰ τοῦτο ἡ µὲν ΒΚ ὅλη ἔσται, καθάπερ ἐδείξαµεν ἔµπροσθεν, τῶν αὐτῶν 

µη΄ λϛ΄, ἡ δὲ ΒΕ ὁµοίως µη΄ λα΄, ἡ δὲ ΒΞ τῶν  λοιπῶν µη΄ κϛ΄. ὥστ’ ἐπεὶ καὶ τὰ 

ἀπὸ ΒΞ καὶ ΞΝ συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΝ, καὶ ταύτην ἕξοµεν µήκει 

τοιούτων µθ΄ λα΄, οἵων ἦν ἡ ΝΞ εὐθεῖα ι΄ ιθ΄. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ΒΝ 

ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ΝΞ εὐθεῖα κε΄ ἔγγιστα, ἡ δ’ ἐπ’ 

αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων κδ΄ γ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΝΞ ὀρθογώνιον 

κύκλος τξ΄. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΝΒΞ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΖΒΜ, οἵων µέν εἰσιν 

αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἔσται κδ΄ γ΄, οἵων δ’ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ιβ΄ α΄ 

ἔγγιστα. τοσούτων ἐστὶν ἄρα ἡ ΖΜ τοῦ ἐπικύκλου περιφέρεια. 

 ἀλλ’ ἐπεὶ τὸ Η σηµεῖον τῆς σελήνης ἀπέχει τοῦ Μ µέσου ἀπογείου τὰς 

λοιπὰς εἰς τὸν ἕνα κύκλον µοίρας κϛ΄ µη΄, καὶ λοιπὴν ἕξοµεν τὴν ΗΖ 

περιφέρειαν µοιρῶν ιδ΄ µζ΄· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΗΒΖ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν ι΄δ΄ µζ΄, οἵων δ’ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων κθ΄ λδ΄, 

καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΗΛ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν κθ΄ λδ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΗΒΛ  

ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δ’ ἐπὶ τῆς ΛΒ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον ρν΄ κϛ΄. 

καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ µὲν ΗΛ ἔσται τοιούτων λ΄ λζ΄, οἵων ἐστὶν ἡ 

ΒΗ ὑποτείνουσα ρκ΄, ἡ δὲ ΛΒ τῶν αὐτῶν ριϛ΄ β΄. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν 

ΒΗ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε΄ ιε΄, ἡ δὲ ΒΕ ἐδείχθη µη΄ λα΄, τοιούτων καὶ 

ἡ µὲν ΗΛ ἔσται α΄ κ΄, ἡ δὲ ΛΒ ὁµοίως ε΄ ε΄. καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΕΒΛ τοιούτων ἐστὶν 
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νγ΄ λϛ΄, οἵων καὶ ἡ ΛΗ ἦν α΄ κ΄. καὶ ἐπεὶ πάλιν τὰ ἀπ’ αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ 

τὸ ἀπὸ τῆς ΕΗ τετράγωνον, ἕξοµεν καὶ τὴν ΕΗ µήκει τῶν αὐτῶν νγ λζ ἔγγιστα. 

ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΗ ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΗΛ ἔσται β΄ 

νθ΄, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων β΄ νβ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΗΛ 

ὀρθογώνιον κύκλος τξ. καὶ ἡ ὑπὸ ΗΕΛ ἄρα γωνία τοῦ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν 

διαφόρου, οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν β΄ νβ΄, οἵων δ’ αἱ δ΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων α κϛ· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι.  

 

ζʹ. Κανόνος πραγµατεία τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωµαλίας. 

 Ἵνα δὲ πάλιν καὶ διὰ τῆς κανονικῆς ἐκθέσεως µεθοδεύωµεν τὴν ἐξ 

ἑτοίµου διάκρισιν τῶν κατὰ µέρος προσθαφαιρέσεων, προσανεπληρώσαµεν τὸ 

κατὰ τὴν ἁπλῆν ὑπόθεσιν προεκτεθειµένον ἡµῖν κανόνιον τοῖς καὶ τὴν διπλῆν 

ἀνωµαλίαν προχείρως διορθοῦσθαι δυναµένοις σελιδίοις διὰ τῶν αὐτῶν 

γραµµῶν πάλιν χρησάµενοι ταῖς ἐφόδοις. µετὰ µὲν γὰρ τὰ πρῶτα δύο σελίδια 

τὰ περιέχοντα τοὺς ἀριθµοὺς ἐνεθήκαµεν τρίτον σελίδιον περιέχον τὰς 

γινοµένας προσθαφαιρέσεις τῷ τῆς ἀνωµαλίας ἀριθµῷ πρὸς τὸ τὸν ἀπὸ τοῦ 

µέσου ἀπογείου, τουτέστι τοῦ Μ, συναγόµενον ἐκ τῶν µέσων παρόδων 

µεταφέρεσθαι πρὸς τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον, τουτέστιν τὸ Ζ. ὅνπερ γὰρ τρόπον 

ἐπὶ τῆς ἐκκειµένης ἀποχῆς τῶν ϟ΄ λ΄ µοιρῶν ἐδείξαµεν τὴν ΖΜ περιφέρειαν 

µοιρῶν οὖσαν ιβ΄ α΄, ἵνα, ἐπειδήπερ τοῦ Μ µέσου ἀπογείου ἀπεῖχεν ἡ σελήνη 

µοίρας τλγ΄ ιβ΄, τὴν ἀπὸ τοῦ Ζ ἀκριβοῦς ἀπογείου διάστασιν αὐτῆς εὕρωµεν 

συναγοµένην µοιρῶν δηλονότι τµε΄ ιγ΄, πρὸς ἃς ἡ διὰ τὸν ἐπίκυκλον 

προσθαφαίρεσις τῆς κατὰ µῆκος µέσης κινήσεως ὀφείλει λαµβάνεσθαι, οὕτως 

καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῆς ἀποχῆς ἀριθµῶν, δι’ ὅσων σύµµετρον ἦν τµηµάτων, τὰς 

γινοµένας τῆς προκειµένης προσθαφαιρέσεως πηλικότητας διὰ τῶν αὐτῶν 

λαµβάνοντες, ἵνα µὴ καθ’ ἕκαστον µακρολογῶµεν, παρεθήκαµεν οἰκείως 

ἑκάστῳ τῶν ἀριθµῶν ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ. τῶν δ’ ἐφεξῆς σελιδίων τὸ µὲν 

τέταρτον περιέξει τὰς προεκτεθειµένας ἐπὶ τοῦ αʹ κανονίου διαφορὰς τῆς 

παρὰ τὸν ἐπίκυκλον ἀνωµαλίας ὡς τῆς µεγίστης προσθαφαιρέσεως µέχρι τῶν 
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ε΄ α΄ µοιρῶν ἔγγιστα φθανούσης κατὰ τὸν τῶν ξ΄ πρὸς τὰ ε΄ ιε΄ λόγον, τὸ δὲ εʹ 

τὰς ὑπεροχὰς τῶν γινοµένων διαφορῶν ἐκ τῆς δευτέρας ἀνωµαλίας παρὰ τὴν 

πρώτην ὡς καὶ ἐνταῦθα τῆς µεγίστης προσθαφαιρέσεως συναγοµένης µοιρῶν 

ζ΄ Γβ΄ κατὰ τὸν τῶν ξ΄ πρὸς τὰ η΄ λόγον, ἵνα τὸ µὲν δʹ σελίδιον ᾖ τῆς κατὰ τὸ 

ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου περὶ τὰς συζυγίας γινοµένης θέσεως τοῦ ἐπικύκλου, 

τὸ δὲ εʹ τῶν συναγοµένων ὑπεροχῶν ἐκ τῆς κατὰ τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου 

περὶ τὰς διχοτόµους ἀποτελουµένης ἀνωµαλίας. 

 ἕνεκεν δὲ τοῦ καὶ κατὰ τὰς µεταξὺ τῶν δύο τούτων θέσεων παρόδους 

τοῦ ἐπικύκλου τὰ ἐπιβάλλοντα µέρη τῶν παρακειµένων ὑπεροχῶν ἀναλόγως 

λαµβάνεσθαι παρεθήκαµεν ϛʹ σελίδιον περιέχον τὰ ἑξηκοστά, ὅσα δεῖ καθ’ 

ἕκαστον τῆς ἀποχῆς ἀριθµὸν τοῦ παρακειµένου διαφόρου λαµβανόµενα 

προστίθεσθαι τῇ παρὰ τὴν πρώτην ἀνωµαλίαν ἐκκειµένῃ κατὰ τὸ δʹ σελίδιον 

προσθαφαιρέσει. καὶ ταῦτα δὲ ἡµῖν συντέτακται τὸν τρόπον τοῦτον. 

 ἔστω γὰρ πάλιν ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ 

∆ καὶ διάµετρον τὴν Α∆Γ, ἐφ’ ἧς ὑποκείσθω τὸ κέντρον τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων τὸ Ε, καὶ ἀποληφθείσης τῆς ΑΒ περιφερείας γραφέντος τε περὶ τὸ Β 

τοῦ ΖΗΘΚ ἐπικύκλου διήχθω ἡ ΕΒΖ. δεδόσθωσαν δὲ λόγου ἕνεκεν ἀποχῆς 

µοῖραι ξ΄, ὥστε διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς 

προαποδεδειγµένοις εἶναι πάλιν τὴν 

ὑπὸ ΑΕΒ γωνίαν τῶν διπλασιόνων τῆς 

ὑποκειµένης ἀποχῆς µοιρῶν ρκ΄, καὶ 

ἤχθω µὲν κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΕ 

ἐκβληθεῖσαν ἀπὸ τοῦ ∆ ἡ ∆Λ, διήχθω 

δὲ καὶ ἡ ΗΒΚ∆, καὶ ὑποκείσθω ἡ ἀπὸ 

τοῦ Ε κέντρου ἐπὶ τὴν σελήνην 

ἐκβαλλοµένη εὐθεῖα ἐφαπτοµένη τοῦ ἐπικύκλου, ἵνα τὸ πλεῖστον διάφορον 

γένηται τῆς ἀνωµαλίας, ὡς ἡ ΕΜΝ, ἐπεζεύχθω τε ἡ ΒΜ. 

 ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 

ὑπόκειται ρκ΄, οἵων δὲ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων σµ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ∆ΕΛ 
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τῶν λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ρκ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ∆Λ εὐθείας 

περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ρκ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ∆ΕΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ 

δὲ ἐπὶ τῆς ΕΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον ξ΄. καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν 

ἡ µὲν ΕΛ τοιούτων ἔσται ξ΄, οἵων ἡ ∆Ε ὑποτείνουσα ρκ΄, ἡ δὲ ∆Λ τῶν αὐτῶν 

ργ΄ νε΄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ µὲν ∆Ε εὐθεῖα ι΄ ιθ΄, ἡ δὲ ∆Β ὁµοίως µθ΄ µα΄, 

τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ΕΛ εὐθεῖα ε΄ ι΄ ἔγγιστα, ἡ δὲ ∆Λ ὁµοίως η΄ νϛ΄. καὶ 

ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς Β∆ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ∆Λ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΛ, µήκει ἄρα 

ἔσται καὶ ὅλη µὲν ἡ ΒΕΛ εὐθεῖα µη΄ νγ΄, λοιπὴ δὲ ἡ ΕΒ τοιούτων µγ΄ µγ΄, οἵων 

ἐστὶν ἡ ΜΒ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε΄ ιε΄. καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΒ 

ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ΒΜ εὐθεῖα ιδ΄ κε΄, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς 

περιφέρεια τοιούτων ιγ΄ µη΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΜ ὀρθογώνιον κύκλος 

τξ΄· καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΜ ἄρα γωνία, ἥτις περιέχει τὴν πλείστην διαφορὰν τῆς 

ἀνωµαλίας, οἵων µέν εἰσιν αἱ β΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν ιγ΄ µη΄, οἵων δ’ αἱ δ΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ϛ΄ νδ΄. διήνεγκεν ἄρα κατὰ ταύτην τὴν τῆς ἀποχῆς 

ἀπόστασιν τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον τῶν κατὰ τὸ ἀπόγειον 

γινοµένων µοιρῶν ε΄ α΄ µιᾷ µοίρᾳ καὶ ἑξηκοστοῖς νγ΄. ἔστιν δὲ τὸ ὅλον τὸ µέχρι 

τοῦ περιγείου διάφορον µοιρῶν β΄ λθ΄· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν τὸ µέγιστον 

διάφορον ξ΄, τοιούτων ἔσται τὸ τῆς µιᾶς µοίρας καὶ τῶν νγ΄ ἑξηκοστῶν µβ΄ λη΄, 

ἃ καὶ παραθήσοµεν τῷ τῶν ρκ΄ ἀριθµῷ τῆς ἀποχῆς ἐν τῷ ϛʹ σελιδίῳ. 

 ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν τµηµάτων ἐπιλογισάµενοι πάλιν διὰ τῶν 

αὐτῶν τὰ οὕτως λαµβανόµενα µέρη τῆς τῶν δύο ἀνωµαλιῶν ὑπεροχῆς 

παρεθήκαµεν τοῖς οἰκείοις ἀριθµοῖς τὰ ἐπιβάλλοντα ἑκάστῳ τῆς παρακειµένης 

ὑπεροχῆς ἑξηκοστὰ τῶν ὅλων ξ΄ δηλονότι παρατιθεµένων τῷ διπλασίονι τῶν ϟ΄ 

µοιρῶν τῆς ἀποχῆς ἀριθµῷ, ὅς ἐστιν κατὰ τὰς ρπ΄ τοῦ περιγείου τοῦ 

ἐκκέντρου. 

 καὶ ζʹ δὲ προσεθήκαµεν σελίδιον περιέχον τὰς κατὰ πλάτος γινοµένας 

παρόδους τῆς σελήνης ἐφ’ ἑκάτερα τὰ µέρη τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων ὡς ἐπὶ 

τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου, τουτέστιν τὰς ἀπολαµβανοµένας τούτου 

τοῦ κύκλου περιφερείας µεταξὺ τοῦ τε διὰ µέσων τῶν ζῳδίων καὶ τοῦ περὶ τὸ  
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αὐτὸ κέντρον λοξοῦ τῆς σελήνης κύκλου καθ’ ἑκάστην τῶν κατὰ µέρος ἐπὶ τοῦ 

λοξοῦ παρόδων. κεχρήµεθα δὲ καὶ πρὸς τοῦτο δείξει τῇ αὐτῇ, δι’ ἧς καὶ τὰς 

µεταξὺ τοῦ τε ἰσηµερινοῦ καὶ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων περιφερείας τοῦ διὰ 

τῶν πόλων τοῦ ἰσηµερινοῦ ἐπελογισάµεθα, ἐνθάδε µέντοι ὡς τῆς µεταξὺ τοῦ 

διὰ µέσων τῶν ζῳδίων καὶ τοῦ βορείου ἢ νοτίου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου 

περιφερείας τοῦ δι’ ἀµφοτέρων τῶν πόλων αὐτῶν γραφοµένου µεγίστου 

κύκλου πέντε µοιρῶν ὑπαρχούσης, ἐπειδήπερ καὶ ἡµῖν, καθάπερ καὶ τῷ 

Ἱππάρχῳ, διὰ τῶν περὶ τὰς βορειοτάτας καὶ νοτιωτάτας παρόδους 

φαινοµένων ἐπιλογιζοµένοις τηλικαύτη ἔγγιστα ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ ζῳδιακοῦ ἡ 

πλείστη πάροδος τῆς σελήνης καταλαµβάνεται, καὶ πάντα σχεδὸν τὰ περὶ τὰς 

τηρήσεις αὐτῆς τάς τε πρὸς τοὺς ἀστέρας καὶ τὰς διὰ τῶν ὀργάνων 

θεωρουµένας συµφώνως ἐφαρµόζεται ταῖς τηλικαύταις κατὰ πλάτος µεγίσταις 

παρόδοις, ὡς καὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς ἀποδειχθησοµένων ὁµολογηθήσεται. 

καίἐστιν τὸ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωµαλίας κανόνιον τοιοῦτον·  
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ηʹ. Κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωµαλίας. 
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θʹ. Περὶ τῆς καθόλου σεληνιακῆς ψηφοφορίας. 

  Ὁσάκις οὖν ἐὰν προαιρώµεθα τὴν διὰ τῆς ἐκθέσεως τοῦ κανονίου 

ψηφοφορίαν τῆς σεληνιακῆς ἀνωµαλίας ποιήσασθαι, λαβόντες τὰ κατὰ τὸν 

ὑποκείµενον ἐν Ἀλεξανδρείᾳ χρόνον µέσα κινήµατα τῆς σελήνης µήκους τε καὶ 

ἀποχῆς καὶ ἀνωµαλίας καὶ πλάτους κατὰ τὸν ὑποδεδειγµένον τρόπον τὸν 

συναχθέντα πρῶτον τῆς ἀποχῆς ἀριθµὸν διπλασιάσαντες πάντοτε καὶ 

ἀφελόντες, ἐὰν ἔχωµεν, κύκλον εἰσενεγκόντες τε εἰς τὸ τῆς ἀνωµαλίας 

κανόνιον τὰς παρακειµένας αὐτῷ µοίρας ἐν τῷ γʹ σελιδίῳ τοῦ µὲν ἀριθµοῦ τοῦ 

διπλασιασθέντος ἕως ρπ µοιρῶν ὄντος προσθήσοµεν ταῖς τῆς ἀνωµαλίας 

µέσαις µοίραις, ὑπερπίπτοντος δὲ τὰς ρπ ἀφελοῦµεν ἀπ’ αὐτῶν, καὶ τὸν 

γενόµενον ἀκριβῆ τῆς ἀνωµαλίας ἀριθµὸν εἰσοίσοµεν εἰς τὸ αὐτὸ κανόνιον 

καὶ τὴν παρακειµένην αὐτῷ προσθαφαίρεσιν ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ καὶ ἔτι τὸ 

παρακείµενον ἐν τῷ πέµπτῳ σελιδίῳ διάφορον ἀπογραψόµεθα χωρίς. µετὰ δὲ 

ταῦτα καὶ τὸν δεδιπλασιασµένον τῆς µέσης ἀποχῆς ἀριθµὸν εἰσενεγκόντες εἰς 

τὰ αὐτὰ σελίδια, ὅσα ἂν παρακέηται αὐτῷ ἑξηκοστὰ ἐν τῷ ἕκτῳ σελιδίῳ, τὰ 

τοσαῦτα ἑξηκοστὰ λαβόντες, οὗ ἀπεγραψάµεθα διαφόρου, προσθήσοµεν αἰεὶ 

τῇ ἐκτεθειµένῃ τοῦ δʹ σελιδίου προσθαφαιρέσει καὶ τὰς συναχθείσας µοίρας, 

ἐὰν µὲν ὁ τῆς ἀνωµαλίας ἀκριβὴς ἀριθµὸς ἕως ρπ΄ µοιρῶν ᾖ, ἀφελοῦµεν ἀπὸ 

τῶν τοῦ µήκους καὶ τῶν τοῦ πλάτους µέσων µοιρῶν, ἐὰν δ’ ὑπὲρ τὰς ρπ΄, 

προσθήσοµεν αὐταῖς. καὶ τῶν γενοµένων ἀριθµῶν τὸν µὲν τοῦ µήκους 

ἐκβαλόντες ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ἐποχὴν µοιροθεσίας, ὅπου ἂν καταλήξῃ, ἐκεῖ τὴν 

σελήνην φήσοµεν εἶναι ἀκριβῶς, τὸν δὲ τοῦ πλάτους τὸν ἀπὸ τοῦ βορείου 

πέρατος εἰσοίσοµεν εἰς τὸ αὐτὸ κανόνιον, καί, ὅσαι ἐὰν ὦσιν αἱ παρακείµεναι 

αὐτῷ µοῖραι ἐν τῷ ζʹ σελιδίῳ τοῦ πλάτους, τοσαύτας ἀφέξει τοῦ διὰ µέσων 

τῶν ζῳδίων τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ γραφοµένου 

µεγίστου κύκλου, καὶ ἐὰν µὲν ὁ εἰσενηνεγµένος ἀριθµὸς ἐν τοῖς πρώτοις ᾖ ιε΄ 

στίχοις, ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους, ἐὰν δ’ ἐν τοῖς ὑπ’ αὐτούς, ὡς πρὸς µεσηµβρίαν, 

τοῦ µὲν πρώτου τῶν ἀριθµῶν σελιδίου περιέχοντος τὴν ἀπ’ ἄρκτων πρὸς 
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µεσηµβρίαν αὐτῆς πάροδον, τοῦ δὲ δευτέρου τὴν ἀπὸ µεσηµβρίας πρὸς τὰς 

ἄρκτους. 

 

ιʹ. Ὅτι µηδὲν ἀξιόλογον γίνεται διάφορον ἐν ταῖς συζυγίαις παρὰ τὸν 

ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον. 

 Ἐπεὶ δ’ ἀκόλουθόν ἐστιν διστάσαι τινάς, µήποτε καὶ περὶ τὰς συνόδους 

καὶ τὰς πανσελήνους καὶ τὰς ἐν ταύταις ἐκλείψεις ἀξιόλογός τις διαφορὰ 

παρακολουθήσῃ καὶ διὰ τὸν ἔκκεντρον τῆς σελήνης κύκλον τῷ µὴ πάντοτε καὶ 

πάντως ἐν αὐταῖς ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ἀπογειοτάτου τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου 

τυγχάνειν, ἀλλὰ καὶ ἀφεστάναι αὐτοῦ περιφέρειαν ἱκανὴν δύνασθαι διὰ τὸ 

τὰς µὲν κατ’ αὐτὸ τὸ ἀπόγειον θέσεις ἐν ταῖς µέσως θεωρουµέναις συζυγίαις 

ἀποτελεῖσθαι, τὰς δ’ ἀκριβεῖς συνόδους καὶ πανσελήνους µετὰ τῆς ἑκατέρου 

τῶν φώτων ἀνωµαλίας λαµβάνεσθαι, πειρασόµεθα παραστῆσαι τὴν τοιαύτην 

διαφορὰν µηδεµίαν ἀξιόλογον ἁµαρτίαν περὶ τὰ φαινόµενα κατὰ τὰς 

συζυγίας δυναµένην ἀπεργάσασθαι, κἂν µὴ συνεπιλογίζηται τὸ παρὰ τὴν 

ἐκκεντρότητα τοῦ κύκλου διάφορον. 

 ἔστω γὰρ ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ ∆ καὶ 

διάµετρον τὴν Α∆Γ, ἐφ’ ἧς εἰλήφθω τὸ µὲν τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κέντρον 

κατὰ τὸ Ε σηµεῖον, τὸ δ’ ἀντικείµενον τῷ ∆ 

τῆς προσνεύσεως σηµεῖον κατὰ τὸ Ζ, καὶ 

ἀποληφθείσης ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου τῆς ΑΒ 

περιφερείας γεγράφθω µὲν περὶ τὸ Β ὁ ΗΘΚΛ 

ἐπίκυκλος, ἐπεζεύχθωσαν δέ ἡ τε Β∆ καὶ ἡ 

ΗΒΚΕ καὶ ἔτι ἡ ΒΛΖ. 

 ἐπεὶ τοίνυν κατὰ δύο τρόπους δύναται 

διαφέρειν τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν µέγεθος 

τῆς κατὰ τὸ Α ἀπόγειον θέσεως τοῦ 

ἐπικύκλου διά τε τὸ περιγειότερον αὐτὸν γινόµενον µείζονα πρὸς τῷ Ε γωνίαν 

ἀπολαµβάνειν καὶ διὰ τὸ τὴν πρόσνευσιν τῆς κατὰ τὸ µέσον ἀπόγειον καὶ 
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περίγειον διαµέτρου µηκέτι πρὸς τὸ Ε κέντρον, ἀλλὰ πρὸς τὸ Ζ σηµεῖον 

γίνεσθαι, πλεῖστον δὲ συνίσταται τὸ µὲν παρὰ τὴν πρώτην αἰτίαν διάφορον, 

ὅταν καὶ τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν τῆς σελήνης πλεῖστον ᾖ, τὸ δὲ κατὰ τὴν 

δευτέραν, ὅταν περὶ τὸ ἀπόγειον ἢ τὸ περίγειον ἡ σελήνη ᾖ τοῦ ἐπικύκλου, 

δῆλον, ὅτι, ὅταν µὲν τὸ παρὰ τὴν πρώτην αἰτίαν διάφορον πλεῖστον συµβαίνῃ, 

τότε τὸ µὲν παρὰ τὴν δευτέραν ἀνεπαίσθητον ἔσται παντελῶς διὰ τὸ τὴν 

σελήνην ἐπὶ τῶν ἐφαπτοµένων εὐθειῶν οὖσαν τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ πολὺ τὴν 

προσθαφαίρεσιν ἀδιάφορον ποιεῖν, δυνατὸν δ’ ἔσται τὴν ἀκριβῆ συζυγίαν τῆς 

µέσης διενεγκεῖν συναµφοτέροις τοῖς παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διαφόροις 

ἑκατέρου τῶν φώτων τοῦ µὲν κατὰ πρόσθεσιν ὄντος, τοῦ δὲ κατ’ ἀφαίρεσιν, 

ὅταν δὲ τὸ κατὰ τὴν δευτέραν τὸ τῆς προσνεύσεως διάφορον πλεῖστον 

συµβαίνῃ, τότε τὸ µὲν παρὰ τὴν πρώτην πάλιν ἀνεπαίσθητόν ἐστιν διὰ τὸ καὶ 

ὅλον τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν ἢ µηδὲν ἢ βραχὺ παντάπασι γίνεσθαι τῆς 

σελήνης περὶ τὸ ἀπόγειον ἢ τὸ περίγειον τοῦ ἐπικύκλου τυγχανούσης, διοίσει 

δ’ ἡ ἀκριβὴς συζυγία τῆς µέσως θεωρουµένης µόνῳ τῷ παρὰ τὴν ἡλιακὴν 

ἀνωµαλίαν διαφόρῳ. 

 ὑποκείσθω δὴ ὁ µὲν ἥλιος τὴν πλείστην πρόσθεσιν ποιούµενος τῶν β΄ κγ΄ 

µοιρῶν, ἡ δὲ σελήνη πρῶτον καὶ αὐτὴ τὴν πλείστην ἀφαίρεσιν ποιουµένη τῶν 

ε΄ α΄ µοιρῶν, ἵνα καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία τὰς συναµφοτέρων τῶν ζ΄ κδ΄ µοιρῶν 

διπλασίονας περιέχῃ ιδ΄ µη΄, καὶ ἀχθείσης ἀπὸ τοῦ Ε ἐφαπτοµένης τοῦ 

ἐπικύκλου τῆς ΕΘ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΘ κάθετος, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ ∆ ἐπὶ τὴν ΒΕ 

κάθετος ἤχθω ἡ ∆Μ. 

 ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 

ἐστὶν ιδ΄ µη΄, οἵων δ’ αἱ β΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων κθ΄ λϛ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς 

∆Μ περιφέρεια τοιούτων κθ΄ λϛ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ∆ΕΜ ὀρθογώνιον 

κύκλος τξ΄, ἡ δ’ ἐπὶ τῆς ΕΜ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον ρν΄ κδ΄· 

καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ µὲν ∆Μ τοιούτων ἔσται λ΄ λθ΄, οἵων ἐστὶν ἡ 

∆Ε ὑποτείνουσα ρκ΄, ἡ δὲ ΕΜ τῶν αὐτῶν ριϛ α. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ∆Ε 

µεταξὺ τῶν κέντρων ι ιθ, ἡ δὲ Β∆ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου µθ΄ µα΄, 
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τοιούτων καὶ ἡ µὲν ∆Μ ἔσται β΄ λη΄, ἡ δὲ ΕΜ ὁµοίως θ νθ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς 

Β∆ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ∆Μ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΜ, γίνεται καὶ ἡ µὲν ΒΜ εὐθεῖα 

µθ΄ λζ΄, ἡ δὲ ΒΜΕ ὅλη τοιούτων νθ λϛ, οἵων ἐστὶν καὶ ἡ ΒΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ 

ἐπικύκλου ε΄ ιε΄. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ΕΒ ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ 

µὲν ΒΘ εὐθεῖα ἔσται ι΄ λδ΄, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ι΄ καὶ 

ἑξηκοστῶν ϛ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄. καὶ ἡ ὑπὸ 

ΒΕΘ ἄρα γωνία τοῦ πλείστου διαφόρου τῆς ἀνωµαλίας, οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἔσται ι΄ καὶ ἑξηκοστῶν ϛ΄,  οἵων δ’ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων ε΄ γ΄ ἀντὶ ε΄ α΄ τῶν γινοµένων κατὰ τὸ Α ἀπόγειον ὄντος τοῦ 

ἐπικύκλου. 

διήνεγκεν ἄρα παρὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον 

ἑξηκοστοῖς δυσὶν µιᾶς µοίρας, ἅπερ οὐδὲ ιϛʹ δύναται µιᾶς ὥρας 

διαψεύσασθαι. 

 πάλιν ὑποκείσθω κατὰ τὸ Λ µέσον περίγειον ἡ σελήνη, ἵνα δηλονότι ἡ 

ὑπὸ ΑΕΒ γωνία τὰς διπλασίονας ἔγγιστα περιέχῃ µόνης τῆς ἡλιακῆς 

ἀνωµαλίας µοίρας δ µϛ, καὶ ἐπιζευχθείσης 

ἐπὶ τῆς ὁµοίας καταγραφῆς τῆς ΕΛ εὐθείας 

κάθετοι ἤχθωσαν ἐπὶ τὴν ΒΕ ἀπὸ µὲν τοῦ Λ 

ἡ ΛΝ, ἀπὸ δὲ τοῦ ∆ ἡ ∆Μ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ ἐπὶ 

τὴν ΒΕ ἐκβληθεῖσαν ἡ ΖΞ. κατὰ ταὐτὰ δὴ 

τοῖς ἔµπροσθεν, ἐπειδήπερ ἡ πρὸς τῷ Ε 

γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων ἐστὶν δ΄ µϛ΄, οἵων δ’ αἱ δύο ὀρθαὶ 

τξ΄, τοιούτων θ΄ λβ΄, εἶεν ἂν καὶ αἱ µὲν ἐφ’ ἑκατέρας τῶν ∆Μ καὶ ΖΞ 

περιφέρειαι τοιούτων θ΄ λβ΄, οἵων εἰσὶν οἱ περὶ τὰ Ε∆Μ καὶ ΕΖΞ ὀρθογώνια 

κύκλοι τξ΄, αἱ δ’ ἐφ’ ἑκατέρας τῶν ΕΜ καὶ ΕΞ τῶν λοιπῶν εἰς τὰ ἡµικύκλια ρο΄ 

κη΄. καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἑκατέρα µὲν τῶν ∆Μ καὶ ΖΞ τοιούτων 

ἔσται θ΄ νη΄, οἵων ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ∆Ε καὶ ΕΖ ὑποτεινουσῶν ρκ΄, ἑκατέρα δὲ 

τῶν ΜΕ καὶ ΕΞ εὐθειῶν τῶν αὐτῶν ριθ΄ λε΄· ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἑκατέρα µὲν 
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τῶν ∆Ε καὶ ΕΖ εὐθειῶν ι΄ ιθ΄, ἡ δὲ ∆Β ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου µθ΄ µα΄, 

ἔσται καὶ ἑκατέρα µὲν τῶν ∆Μ καὶ ΖΞ εὐθειῶν Ο να, ἑκατέρα δὲ τῶν ΜΕ καὶ 

ΕΞ τῶν αὐτῶν ι΄ ιζ΄. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς Β∆ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ∆Μ ποιεῖ τὸ 

ἀπὸ τῆς ΒΜ, ἔσται καὶ ἡ ΒΜ µήκει τῶν αὐτῶν ἔγγιστα µθ µα. ὥστε καὶ ἡ µὲν 

ΒΕ εὐθεῖα ἔσται νθ νη, ἡ δὲ ΒΞ ὅλη τοιούτων ο ιε, οἵων καὶ ἡ ΖΞ ἦν Ο να. διὰ 

τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ΒΖ ὑποτείνουσα τῶν ἴσων ἔγγιστα ἔσται ο ιε. καί ἐστιν, ὡς ἡ 

ΒΖ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΖΞ καὶ ΒΞ, οὕτως ἡ ΒΛ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΛΝ καὶ 

ΒΝ· ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ΒΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε΄ ιε΄, ἡ δὲ 

ΒΕ ἐδείχθη νθ΄ νη, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΛΝ ἔσται 0 δ΄, ἡ δὲ ΒΝ τῶν αὐτῶν 

ἔγγιστα ε΄ ιε΄, λοιπὴ δὲ ἡ ΝΕ τοιούτων νδ΄ µγ΄, οἵων ἡ ΛΝ ἦν 0 δ΄. ἐπεὶ δὲ διὰ 

τὰ προκείµενα καὶ ἡ ΕΛ ὑποτείνουσα ἀδιαφορεῖ τῶν αὐτῶν νδ΄ µγ΄, 

συνάγεται, ὅτι καί, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΛ ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΛΝ 

εὐθεῖα ἔσται 0 η΄ ἔγγιστα, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων 0 η΄ πάλιν, οἵων 

ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΕΛΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄. καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΛ ἄρα γωνία, ἣν 

διήνεγκεν ἡ σελήνη παρὰ τὴν ἐπὶ τὸ Ζ πρόσνευσιν, οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 0 η΄, οἵων δ’ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 0 δ΄. ὥστε καὶ 

ἐνθάδε τὸ παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν τῆς σελήνης διήνεγκεν ἑξηκοστοῖς δ, ἅπερ οὐδ’ 

αὐτὰ ποιεῖ τινα ἀξιόλογον ἁµαρτίαν περὶ τὰ κατὰ τὰς συζυγίας φαινόµενα 

µηδ’ ὄγδοον ἔγγιστα δυνάµενα µιᾶς ὥρας, ὅσον καὶ παρ’ αὐτὰς τὰς τηρήσεις 

οὐ παράδοξον ἔσται πλεονάκις διαπεσεῖν. 

 ταῦτα µέντοι παρεθέµεθα οὐχ ὡς µὴ ὄντος δυνατοῦ καὶ πρὸς τὰς τῶν 

συζυγιῶν ἐπισκέψεις συνεπιλογίζεσθαι καὶ αὐτὰς ταύτας τὰς διαφοράς, κἂν 

βραχύταται τυγχάνωσιν, ἀλλ’ ὡς µηδενὸς ἡµῖν αἰσθητοῦ διηµαρτηµένου κατὰ 

τὰς διὰ τῶν ἐκτεθειµένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἀποδείξεις παρὰ τὸ µὴ 

συγκεχρῆσθαι τῇ διὰ τῆς ἐκκεντρότητος ἀναπεπληρωµένῃ διὰ τῶν ἑξῆς 

ὑποθέσει. 
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ιαʹ. Περὶ τῶν τῆς σελήνης παραλλάξεων. 

 Τὰ µὲν οὖν πρὸς τὰς καταλήψεις τῶν ἀκριβῶν τῆς σελήνης παρόδων 

παραλαµβανόµενα σχεδὸν ταῦτα ἂν εἴη. συµβαίνοντος δ’ ἐπὶ τῆς σελήνης καὶ 

τοῦ µηδὲ πρὸς αἴσθησιν τὴν αὐτὴν γίνεσθαι τὴν φαινοµένην αὐτῆς πάροδον τῇ 

ἀκριβεῖ διὰ τὸ µὴ σηµείου λόγον ἔχειν, ὡς ἔφαµεν, τὴν γῆν πρὸς τὸ ἀπόστηµα 

τῆς σφαίρας αὐτῆς ἀναγκαῖον ἂν εἴη καὶ ἀκόλουθον τῶν τε ἄλλων 

φαινοµένων ἕνεκεν καὶ µάλιστα τῶν περὶ τὰς τοῦ ἡλίου ἐκλείψεις 

θεωρουµένων τὸν περὶ τῶν παραλλάξεων αὐτῆς ποιήσασθαι λόγον, ἐξ ὧν 

δυνατὸν ἔσται διὰ τῶν πρὸς τὸ κέντρον τῆς γῆς καὶ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλου νοουµένων ἀκριβῶν παρόδων καὶ τὰς ἀπὸ τῆς ὄψεως τῶν ὁρώντων, 

τουτέστιν ἀπό τινος ἐπιφανείας τῆς γῆς, θεωρουµένας διακρίνειν καὶ πάλιν τὸ 

ἐναντίον ἀπὸ τῶν φαινοµένων τὰς ἀκριβεῖς. παρακολουθοῦντος δὲ τῇ τοιαύτῃ 

ἐπισκέψει τοῦ µήτε τὰς κατὰ µέρος πηλικότητας τῶν παραλλάξεων ἄνευ τοῦ 

δοθῆναι τὸν τοῦ ἀποστήµατος λόγον δύνασθαι πραγµατευθῆναι µήτε αὐτὸν 

τὸν τοῦ ἀποστήµατος λόγον ἄνευ τοῦ δοθῆναί τινα παράλλαξιν ἐπὶ µὲν τῶν 

µηδὲν αἰσθητὸν παραλλασσόντων, τουτέστιν πρὸς ἃ ἡ γῆ σηµείου λόγον ἔχει, 

οὐδὲ τὸν τοῦ ἀποστήµατος λόγον δηλονότι δυνατὸν ἂν γένοιτο λαβεῖν, ἐπὶ δὲ 

τῶν παραλλασσόντων, ὥσπερ ἐπὶ τῆς σελήνης, ἁρµόζοι ἂν µόνως τὸ διά τινος 

πρῶτον δοθείσης παραλλάξεως τὸν τοῦ ἀποστήµατος λόγον εὑρεῖν διὰ τὸ 

τοιαύτην µέν τινα παραλλακτικὴν τήρησιν καὶ καθ’ ἑαυτὴν δύνασθαι 

καταληφθῆναι, τὴν δὲ τοῦ ἀποστήµατος πηλικότητα µηδαµῶς. ὁ µὲν οὖν 

Ἵππαρχος ἀπὸ τοῦ ἡλίου µάλιστα τὴν τοιαύτην ἐξέτασιν πεποίηται· ἐπειδὴ 

γὰρ ἀπό τινων ἄλλων περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην συµβεβηκότων, ὑπὲρ ὧν 

ἐν τοῖς ἑξῆς ποιησόµεθα τὸν λόγον, ἀκολουθεῖ τὸ τοῦ κατὰ τὸ ἕτερον τῶν 

φώτων ἀποστήµατος δοθέντος καὶ τὸ κατὰ τὸ ἕτερον δίδοσθαι, πειρᾶται τὸ 

τοῦ ἡλίου καταστοχαζόµενος οὕτω καὶ τὸ τῆς σελήνης ἀποδεικνύειν τὸ µὲν 

πρῶτον ὑποτιθέµενος τὸν ἥλιον τὸ ἐλάχιστον αἰσθητὸν µόνον παραλλάσσειν, 

ἵνα καὶ τὸ ἀπόστηµα αὐτοῦ λάβῃ, µετὰ δὲ ταῦτα καὶ διὰ τῆς ὑπ’ αὐτοῦ 

παρατιθεµένης ἡλιακῆς ἐκλείψεως, ποτὲ µὲν ὡς µηδὲν αἰσθητόν, ποτὲ δὲ καὶ 
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ὡς ἱκανὸν τοῦ ἡλίου παραλλάσσοντος, ἔνθεν αὐτῷ καὶ οἱ λόγοι τοῦ τῆς 

σελήνης ἀποστήµατος διάφοροι καθ’ ἑκάστην τῶν ἐκτεθειµένων ὑποθέσεων 

κατεφαίνοντο δισταζοµένου παντάπασιν τοῦ κατὰ τὸν ἥλιον οὐ µόνον ἐν τῷ 

πόσον, ἀλλὰ καὶ εἰ ὅλως τι παραλλάσσει. 

 

ιβʹ. Περὶ κατασκευῆς ὀργάνου παραλλακτικοῦ. 

 Ἡµεῖς δέ, ἵνα µηδὲν τῶν ἀδήλων εἰς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν 

παραλαµβάνωµεν, κατεσκευάσαµεν ὄργανον, δι’ οὗ δυνηθείηµεν ἂν ὡς ἔνι 

µάλιστα ἀκριβῶς τηρῆσαι, πόσον καὶ ἀπὸ πηλίκης τοῦ κατὰ κορυφὴν 

ἀποστάσεως ἡ σελήνη παραλλάσσει ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος 

καὶ αὐτῆς γραφοµένου µεγίστου κύκλου. 

 ἐποιήσαµεν γὰρ κανόνας δύο τετραπλεύρους τὸ µὲν µῆκος οὐκ 

ἐλάσσονας τεσσάρων πήχεων πρὸς τὸ τὰς διαιρέσεις εἰς πλείονα µέρη 

δύνασθαι γενέσθαι, τὴν δὲ περιοχὴν συµµέτρους ὥστε µὴ διαστραφῆναι διὰ τὸ 

µῆκος, ἀλλὰ ἀποτετάσθαι σφόδρα ἀκριβῶς καὶ ἐπ’ εὐθείας καθ’ ἑκάστην τῶν 

πλευρῶν, ἔπειτα παραγράψαντες εὐθείας γραµµὰς ἐφ’ ἑκατέρου κατὰ µέσης 

τῆς πλατυτέρας πλευρᾶς προσεθήκαµεν τῷ ἑτέρῳ τῶν κανόνων ἐπὶ τῶν ἄκρων 

ἀµφοτέρων ὀρθὰ πρισµάτια τετράγωνα περὶ µέσην τὴν γραµµὴν ἴσα τε καὶ 

παράλληλα ὀπὴν ἔχον ἑκάτερον κατὰ τὸ µέσον ἠκριβωµένην τὸ µὲν πρὸς τῇ 

ὄψει ἐσόµενον λεπτήν, τὸ δὲ πρὸς τῇ σελήνῃ µείζονα, οὕτως ὥστε 

παρατιθεµένου τοῦ ἑνὸς τῶν ὀφθαλµῶν τῷ τὴν ἐλάττονα ὀπὴν ἔχοντι 

πρισµατίῳ διὰ τῆς τοῦ ἑτέρου καὶ ἐπ’ εὐθείας ὀπῆς τὴν σελήνην ὅλην 

δύνασθαι καταφαίνεσθαι. διατρήσαντες οὖν ἐξ ἴσου ἑκάτερον τῶν κανόνων 

κατὰ µέσων τῶν γραµµῶν ἐπὶ τοῦ ἑτέρου τῶν περάτων πρὸς τῷ τὴν µείζονα 

ὀπὴν ἔχοντι πρισµατίῳ καὶ ἐναρµόσαντες δι’ ἀµφοτέρων ἀξόνιον, ὥστε 

συνδεθῆναι µὲν ὑπ’ αὐτοῦ τὰς πρὸς ταῖς γραµµαῖς τῶν κανόνων πλευρὰς 

ὥσπερ ὑπὸ κέντρου, περιάγεσθαι δὲ δύνασθαι τὸν τὰ πρισµάτια ἔχοντα 

πανταχῆ καὶ ἀδιαστρόφως, διασφηνώσαντές τε βάσει τὸν ἕτερον τῶν κανόνων 

τὸν µὴ ἔχοντα τὰ πρισµάτια ἐλάβοµεν ἐπὶ τῆς ἑκατέρου µέσης γραµµῆς σηµεῖά 
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τινα πρὸς τοῖς παρὰ τῇ βάσει πέρασιν τὸ ἴσον καὶ ὅτι πλεῖστον ἀπὸ τοῦ κατὰ 

τὸ ἀξόνιον κέντρου ἀφεστηκότα καὶ διείλοµεν τὴν ἀφωρισµένην γραµµὴν τοῦ 

τὴν βάσιν ἔχοντος κανόνος εἰς µέρη ξ καὶ τούτων ἔτι ἕκαστον, εἰς ὅσα 

ἐδυνάµεθα τµήµατα, παρεθήκαµεν δὲ καὶ ὄπισθεν τοῦ αὐτοῦ κανόνος πρὸς 

τοῖς πέρασι πρισµάτια τὰς ἐπὶ τὰ αὐτὰ µέρη πλευρὰς πρὸς τῇ αὐτῇ γραµµῇ ἐπ’ 

εὐθείας ἀλλήλαις ἔχοντα καὶ τὸ ἴσον ἀφεστηκότα πανταχόθεν τῆς αὐτῆς καὶ 

µέσης γραµµῆς πρὸς τὸ δι’ αὐτῶν καθετίου κριµναµένου δύνασθαι τὸν κανόνα 

ὀρθὸν καὶ ἀπαρέγκλιτον πρὸς τὸ τοῦ ὁρίζοντος ἐπίπεδον ἵστασθαι. ἔχοντες δὲ 

καὶ µεσηµβρινὴν γραµµὴν προδιαβεβληµένην ἐν ἐπιπέδῳ παραλλήλῳ τῷ τοῦ 

ὁρίζοντος ἐπί τινος ἀνεπισκοτήτου χωρίου ἵσταµεν τὸ ὄργανον ὀρθόν, ὥστε 

τὰς πλευρὰς τῶν κανόνων, καθ’ ἃς ἥνωνται ἀλλήλοις ὑπὸ τοῦ ἀξονίου, πρὸς 

µεσηµβρίαν τετράφθαι παραλλήλους γινοµένας τῇ παρακειµένῃ µεσηµβρινῇ 

γραµµῇ καὶ τὸν µὲν τὴν βάσιν ἔχοντα κανόνα ὀρθὸν ἀκλινῶς καὶ 

ἀδιαστρόφως ἔτι τε ἀσφαλῶς ἑστάναι, τὸν δὲ ἕτερον περιάγεσθαι συµµέτρως 

τῇ σφίγξει περὶ τὸ ἀξόνιον ἐν τῷ τοῦ µεσηµβρινοῦ ἐπιπέδῳ. προσεθήκαµεν δὲ 

καὶ ἕτερον κανόνιον λεπτὸν καὶ εὐθὺ προσηρµοσµένον µὲν ἕνεκεν τοῦ καὶ 

αὐτὸ περιάγεσθαι περονίῳ βραχεῖ κατὰ τοῦ πρὸς τῇ βάσει πέρατος τῆς 

διῃρηµένης γραµµῆς, φθάνον δὲ µέχρι τῆς πλείστης παραφορᾶς τοῦ τὸ ἴσον 

ἀφεστῶτος πέρατος τῆς τοῦ ἑτέρου κανόνος γραµµῆς, ὥστε δύνασθαι 

συµπεριαγόµενον αὐτῷ τὸ µεταξὺ τῶν δύο περάτων γινόµενον ἐπ’ εὐθείας 

διάστηµα δεικνύειν. 

 ἐποιούµεθα δὴ τοῦτον τὸν τρόπον τὰς τῆς σελήνης τηρήσεις κατὰ τὰς ἐπ’ 

αὐτοῦ τοῦ µεσηµβρινοῦ καὶ περὶ τὰ τροπικὰ σηµεῖα τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων κύκλου γινοµένας παρόδους, ἐπειδὴ κατὰ τὰς τοιαύτας σχέσεις οἵ τε 

διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφόµενοι 

µέγιστοι κύκλοι οἱ αὐτοὶ ἔγγιστα γίνονται τοῖς διὰ τῶν πόλων τοῦ διὰ µέσων 

τῶν ζῳδίων γραφοµένοις, πρὸς οὓς αἱ κατὰ πλάτος πάροδοι τῆς σελήνης 

θεωροῦνται, καὶ ἡ ἀκριβὴς ἀποχὴ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου διὰ τούτου 

αὐτόθεν καὶ προχείρως δύναται λαµβάνεσθαι. παραφέροντες οὖν τὸν τὰ 
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πρισµάτια ἔχοντα κανόνα πρὸς τὴν σελήνην κατ’ αὐτὰς τὰς ἐπὶ τοῦ 

µεσηµβρινοῦ παρόδους, ἕως ἂν δι’ ἀµφοτέρων τῶν ὀπῶν κατὰ τὸ µέσον τῆς 

µείζονος ὀπῆς τὸ κέντρον αὐτῆς διοπτευθῇ, καὶ σηµειούµενοι ἐπὶ τοῦ λεπτοῦ 

κανονίου τὴν µεταξὺ τῶν ἄκρων τῶν ἐν τοῖς κανόσιν εὐθειῶν διάστασιν 

προσβάλλοντές τε αὐτὴν τῇ διῃρηµένῃ εἰς τὰ ξ΄ τµήµατα γραµµῇ τοῦ ὀρθοῦ 

κανόνος εὑρίσκοµεν, πόσων ἐστὶν τµηµάτων ἡ τῆς προειρηµένης διαστάσεως 

εὐθεῖα, οἵων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ὑπὸ τῆς περιαγωγῆς γραφοµένου ἐν 

τῷ τοῦ µεσηµβρινοῦ ἐπιπέδῳ κύκλου δηλονότι ξ΄, καὶ λαβόντες τὴν ὑπὸ τῆς 

τηλικαύτης εὐθείας ὑποτεινοµένην περιφέρειαν ταύτην εἴχοµεν, ἣν ἀπεῖχεν 

τότε τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου τὸ φαινόµενον κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ 

διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος καὶ αὐτοῦ γραφοµένου µεγίστου κύκλου, ὃς ὁ 

αὐτὸς ἐγίνετο τότε καὶ τῷ διὰ τῶν πόλων τοῦ τε ἰσηµερινοῦ καὶ τοῦ διὰ µέσων 

τῶν ζῳδίων γραφοµένῳ µεσηµβρινῷ. 

 ἕνεκεν µὲν οὖν τοῦ τὴν γινοµένην κατὰ πλάτος πλείστην πάροδον τῆς 

σηλήνης ἀκριβῶς ἐπιγιγνώσκειν συνεχρώµεθα τῇ διοπτεύσει περί τε τὸ 

θερινὸν τροπικὸν σηµεῖον µάλιστα αὐτῆς ὑπαρχούσης καὶ ἔτι περὶ αὐτὸ τὸ 

τοῦ λοξοῦ αὐτῆς κύκλου βορειότατον πέρας διά τε τὸ περὶ ταῦτα τὰ σηµεῖα 

ἐφ’ ἱκανὸν διάστηµα τὴν αὐτὴν πρὸς αἴσθησιν κατὰ πλάτος πάροδον 

ἀφορίζεσθαι καὶ διὰ τὸ πρὸς αὐτῷ τῷ κατὰ κορυφὴν σηµείῳ τότε τὴν σελήνην 

γινοµένην ἐν τῷ δι’ Ἀλεξανδρείας παραλλήλῳ, καθ’ ὃν ἐποιούµεθα τὰς 

τηρήσεις, τὴν αὐτὴν ἔγγιστα ποιεῖν τὴν φαινοµένην θέσιν τῇ ἀκριβεῖ. 

κατελαµβάνετο δὲ περὶ τὰς τοιαύτας παρόδους ἀπέχον ἀεὶ τὸ κέντρον τῆς 

σελήνης τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου β΄ καὶ ηʹ ἔγγιστα µοίρας, ὡς καὶ ἐκ τῆς 

τοιαύτης ἐξετάσεως ε µοιρῶν ἀποδείκνυσθαι τὴν πλείστην αὐτῆς κατὰ πλάτος 

ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων πάροδον, ὅσαις σχεδὸν ὑπερέχουσιν αἱ 

ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου ἐπὶ τὸν ἰσηµερινὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ 

δεδειγµέναι µοῖραι λ΄ νη΄ λείπουσαι τὰς τῆς φαινοµένης ἀποστάσεως µοίρας β΄ 

καὶ ηʹ τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσηµερινοῦ ἐπὶ τὸ θερινὸν τροπικὸν σηµεῖον δεδειγµένων 

µοιρῶν κγ΄ να΄. 
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 ἕνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὴν πρὸς τὰς παραλλάξεις ἐπίσκεψιν ποιεῖσθαι 

παρετηροῦµεν πάλιν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τὴν σελήνην περὶ µὲν τὸ 

χειµερινὸν τροπικὸν σηµεῖον τυγχάνουσαν διά τε τὰ προειρηµένα καὶ διὰ τὸ 

πλεῖστον τότε αὐτὴν ἀφεστῶσαν ὡς ἐπὶ τῆς ὁµοίας κατὰ τὸν µεσηµβρινὸν 

παρόδου τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου καὶ τὴν παράλλαξιν µείζονα καὶ 

εὐσηµαντοτέραν παρέχειν. ἀπὸ πλειόνων δὴ τῶν κατὰ τὰς τοιαύτας παρόδους 

τετηρηµένων ἡµῖν παραλλάξεων µίαν πάλιν ἐκθησόµεθα, δι’ ἧς τόν τε τοῦ 

ἐπιλογισµοῦ τρόπον ἅµα παραστήσοµεν καὶ τὴν τῶν λοιπῶν ἀπόδειξιν κατὰ 

τὴν ἐφεξῆς ἀκολουθίαν ποιησόµεθα. 

 

ιγʹ. Ἀπόδειξις τῶν τῆς σελήνης ἀποστηµάτων. 

 Ἐτηρήσαµεν γὰρ τῷ κʹ ἔτει Ἁδριανοῦ κατ’ Αἰγυπτίους Ἀθὺρ ιγʹ µετὰ ε΄ 

<ʹ γʹ ὥρας ἰσηµερινὰς τῆς µεσηµβρίας µέλλοντος τοῦ ἡλίου καταδύνειν τὴν 

σελήνην ἐπὶ τοῦ µεσηµβρινοῦ γεγενηµένην, καὶ ἐφαίνετο ἡµῖν διὰ τοῦ ὀργάνου 

τὸ κέντρον αὐτῆς ἀπέχον τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου µοίρας ν <ʹ γʹ ιβʹ· ἡ γὰρ 

ἐπὶ τοῦ λεπτοῦ κανονίου διάστασις τοιούτων ἦν να΄ <ʹ ιβʹ, εἰς οἷα διῄρητο ἡ ἐκ 

τοῦ κέντρου τοῦ τῆς περιαγωγῆς κύκλου ξ΄, ἡ δὲ τηλικαύτη εὐθεῖα ὑποτείνει 

περιφέρειαν τοιούτων ν <ʹ γʹ ιβʹ, οἵων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ. ἀλλὰ ὁ ἀπὸ τῶν ἐν 

τῷ αʹ ἔτει Ναβονασσάρου ἐποχῶν χρόνος µεχρὶ τοῦ κατὰ τὴν ἐκκειµένην 

τήρησιν ἐτῶν ἐστιν Αἰγυπτιακῶν ωπβ΄ καὶ ἡµερῶν οβ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν 

ἁπλῶς µὲν ε <ʹ γʹ, ἀκριβῶς δὲ ε γʹ· εἰς ὃν χρόνον τὸν µὲν ἥλιον εὑρίσκοµεν 

µέσως µὲν ἐπέχοντα τῶν Χηλῶν µοίρας ζ λα, ἀκριβῶς δὲ ε κη, τὴν δὲ σελήνην 

µέσως ἐπέχουσαν Τοξότου µοίρας κε΄ µδ΄, καὶ τὴν µὲν ἀποχὴν µοιρῶν οη΄ ιγ΄, 

τὰς δ’ ἀπὸ τοῦ µέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας σξβ΄ κ΄, τὰς δ’ ἀπὸ τοῦ 

βορείου πέρατος τοῦ πλάτους µοίρας τνδ΄ µ΄. προσετίθει δὲ διὰ ταῦτα καὶ τὸ 

παρὰ τὴν ἀνωµαλίαν διάφορον πανταχόθεν ἐκ τοῦ οἰκείου κανόνος διακριθὲν 

µοίρας ζ΄ κϛ΄, ὡς καὶ τὴν ἀκριβῆ τῆς σελήνης θέσιν κατ’ ἐκείνην τὴν ὥραν 

ἐπέχειν κατὰ µὲν τὸ µῆκος Αἰγόκερω µοίρας γ΄ ι΄, κατὰ δὲ τὸ πλάτος ἐπὶ µὲν 

τοῦ λοξοῦ κύκλου ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος µοίρας β΄ ϛ΄, ἐπὶ δὲ τοῦ διὰ τῶν 
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πόλων τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων, ὃς ὁ αὐτὸς ἔγγιστα ἦν τότε τῷ µεσηµβρινῷ, 

ἀπὸ τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων πρὸς τὰς ἄρκτους µοίρας δ΄ νθ΄. ἀπέχουσιν δὲ 

καὶ αἱ µὲν τοῦ Αἰγόκερω µοῖραι γ΄ ι΄ τοῦ ἰσηµερινοῦ πρὸς µεσηµβρίαν ἐπὶ τοῦ 

αὐτοῦ κύκλου µοίρας κγ΄ µθ΄, ὁ δὲ ἰσηµερινὸς τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κατὰ 

κορυφὴν σηµείου πρὸς µεσηµβρίαν ὁµοίως µοίρας λ΄ νη΄· τὸ ἄρα κέντρον τῆς 

σελήνης ἀπεῖχεν ἀκριβῶς ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου µοίρας µθ µη. 

ἐφαίνετο δὲ ἀπέχον µοίρας ν΄ νε΄· παρήλλαξεν ἄρα ἡ σελήνη κατὰ τὸ περὶ τὴν 

ἐκκειµένην πάροδον ἀπόστηµα µοῖραν α΄ καὶ ἑξηκοστὰ ζ΄ ἐπὶ τοῦ δι’ αὐτῆς 

καὶ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος γραφοµένου µεγίστου κύκλου ἀπέχουσα 

ἀκριβῶς τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου µοίρας µθ΄ µη΄. 

 τούτου δηλωθέντος γεγράφθωσαν ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ 

ὁρίζοντος καὶ τῆς σελήνης µέγιστοι κύκλοι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ὁ µὲν τῆς γῆς 

µέγιστος κύκλος ὁ ΑΒ, ὁ δὲ διὰ τοῦ κατὰ τὴν 

τήρησιν κέντρου τῆς σελήνης ὁ Γ∆, πρὸς ὃν δὲ ἡ 

γῆ σηµείου λόγον ἔχει ὁ ΕΖΗΘ, καὶ κέντρον µὲν 

ἔστω κοινὸν πάντων τὸ Κ, ἡ δὲ διὰ τῶν κατὰ 

κορυφὴν σηµείων εὐθεῖα ἡ ΚΑΓΕ, ὑποκείσθω δὲ ἡ 

σελήνη κατὰ τὸ ∆ σηµεῖον ἀπέχουσα ἀκριβῶς τοῦ 

κατὰ κορυφὴν σηµείου τοῦ Γ τὰς προκειµένας 

µοίρας µθ΄ µη΄, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε Κ∆Η καὶ ἡ 

Α∆Θ, καὶ ἔτι ἀπὸ τοῦ Α, ὃ γίνεται ὄψις τῶν ὁρώντων, κάθετος µὲν ἤχθω ἐπὶ 

τὴν ΚΒ ἡ ΑΛ, παράλληλος δὲ τῇ ΚΗ ἡ ΑΖ. 

 ὅτι µὲν οὖν τὴν ΗΘ περιφέρειαν τοῖς ἀπὸ τοῦ Α θεωροῦσι παρήλλαξεν ἡ 

σελήνη, φανερόν· ὥστε εἴη ἂν µιᾶς µοίρας καὶ ἑξηκοστῶν ζ΄ τῶν ἐκ τῆς 

τηρήσεως κατειληµµένων. ἐπεὶ δὲ ἀδιαφόρῳ µείζων ἐστὶν ἡ ΖΘ περιφέρεια τῆς 

ΗΘ διὰ τὸ τὴν γῆν ὅλην σηµείου λόγον ἔχειν πρὸς τὸν ΕΖΗΘ κύκλον, εἴη ἂν 

καὶ ἡ ΖΗΘ περιφέρεια τῶν αὐτῶν ἔγγιστα α ζ. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΖΑΘ γωνία 

διὰ τὸ πάλιν ἀδιαφορεῖν τὸ Α σηµεῖον τοῦ κέντρου πρὸς τὸν ΖΘ κύκλον, οἵων 

µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν α΄ ζ΄, οἵων δ’ αἱ β  ὀρθαὶ τξ , 
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τοιούτων β΄ ιδ΄. τῶν δ’ αὐτῶν ἐστιν καὶ ἡ ἴση αὐτῇ γωνία ἡ ὑπὸ Α∆Λ β΄ ιδ΄· καὶ 

ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΑΛ ἄρα εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν β΄ ιδ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ 

Α∆Λ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΑΛ εὐθεῖα τοιούτων β΄ κα΄, οἵων ἐστὶν 

ἡ Α∆ ὑποτείνουσα ρκ΄. ταύτης δὲ ἀδιαφόρῳ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ Λ∆· καὶ οἵων 

ἄρα ἐστὶν ἡ ΛΑ εὐθεῖα β΄ κα΄, τοιούτων ἐστὶν ἡ Λ∆ εὐθεῖα ρκ΄ ἔγγιστα. πάλιν, 

ἐπεὶ ἡ Γ∆ περιφέρεια ὑπόκειται µοιρῶν µθ΄ µη΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΚ∆ γωνία 

πρὸς τῷ κέντρῳ οὖσα τοῦ κύκλου, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων µθ΄ 

µη΄, οἵων δ’ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ϟθ΄ λϛ΄· ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΑΛ 

εὐθείας περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ϟθ΄ λϛ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΑΛΚ ὀρθογώνιον 

κύκλος τξ΄, ἡ δ’ ἐπὶ τῆς ΛΚ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον π΄ κδ΄. καὶ τῶν 

ὑποτεινουσῶν ἄρα αὐτὰς εὐθειῶν ἡ µὲν ΑΛ ἔσται τοιούτων ϟα΄ λθ΄, οἵων ἐστὶν 

ἡ ΑΚ ὑποτείνουσα ρκ΄, ἡ δὲ ΛΚ τῶν αὐτῶν οζ΄ κζ΄· ὥστε καί, οἵου ἑνός ἐστιν ἡ 

ΑΚ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΑΛ ἔσται Ο µϛ, ἡ δὲ ΚΛ 

ὁµοίως 0 λθ΄. ἀλλά, οἵων ἦν ἡ ΑΛ εὐθεῖα β΄ κα΄, τοιούτων ἡ Λ∆ ἐδέδεικτο ρκ΄· 

καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΛ εὐθεῖα 0 µϛ΄, τοιούτων ἔσται καὶ ἡ Λ∆ εὐθεῖα λθ΄ ϛ΄. 

τῶν δ’ αὐτῶν ἦν καὶ ἡ µὲν ΚΛ εὐθεῖα 0 λθ΄, ἡ δὲ ΚΑ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς 

ἑνός· καὶ οἵου ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΑ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, τοιούτων ἔσται 

καὶ ἡ ΚΛ∆ ὅλη, περιέχουσα δὲ τὸ κατὰ τὴν τήρησιν τῆς σελήνης ἀπόστηµα, 

λθ΄ µε΄. 

 τούτου δεδειγµένου ἔστω ὁ τῆς σελήνης ἔκκεντρος κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ 

κέντρον τὸ ∆ καὶ διάµετρον τὴν Α∆Γ, ἐφ’ ἧς εἰλήφθω τὸ µὲν τοῦ διὰ µέσων 

τῶν ζῳδίων κύκλου κέντρον τὸ Ε, τὸ δὲ 

τῆς προσνεύσεως τοῦ ἐπικύκλου σηµεῖον 

τὸ Ζ, καὶ γραφέντος περὶ τὸ Β σηµεῖον 

τοῦ ΗΘΚΛ ἐπικύκλου ἐπεζεύχθωσαν ἥ τε 

ΗΒΘΕ καὶ ἡ Β∆ καὶ ἡ ΒΚΖ, ὑποκείσθω 

δ’ ἐπὶ τῆς προκειµένης τηρήσεως ἡ σελήνη 

κατὰ τὸ Λ σηµεῖον, καὶ ἐπεζεύχθωσαν 

µὲν αἱ ΛΕ καὶ ΛΒ, κάθετοι δ’ ἤχθωσαν 
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ἐπὶ τὴν ΒΕ ἀπὸ µὲν τοῦ ∆ [ἐκβληθεῖσαν] ἡ ∆Μ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ ἡ ΖΝ. 

 ἐπεὶ τοίνυν κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως ὁ τῆς ἀποχῆς ἀριθµὸς ἦν οη΄ 

ιγ΄, εἴη ἂν διὰ τὰ προτεθεωρηµένα ἡ µὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, οἵων εἰσὶν αἱ δ΄ 

ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ρνϛ΄ κϛ΄, ἑκατέρα δὲ τῶν ὑπὸ ΖΕΝ καὶ ∆ΕΜ τῶν µὲν 

λοιπῶν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς κγ΄ λδ΄, οἵων δ’ εἰσὶν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων µζ΄ 

η΄· ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐφ’ ἑκατέρας τῶν ∆Μ καὶ ΖΝ περιφέρεια τοιούτων ἔσται µζ΄ 

η΄, οἵων εἰσὶν οἱ περὶ τὰ ἐκκείµενα ὀρθογώνια κύκλοι τξ΄, διὰ τὸ ἴσην εἶναι 

τὴν ∆Ε τῇ ΕΖ, ἡ δ’ ἐφ’ ἑκατέρας τῶν ΕΜ καὶ ΕΝ τῶν αὐτῶν ρλβ΄ νβ΄. καὶ τῶν 

ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἑκατέρα µὲν τῶν ∆Μ καὶ ΖΝ τοιούτων ἐστὶν µζ΄ νθ΄, 

οἵων ἑκατέρα τῶν ∆Ε καὶ ΕΖ ὑποτεινουσῶν ρκ΄, ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΜ καὶ ΕΝ 

τῶν αὐτῶν ρι΄0· ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἑκατέρα µὲν τῶν ∆Ε καὶ ΕΖ εὐθειῶν ι΄ 

ιθ΄, ἡ δὲ ∆Β ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου µθ΄ µα΄, τοιούτων καὶ ἑκατέρα µὲν 

τῶν ∆Μ καὶ ΖΝ ἔσται δ΄ η΄, ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΜ καὶ ΕΝ τῶν αὐτῶν θ΄ κζ΄. καὶ 

ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς Β∆ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ∆Μ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΜ τετράγωνον, 

ἕξοµεν καὶ τὴν µὲν ΒΜ ὅλην µήκει τῶν αὐτῶν µθ΄ λα΄, τὴν δὲ ΒΕ ὁµοίως µ΄ δ΄, 

λοιπὴν δὲ τὴν ΒΝ τοιούτων λ΄ λζ΄, οἵων καὶ ἡ ΖΝ ἦν δ΄η΄. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπ’ 

αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΖ, ἕξοµεν καὶ τὴν ΒΖ ὑποτείνουσαν 

µήκει τῶν αὐτῶν λ΄ νδ΄· ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ ΒΖ ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων 

καὶ ἡ µὲν ΖΝ ἔσται ιϛ΄ β' , ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιε΄ κα΄, οἵων 

ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΖΝ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄. καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΝ ἄρα γωνία, οἵων 

µέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν ιε κα, οἵων δ’ αἱ δ ὀρθαὶ τξ, 

τοιούτων ζ µ ἔγγιστα. τοσούτων ἄρα µοιρῶν ἐστιν ἡ ΘΚ τοῦ ἐπικύκλου 

περιφέρεια. 

 πάλιν, ἐπειδὴ κατὰ τὸν χρόνον τῆς τηρήσεως ἀπεῖχεν ἡ σελήνη τοῦ µὲν 

µέσου ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας σξβ΄ κ΄, τοῦ δὲ Κ τοῦ µέσου περιγείου 

τὰς λοιπὰς δηλονότι µετὰ τὸ ἡµικύκλιον µοίρας πβ΄ κ΄, ἔσται καὶ ἡ µὲν ΚΛ 

περιφέρεια µοιρῶν πβ΄ κ΄, ἡ δὲ ΘΚΛ ὅλη µοιρῶν ϟ΄ 0· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ 

ΘΒΛ γωνία. ὥστε ἐπεί, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ∆Β ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου µθ΄ 

µα΄, ἡ δὲ ΒΛ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ε΄ ιε΄, τοιούτων καὶ ἡ ΕΒ ἐδέδεικτο 
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µ΄καὶ ἑξηκοστῶν δ΄, τὰ δ’ ἀπ’ αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΛ 

τετράγωνον, ἕξοµεν καὶ τὴν ΕΛ µήκει τῶν αὐτῶν µ΄ κε΄. τὸ ἄρα κατὰ τὴν 

τήρησιν ἀπόστηµα τῆς σελήνης τοιούτων ἐστὶν µ΄ κε΄, οἵων καὶ ἡ µὲν ΒΛ ἐκ 

τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ὑπόκειται ε΄ ιε΄, ἡ δὲ ΕΑ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς 

γῆς ἐπὶ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου ξ΄, ἡ δὲ ΕΓ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπὶ 

τὸ περίγειον τοῦ ἐκκέντρου λθ΄ κβ΄. ἀλλὰ ἐδείχθη τὸ κατὰ τὴν τήρησιν τῆς 

σελήνης ἀπόστηµα, τουτέστιν ἡ ΕΛ εὐθεῖα, τοιούτων λθ΄ µε, οἵου ἐστὶν ἑνὸς ἡ 

ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ µὲν ΕΛ εὐθεῖα τοῦ κατὰ τὴν 

τήρησιν τῆς σελήνης ἀποστήµατος λθ΄ µε΄, ἡ δ’ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, 

τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ΕΑ εὐθεῖα τοῦ κατὰ τὰς συζυγίας µέσου 

ἀποστήµατος νθ΄ 0, ἡ δὲ ΕΓ τοῦ κατὰ τὰς διχοτόµους µέσου ἀποστήµατος λη΄ 

γ΄, ἡ δ’ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τῶν αὐτῶν ε΄ ι΄· ἅπερ προέκειτο δεῖξαι. 

 δεδειγµένων δ’ ἡµῖν κατὰ τὸν ἐκτεθειµένον τρόπον τῶν τῆς σελήνης 

ἀποστηµάτων ἀκόλουθον ἂν εἴη καὶ τὸ τοῦ ἡλίου συναποδεῖξαι προχείρου 

καὶ τοῦ τοιούτου γινοµένου διὰ τῶν γραµµῶν, εἰ προσδοθεῖεν τοῖς κατὰ τὰς 

συζυγίας τῆς σελήνης ἀποστήµασιν αἱ πηλικότητες τῶν ἐν αὐταῖς 

συνισταµένων πρὸς τῇ ὄψει γωνιῶν ὑπό τε τῶν διαµέτρων ἡλίου καὶ σελήνης 

καὶ σκιᾶς. 

 

ιδʹ. Περὶ τῆς πηλικότητος τῶν ἐν ταῖς συζυγίαις φαινοµένων διαµέτρων 

ἡλίου καὶ σελήνης καὶ σκιᾶς. 

 Τῶν δὴ πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν ἐφόδων τὰς µὲν ἄλλας, ὅσαι δι’ 

ὑδροµετριῶν ἢ τῶν κατὰ τὰς ἰσηµερινὰς ἀνατολὰς χρόνων δοκοῦσι τὴν τῶν 

φώτων ποιεῖσθαι καταµέτρησιν, παρῃτησάµεθα διὰ τὸ µὴ ὑγιῶς δύνασθαι διὰ 

τῶν τοιούτων τὸ προκείµενον λαµβάνεσθαι, κατασκευάσαντες δὲ καὶ αὐτοὶ ὴν 

ὑποδεδειγµένην ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου διὰ τοῦ τετραπήχους κανόνος διόπτραν 

καὶ διὰ ταύτης ποιούµενοι τὰς παρατηρήσεις τὴν µὲν τοῦ ἡλίου διάµετρον ὑπὸ 

τῆς αὐτῆς ἔγγιστα γωνίας πανταχῆ περιεχοµένην εὑρίσκοµεν µηδεµιᾶς 

ἀξιολόγου γινοµένης διαφορᾶς ἐκ τῶν ἀποστηµάτων αὐτοῦ, τὴν δὲ τῆς 
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σελήνης τότε µόνον καὶ αὐτὴν ὑπὸ τῆς αὐτῆς τῷ ἡλίῳ γωνίας περιεχοµένην, 

ὅταν ἐν ταῖς πανσελήνοις τὸ µέγιστον ἀπόστηµα τῆς γῆς ἀπέχῃ κατὰ τὸ 

ἀπογειότατον οὖσα τοῦ ἐπικύκλου, καὶ οὐχ ὅταν τὸ µέσον ἀκολούθως ταῖς 

τῶν προτέρων ὑποθέσεσιν. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὰς γωνίας αὐτὰς ἀξιολόγῳ 

τινὶ ἐλάττους καταλαµβανόµεθα τῶν παραδεδοµένων, οὐκέτι µέντοι διὰ τῆς ἐν 

τῷ κανόνι καταµετρήσεως ἐπιλογιζόµενοι τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ διά τινων 

σεληνιακῶν ἐκλείψεων. τὸ µὲν γὰρ πότε ἴσην ὑποτείνει γωνίαν ἑκατέρα τῶν 

διαµέτρων πρόχειρον ἐκ τῆς τοῦ κανόνος κατασκευῆς ἠδύνατο γίνεσθαι διὰ 

τὸ µηδεµίαν ἐπακολουθεῖν ἐπὶ τοῦ τοιούτου καταµέτρησιν, τὸ δὲ καὶ πηλίκην 

πάνυ ἡµῖν κατεφαίνετο διστάξιµον τῆς ἐν ταῖς ἐπιβολαῖς τοῦ 

ἐπιπροσθήσαντος πλάτους ἐπὶ τὸ µῆκος τοῦ κανόνος τὸ ἀπὸ τῆς ὄψεως ἐπὶ τὸ 

πρισµάτιον πλείστης οὔσης παραµετρήσεως διαψευσθῆναι τῆς ἀκριβείας 

δυναµένης. ἐπεὶ δ’ ἅπαξ ἡ σελήνη κατὰ τὸ µέγιστον ἑαυτῆς ἀπόστηµα τὴν ἴσην 

τῷ ἡλίῳ πρὸς τῇ ὄψει γωνίαν ἐφαίνετο ποιοῦσα, διὰ τῶν περὶ τοῦτο τὸ 

ἀπόστηµα τετηρηµένων σεληνιακῶν ἐκλείψεων τῆς ὑποτεινοµένης ὑπ’ αὐτῆς 

γωνίας τὸ µέγεθος ἐπιλογιζόµενοι καὶ τὴν τοῦ ἡλίου συναποδεδειγµένην 

εἴχοµεν αὐτόθεν. τὸν δὲ τρόπον τῆς τοιαύτης ἐπιβολῆς διὰ δύο πάλιν τῶν 

ὑποτεταγµένων ἐκλείψεων εὐκατανόητον ποιήσοµεν. 

 τῷ γὰρ εʹ ἔτει Ναβοπολλασσάρου, ὅ ἐστιν ρκζʹ ἔτος ἀπὸ 

Ναβονασσάρου, κατ’ Αἰγυπτίους Ἀθὺρ κζʹ εἰς τὴν κηʹ ὥρας ιαʹ ληγούσης ἐν 

Βαβυλῶνι ἤρξατο ἡ σελήνη ἐκλείπειν, καὶ ἐξέλειπεν τὸ πλεῖστον ἀπὸ νότου τὸ 

δʹ τῆς διαµέτρου. ἐπεὶ οὖν ἡ µὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως γέγονεν µετὰ ε΄ ὥρας τοῦ 

µεσονυκτίου καιρικάς, ὁ δὲ µέσος χρόνος µετὰ ϛ ἔγγιστα, αἳ ἦσαν ἐν 

Βαβυλῶνι τότε ἰσηµεριναὶ ε <ʹ γʹ διὰ τὸ τὸν ἥλιον ἀκριβῶς ἐπέχειν Κριοῦ 

µοίρας κζ΄ καὶ ἑξηκοστὰ γ΄, δῆλον, ὅτι γέγονεν ὁ µέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, 

ὅτε τὸ πλεῖστον εἰς τὴν σκιὰν ἐµπεπτώκει τῆς διαµέτρου, ἐν µὲν Βαβυλῶνι 

µετὰ ε <ʹ γʹ ὥρας ἰσηµερινὰς τοῦ µεσονυκτίου, ἐν δὲ Ἀλεξανδρείᾳ πάλιν µετὰ 

ε΄ µόνας. καὶ συνάγει ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος ἔτη Αἰγυπτιακὰ ρκϛ΄ καὶ 

ἡµέρας πϛ΄ καὶ ὥρας ἰσηµερινὰς ἁπλῶς µὲν ιζ΄, πρὸς δὲ τὰ ὁµαλὰ νυχθήµερα 
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ιϛ΄  <ʹ δʹ· ὥστε καὶ ἡ µὲν µέση κατὰ µῆκος πάροδος τῆς σελήνης ἐπεῖχε Χηλῶν 

µοίρας κε΄ λβ΄, ἡ δ’ ἀκριβὴς µοίρας κζ΄ ε' , ἡ δ’ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ 

ἐπικύκλου µοίρας τµ΄ καὶ ἑξηκοστὰ ζ΄, ἡ δ’ ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ἐπὶ τοῦ 

λοξοῦ κύκλου µοίρας π΄ µ΄. καὶ φανερόν, ὅτι, ὅταν θ΄ καὶ γʹ µοίρας ἀφεστήκῃ 

τῶν συνδέσµων τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου περὶ τὸ 

µέγιστον οὔσης ἀπόστηµα, καὶ ᾖ ἐπὶ τοῦ γραφοµένου δι’ αὐτοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ 

λοξῷ µεγίστου κύκλου τὸ κέντρον τῆς σκιᾶς, καθ’ ἣν θέσιν αἱ µέγισται 

γίνονται ἐπισκοτήσεις, τὸ τέταρτον αὐτῆς εἰς τὴν σκιὰν ἐµπίπτει τῆς 

διαµέτρου. 

 πάλιν δὴ τῷ ζʹ ἔτει Καµβύσου, ὅ ἐστιν σκεʹ ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, 

κατ’ Αἰγυπτίους Φαµενὼθ ιζʹ εἰς τὴν ιηʹ πρὸ µιᾶς ὥρας τοῦ µεσονυκτίου ἐν 

Βαβυλῶνι ἐξέλειπεν ἡ σελήνη ἀπ’ ἄρκτων τὸ ἥµισυ τῆς διαµέτρου. γέγονεν ἄρα 

καὶ αὕτη ἡ ἔκλειψις ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πρὸ α΄ <ʹ γʹ ὥρας ἰσηµερινῆς ἔγγιστα τοῦ 

µεσονυκτίου. καὶ συνάγει ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος ἔτη Αἰγυπτιακὰ σκδ΄ καὶ 

ἡµέρας ρϟϛ΄ καὶ ὥρας ἰσηµερινὰς ἁπλῶς µὲν ι΄καὶ ϛʹ, ἀκριβῶς δὲ θ΄ <ʹ γʹ, διὰ τὸ 

τὸν ἥλιον ἐπέχειν Καρκίνου µοίρας ιη΄ ιβ΄· ὥστε καὶ ἡ σελήνη κατὰ µῆκος  

µέσως µὲν ἐπεῖχεν Αἰγόκερω µοίρας κ΄ κβ΄, ἀκριβῶς δὲ ιη΄ ιδ΄. ἀφειστήκει δὲ 

καὶ ἀπὸ µὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας κη΄ ε΄, ἀπὸ δὲ τοῦ βορείου 

πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου µοίρας σξβ΄ ιβ΄. καὶ ἐντεῦθεν ἄρα δῆλον, ὅτι, ὅταν 

ζ΄ µοίρας καὶ δ΄ πέµπτα τῶν συνδέσµων ἀπέχῃ τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ 

λοξοῦ κύκλου περὶ τὸ αὐτὸ µέγιστον οὔσης ἀπόστηµα τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς 

τὴν εἰρηµένην ἔχοντος πρὸς αὐτὸ θέσιν, τὸ ἥµισυ µέρος εἰς τὴν σκιὰν ἐµπίπτει 

τῆς σεληνιακῆς διαµέτρου. 

 ἀλλά, ἐὰν µὲν θ΄ γʹ µοίρας ἀπέχῃ τῶν συνδέσµων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου 

τὸ κέντρον τῆς σελήνης, µη΄ <ʹ ἑξηκοστὰ µιᾶς µοίρας ἀπέχει τοῦ διὰ µέσων ἐπὶ 

τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ δι’ αὐτοῦ γραφοµένου µεγίστου κύκλου, ὅταν δὲ ζ΄ 

µοίρας καὶ τέσσαρα πέµπτα ἀπέχῃ τῶν συνδέσµων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου, µ΄ 

καὶ Γβ΄ ἑξηκοστὰ τοῦ διὰ µέσων ἀπέχει µιᾶς µοίρας ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ 

λοξῷ δι’ αὐτοῦ γραφοµένου µεγίστου κύκλου. ἐπεὶ οὖν ἡ µὲν τῶν δύο 
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ἐκλείψεων ὑπεροχὴ τὸ δʹ περιέχει τῆς σεληνιακῆς διαµέτρου, ἡ δὲ τῶν 

ἐκκειµένων τοῦ κέντρου αὐτῆς δύο διαστάσεων ἀπὸ τοῦ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων, τουτέστιν ἀπὸ κέντρου τῆς σκιᾶς, ἑξηκοστὰ µιᾶς µοίρας ζ΄ <ʹ γʹ, 

φανερόν, ὅτι καὶ ὅλη ἡ διάµετρος τῆς σελήνης ὑποτείνει µεγίστου κύκλου 

περιφέρειαν ἑξηκοστῶν µιᾶς µοίρας λα΄ γʹ. 

 εὐκατανόητον δ’ αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τῆς κατὰ 

τὸ αὐτὸ µέγιστον ἀπόστηµα τῆς σελήνης ὑποτείνει µὲν µιᾶς µοίρας ἑξηκοστὰ 

µ΄ καὶ Γβ΄, ἐπειδήπερ, ὅτε τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ τὸ κέντρον τῆς σελήνης τοῦ 

κέντρου τῆς σκιᾶς ἀπεῖχεν, ἐφήπτετο τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς διὰ τὸ τὸ ἥµισυ 

τῆς σεληνιακῆς διαµέτρου ἐκλελοιπέναι, ἀδιαφόρῳ δὲ ἐλάττων ἐστὶν ἢ 

διπλασίων καὶ ἔτι τοῖς γ΄ πέµπτοις µείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης 

ἑξηκοστῶν οὔσης ιε΄ Γβ΄. καὶ διὰ πλειόνων δὲ τοιούτων τηρήσεων συµφώνους 

ἔγγιστα τὰς ἐκκειµένας πηλικότητας καταλαµβανόµενοι πρός τε τὰ ἄλλα τὰ 

περὶ τὰς ἐκλείψεις θεωρούµενα συγκεχρήµεθα αὐταῖς καὶ νῦν γε πρὸς τὴν 

δεῖξιν τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήµατος κατὰ τὰ αὐτὰ ἐσοµένην, ᾗ καὶ ὁ Ἵππαρχος 

ἠκολούθησεν, καὶ ὡς τῶν περιλαµβανοµένων ὑπὸ τῶν κώνων κύκλων ἡλίου 

καὶ σελήνης καὶ γῆς ἀδιαφόρῳ ἐλαττόνων ὄντων τῶν ἐν ταῖς σφαίραις αὐτῶν 

γραφοµένων µεγίστων κύκλων αὐτῶν τε καὶ τῶν διαµέτρων. 

 

ιεʹ. Περὶ τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήµατος καὶ τῶν συναποδεικνυµένων αὐτῷ. 

 Τούτων τοίνυν δεδοµένων, καὶ ὅτι τὸ κατὰ τὰς συζυγίας µέγιστον 

ἀπόστηµα τῆς σελήνης τοιούτων ἐστὶν ξδ΄ ι΄, οἵου ἐστὶν ἑνὸς ἡ ἐκ τοῦ κέντρου 

τῆς γῆς, διὰ τὸ τὸ µὲν µέσον δεδεῖχθαι τῶν αὐτῶν νθ, τὴν δ’ ἐκ τοῦ κέντρου 

τοῦ ἐπικύκλου ε ι, ἴδωµεν, πηλίκον συνάγεται καὶ τὸ τοῦ ἡλίου ἀπόστηµα. 

 ἔστωσαν γὰρ οἱ µέγιστοι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῶν σφαιρῶν κύκλοι 

τῆς µὲν ἡλιακῆς ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ ∆, τῆς δὲ σεληνιακῆς κατὰ τὸ µέγιστον 

αὐτῆς ἀπόστηµα ὁ ΕΖΗ περὶ κέντρον τὸ Θ, τῆς δὲ κατὰ τὴν γῆν ὁ ΚΛΜ περὶ 

κέντρον τὸ Ν, τῶν δὲ διὰ τῶν κέντρων ἐπιπέδων τὸ µὲν τὴν γῆν καὶ τὸν ἥλιον 

περιλαµβάνον τὸ ΑΞΓ, τὸ δὲ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τὸ ΑΝΓ, καὶ ἄξων µὲν 
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κοινὸς ὁ ∆ΘΝΞ, αἱ δὲ διὰ τῶν ἐπαφῶν εὐθεῖαι παράλληλοι δηλονότι 

γιγνόµεναι καὶ ταῖς διαµέτροις ἴσαι πρὸς αἴσθησιν τοῦ µὲν ἡλιακοῦ κύκλου ἡ 

Α∆Γ, τοῦ δὲ σεληνιακοῦ ἡ ΕΘΗ, τοῦ δὲ τῆς γῆς ἡ ΚΝΜ, τοῦ δὲ τῆς σκιᾶς, εἰς 

ἣν ἐµπίπτει κατὰ τὸ µέγιστον ἀπόστηµα ἡ σελήνη, ἡ ΟΠΡ, 

ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ΘΝ τῇ ΝΠ καὶ ἑκατέραν τοιούτων ξδ΄ ι΄, 

οἵου ἐστὶν ἡ ΝΛ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός. 

 δεῖ δὴ εὑρεῖν, ὃν ἔχει λόγον ἡ Ν∆ εὐθεῖα τοῦ ἡλιακοῦ 

ἀποστήµατος πρὸς τὴν ΝΛ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς. 

 ἐκβεβλήσθω τοίνυν ἡ ΕΗΣ. καὶ ἐπειδὴ ἐδείξαµεν, ὅτι ἡ 

τῆς σελήνης διάµετρος κατὰ τὸ ἐκκείµενον ἐν ταῖς συζυγίαις 

µέγιστον ἀπόστηµα ὑποτείνει περιφέρειαν τοῦ κατ’ αὐτὴν 

γραφοµένου περὶ τὸ κέντρον τῆς γῆς κύκλου τοιούτων 0 λα΄ 

κ΄, οἵων ἐστὶν ὁ κύκλος τξ΄, εἴη ἂν ἡ µὲν ὑπὸ ΕΝΗ γωνία 

τοιούτων 0 λα΄ κ΄, οἵων αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, ἡ δὲ ἡµίσεια αὐτῆς ἡ 

ὑπὸ ΘΝΗ τοιούτων πάλιν 0 λα΄ κ΄, οἵων εἰσὶν αἱ β΄ ὀρθαὶ τξ΄· 

ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΘΗ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν 0 λα΄ 

κ΄, οἵων ὁ περὶ τὸ ΝΗΘ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δ’ ἐπὶ τῆς 

ΘΝ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ ἡµικύκλιον ροθ΄ κη΄ µ΄. καὶ τῶν ὑπ’ 

αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ µὲν ΗΘ ἔσται τοιούτων λβ΄ µη΄, οἵων 

ἐστὶν ἡ ΝΗ διάµετρος ρκ΄, ἡ δὲ ΝΘ τῶν αὐτῶν ρκ΄ ἔγγιστα· 

ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ ΝΘ εὐθεῖα ξδ΄ ι΄, τοιούτων καὶ ἡ ΘΗ 

ἔσται 0 ιζ΄ λγ΄. τοῦ δ’ αὐτοῦ ἐστιν καὶ ἡ ΝΜ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός. ἀλλ’ 

ἐπεὶ λόγος ἐστὶν τῆς ΠΡ πρὸς τὴν ΘΗ, ὃν ἔχει τὰ β΄ λϛ΄ ἔγγιστα πρὸς τὸ ἕν, 

γίνεται καὶ ἡ ΠΡ τῶν αὐτῶν 0 µε΄ λη΄. συναµφότεραι ἄρα ἥ τε ΘΗ καὶ ἡ ΠΡ 

τοιούτων εἰσὶν α΄ γ΄ ια΄, οἵου ἐστὶν ἡ ΝΜ ἑνός. ἀλλὰ συναµφότεραι ἥ τε ΠΡ 

καὶ ἡ ΘΣ ὅλη τῶν αὐτῶν εἰσιν β΄ διὰ τὸ ἴσας αὐτὰς εἶναι δυσὶ ταῖς ΝΜ· 

παράλληλοί τε γάρ, ὡς ἔφαµεν, εἰσὶν πᾶσαι, καὶ ἴση ἡ ΝΠ τῇ ΝΘ· καὶ λοιπὴ 

ἄρα ἡ ΗΣ καταλείπεται τοιούτων 0 νϛ΄ µθ΄, οἵου ἐστὶν ἡ ΝΜ εὐθεῖα ἑνός. καί 

ἐστιν, ὡς ἡ ΝΜ πρὸς τὴν ΗΣ, οὕτως ἡ µὲν ΝΓ πρὸς τὴν ΗΓ, ἡ δὲ Ν∆ πρὸς τὴν 
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Θ∆· οἵου ἄρα ἐστὶν ἡ Ν∆ ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ∆Θ ἔσται Ο νϛ µθ, λοιπὴ δὲ 

ἡ ΘΝ τῶν αὐτῶν Ο γ ια. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ΝΘ εὐθεῖα ξδ ι, ἡ δὲ ΝΜ 

ἑνός, τοιούτων ἕξοµεν καὶ τὴν Ν∆ τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήµατος ͵ασι΄ ἔγγιστα. 

 ὡσαύτως δ’ ἐπεί, οἵου ἐστὶν ἡ ΝΜ εὐθεῖα ἑνός, τοιούτων ἡ ΠΡ ἐδείχθη 0 

µε΄ λη΄, ὡς δὲ ἡ ΝΜ πρὸς τὴν ΠΡ, οὕτως ἡ ΝΞ πρὸς τὴν ΞΠ, καὶ οἵου ἄρα ἡ 

ΝΞ εὐθεῖα ἑνός, τοιούτων ἡ µὲν ΞΠ ἔσται 0 µε΄ λη΄, λοιπὴ δὲ ἡ ΠΝ τῶν αὐτῶν 

0 ιδ΄ κβ΄. καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ µὲν ΠΝ εὐθεῖα ξδ΄ ι΄, ἡ δὲ ΝΜ ἐκ τοῦ κέντρου 

τῆς γῆς ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΞΠ ἔσται σγ΄ ν΄ ἔγγιστα, ἡ δὲ ΞΝ ὅλη σξη΄. 

 συνῆκται ἡµῖν ἄρα, ὅτι, οἵου ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, 

τοιούτων ἐστὶν τὸ µὲν τῆς σελήνης ἐν ταῖς συζυγίαις µέσον ἀπόστηµα νθ, τὸ δὲ 

τοῦ ἡλίου ͵ασι΄, τὸ δ’ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς µέχρι τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου 

τῆς σκιᾶς σξη΄.  

 

ιϛʹ. Περὶ µεγεθῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς. 

 Εὐκατανόητος δ’ αὐτόθεν γίνεται καὶ ὁ τῶν στερεῶν µεγεθῶν λόγος ἀπὸ 

τοῦ τῶν διαµέτρων ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ γῆς. 

 ἐπεὶ γὰρ δέδεικται µέν, ὅτι, οἵου ἑνός ἐστιν ἡ ΝΜ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς 

γῆς, τοιούτων ἐστὶν ἡ µὲν ΘΗ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης Ο ιζ λγ, ἡ δὲ ΝΘ 

εὐθεῖα ξδ ι, ἔστιν δὲ καί, ὡς ἡ ΝΘ πρὸς ΘΗ, οὕτως ἡ Ν∆ πρὸς τὴν ∆Γ, τῶν 

αὐτῶν καὶ τῆς Ν∆ δεδειγµένης ͵ασι ἕξοµεν καὶ τὴν ∆Γ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ 

ἡλίου τῶν αὐτῶν ε <ʹ ἔγγιστα· καὶ τῶν διαµέτρων ἄρα οἱ αὐτοὶ ἔσονται λόγοι. 

ὥστε καί, οἵου ἐστὶν ἡ τῆς σελήνης διάµετρος ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ µὲν τῆς γῆς 

ἔσται γ καὶ δύο πέµπτων ἔγγιστα, ἡ δὲ τοῦ ἡλίου ιη καὶ δ πέµπτων. ἡ µὲν τῆς 

γῆς ἄρα διάµετρος τῆς σεληνιακῆς τριπλασίων ἐστὶν καὶ ἔτι τοῖς δυσὶ 

πέµπτοις µείζων, ἡ δὲ τοῦ ἡλίου τῆς µὲν σεληνιακῆς ὀκτωκαιδεκαπλασίων καὶ 

ἔτι τοῖς δ πέµπτοις µείζων, τῆς δὲ γῆς πενταπλασίων καὶ ἔτι τῷ ἡµίσει ἔγγιστα 

µείζων. κατὰ ταὐτὰ δ’, ἐπεὶ καὶ ὁ µὲν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς κύβος τοῦ αὐτοῦ ἐστιν 

ἑνός, ὁ δ’ ἀπὸ τῶν γ΄ καὶ β΄ πέµπτων τῶν αὐτῶν ἔγγιστα λθ΄ δʹ, ὁ δ’ ἀπὸ τῶν ιη΄ 

καὶ δ΄ πέµπτων ὁµοίως ͵ϛχµδ΄ <ʹ ἔγγιστα, συνῆκται ἡµῖν, ὅτι καί, οἵου ἑνός 
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ἐστιν τὸ τῆς σελήνης στερεὸν µέγεθος, τοιούτων ἐστὶν τὸ µὲν τῆς γῆς λθ΄ δʹ, τὸ 

δὲ τοῦ ἡλίου ͵ϛχµδ΄ <ʹ. ἑκατοντακαιεβδοµηκονταπλάσιον ἄρα ἔγγιστα τὸ τοῦ 

ἡλίου τῆς γῆς. 

 

ιζʹ. Περὶ τῶν κατὰ µέρος παραλλάξεων ἡλίου καὶ σελήνης. 

 Τούτων τοίνυν οὕτως ὑποκειµένων ἀκόλουθον ἂν εἴη προσαποδεῖξαι 

πάλιν διὰ βραχέων, τίνα ἄν τις τρόπον ἐκ τῆς τῶν ἀποστηµάτων πηλικότητος 

ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ τὰς κατὰ µέρος αὐτῶν γινοµένας παραλλάξεις 

ἐπιλογίζοιτο καὶ πρῶτον τὰς ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου καὶ 

αὐτῶν γραφοµένου µεγίστου κύκλου θεωρουµένας. 

 ἔστωσαν δὴ ἐν τῷ τοῦ εἰρηµένου µεγίστου κύκλου ἐπιπέδῳ ὁ µὲν τῆς γῆς 

πάλιν µέγιστος κύκλος ὁ ΑΒ, ὁ δὲ κατὰ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην ὁ Γ∆, πρὸς ὃν 

δὲ ἡ γῆ σηµείου λόγον ἔχει, ὁ ΕΖΗΘ, καὶ 

κέντρον µὲν πάντων τὸ Κ, ἡ δὲ διὰ τῶν κατὰ 

κορυφὴν σηµείων διάµετρος ἡ ΚΑΓΕ. καὶ 

ἀποληφθείσης ἀπὸ τοῦ Γ κατὰ κορυφὴν σηµείου 

τῆς Γ∆ περιφερείας τοιούτων λόγου ἕνεκεν 

ὑποκειµένης λ΄, οἵων ἐστὶν ὁ Γ∆ κύκλος τξ΄ 

ἐπεζεύχθωσαν µὲν πάλιν ἥ τε Κ∆Η καὶ ἡ Α∆Θ, 

ἀπὸ δὲ τοῦ Α παράλληλος µὲν ἤχθω τῇ ΚΗ ἡ 

ΑΖ, κάθετος δ’ ἐπ’ αὐτὴν ἡ ΑΛ. 

 ἐπεὶ τοίνυν µὴ µένοντος ἀεὶ τοῦ αὐτοῦ ἀποστήµατος περὶ ἑκάτερον τῶν 

φώτων ἡ µὲν περὶ τὸν ἥλιον ἐσοµένη διὰ τοῦτο τῶν παραλλάξεων διαφορὰ 

βραχεῖα παντάπασι καὶ ἀνεπαίσθητος ἔσται τῷ καὶ τὴν ἐκκεντρότητα τοῦ 

κύκλου αὐτοῦ µικρὰν εἶναι καὶ τὸ ἀπόστηµα µέγα, ἡ δὲ περὶ τὴν σελήνην καὶ 

πάνυ ἂν γένοιτο αἰσθητὴ καὶ τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον κινήσεως αὐτῆς ἕνεκεν 

καὶ τῆς αὐτοῦ τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸν ἔκκεντρον οὐ µικρὰν ποιούσης περὶ 

τὰς ἀποστάσεις διαφορὰν ἑκατέρας, τὰς µὲν τοῦ ἡλίου παραλλάξεις ἐπὶ µόνου 

τοῦ ἑνὸς λόγου δείξοµεν, λέγω δὲ τοῦ τῶν ͵ασι΄πρὸς τὸ ἕν, τὰς δὲ τῆς σελήνης 
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ἐπὶ τεσσάρων τῶν µάλιστα εἰς τὰς ἑξῆς ἐφόδους εὐοδωτέρων ἐσοµένων. 

εἰλήφαµεν δὲ τῶν τεσσάρων τούτων ἀποστηµάτων πρῶτα µὲν δύο τὰ γινόµενα 

τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐκκέντρου τυγχάνοντος καὶ τούτων 

πρότερον µὲν τὸ µέχρι τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου, ὃ συνῆκται διὰ τῶν 

προαποδεδειγµένων τοιούτων ξδ΄ ι΄, οἵου ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, 

δεύτερον δὲ τὸ µέχρι τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόµενον καὶ τοῦτο τῶν 

αὐτῶν νγ΄ ν΄, τὰ δὲ λοιπὰ δύο γινόµενα τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ περιγειότατον 

τοῦ ἐκκέντρου τυγχάνοντος, καὶ τούτων δὲ πάλιν πρότερον µὲν τὸ µέχρι τοῦ 

ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόµενον διὰ τὰ προαποδεδειγµένα τοιούτων µγ΄ 

νγ΄, οἵου ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἑνός, δεύτερον δὲ τὸ µέχρι τοῦ 

περιγείου τοῦ ἐπικύκλου συναγόµενον καὶ αὐτὸ τῶν αὐτῶν λγ΄ λγ΄. 

 ἐπεὶ τοίνυν ἡ Γ∆ περιφέρεια ὑπόκειται µοιρῶν λ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΚ∆ 

γωνία, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων λ΄, οἵων δ’ αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων ξ΄. ὥστε καὶ ἡ µὲν ἐπὶ τῆς ΑΛ περιφέρεια τοιούτων ἐστὶν ξ΄, οἵων ὁ 

περὶ τὸ ΑΚΛ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δ’ ἐπὶ τῆς ΚΛ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ 

ἡµικύκλιον ρκ΄. καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ µὲν ΑΛ τοιούτων ἔσται ξ΄, 

οἵων ἐστὶν ἡ ΑΚ διάµετρος ρκ΄, ἡ δὲ ΚΛ τῶν αὐτῶν ργ΄ νε΄. καὶ οἵου ἄρα ἐστὶν 

ἡ ΑΚ ἑνός, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΑΛ ἔσται 0 λ΄, ἡ δὲ ΚΛ εὐθεῖα Ο νβ. τῶν δ’ 

αὐτῶν ἐστιν καὶ ἡ ΚΛ∆ εὐθεῖα ἐπὶ µὲν τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήµατος ͵ασι΄, ἐπὶ δὲ 

τῶν σεληνιακῶν κατὰ µὲν τὸν πρῶτον ὅρον ξδ΄ ι΄, κατὰ δὲ τὸν δεύτερον νγ΄ ν΄, 

κατὰ δὲ τὸν τρίτον µγ΄ νγ΄, κατὰ δὲ τὸν τέταρτον λγ΄ λγ΄· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ Λ∆, 

τουτέστιν ἡ Α∆, ἐπεὶ ἀδιαφόρῳ εἰσὶν ἄνισοι, ἐπὶ µὲν τοῦ ἡλιακοῦ 

ἀποστήµατος ἔσται ͵ασθ΄ η΄, ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν κατὰ µὲν τὸν πρῶτον ὅρον 

ξγ΄ ιη΄, κατὰ δὲ τὸν δεύτερον νβ΄ νη΄, κατὰ δὲ τὸν τρίτον µγ΄α΄, κατὰ δὲ τὸν 

τέταρτον λβ΄ µα΄. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν ἡ Α∆ ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων ἔσται 

ἡ ΑΛ εὐθεῖα ὑπακουοµένης, ἵνα µὴ ταυτολογῶµεν, τῆς αὐτῆς τάξεως 0 β΄ νθ΄ 

καὶ 0 νϛ΄ νβ΄ καὶ α΄ ζ΄ νη΄ καὶ α΄ κγ΄ µα΄ καὶ α΄ ν΄ θ΄· καὶ ἡ µὲν ἐπ’ αὐτῆς ἄρα 

περιφέρεια τοιούτων ἔσται 0 β΄ ν΄ καὶ 0 νδ΄ ιη΄ καὶ α΄ δ΄ νδ΄ καὶ α΄ κ΄ καὶ α΄ µε΄ 

ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ∆ΛΑ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, ἡ δ’ ὑπὸ Α∆Β 
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γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΖΑΘ, οἵων µέν εἰσιν αἱ δύο ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 0 β΄ ν΄ 

καὶ 0 νδ΄ ιη΄καὶ α΄δ΄νδ΄καὶ α΄ κ΄ καὶ α΄ µε΄, οἵων δ’ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 0 

α΄ κε΄ καὶ 0 κζ΄ θ΄ καὶ 0 λβ΄ κζ΄ καὶ 0 µ΄ 0 καὶ 0 νβ΄ λ΄. ὥστ’ ἐπεὶ καὶ τὸ µὲν Α 

σηµεῖον ἀδιαφορεῖ τοῦ Κ κέντρου, ἡ δὲ ΖΗΘ περιφέρεια ἀδιαφόρῳ µείζων 

ἐστὶν τῆς ΗΘ διὰ τὸ τὴν γῆν ὅλην σηµείου λόγον ἔχειν πρὸς τὸν ΕΖΗΘ 

κύκλον, καὶ ἡ ΗΘ τῆς παραλλάξεως περιφέρεια, οἵων ἐστὶν ὁ ΕΖΗΘ κύκλος 

τξ΄, τοιούτων ἐπὶ µὲν τοῦ ἡλιακοῦ ἀποστήµατος ἔσται 0 α΄ κε΄, ἐπὶ δὲ τῶν 

σεληνιακῶν κατὰ µὲν τὸν πρῶτον ὅρον 0 κζ΄ θ΄, κατὰ δὲ τὸν δεύτερον 0 λβ΄ 

κζ΄, κατὰ δὲ τὸν τρίτον 0 µ΄0, κατὰ δὲ τὸν τέταρτον 0 νβ΄ λ΄· ἅπερ προέκειτο 

δεῖξαι. 

 τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἀποστάσεων τοῦ κατὰ 

κορυφὴν σηµείου τὰς γινοµένας καθ’ ἕκαστον ὅρον παραλλάξεις 

ἐπιλογισάµενοι διὰ µοιρῶν ϛ΄ µέχρι τῶν τοῦ τεταρτηµορίου µοιρῶν ϟ΄ 

διεγράψαµεν κανόνα πρὸς τὰς διακρίσεις τῶν παραλλάξεων ἐπὶ στίχους µὲν 

πάλιν µε΄, σελίδια δὲ θ΄, ὧν ἐν µὲν τῷ πρώτῳ παρεθήκαµεν τὰς τοῦ 

τεταρτηµορίου µοίρας ϟ΄ διὰ δύο δηλονότι τὴν παραύξησιν αὐτῶν 

ποιησάµενοι, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τὰ ἐπιβάλλοντα ἑκάστῳ τµήµατι ἑξηκοστὰ τῶν 

ἡλιακῶν παραλλάξεων, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τὰς κατὰ τὸν πρῶτον ὅρον τῆς σελήνης 

παραλλάξεις, ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ τὰς ὑπεροχὰς τῶν τοῦ δευτέρου ὅρου 

παραλλάξεων παρὰ τὰς τοῦ πρώτου, ἐν δὲ τῷ πέµπτῳ τὰς κατὰ τὸν τρίτον 

ὅρον παραλλάξεις, ἐν δὲ τῷ ἕκτῳ τὰς ὑπεροχὰς τῶν τοῦ τετάρτου ὅρου 

παραλλάξεων παρὰ τὰς τοῦ τρίτου, οἷον ὡς ἐπὶ τῆς τῶν λ΄ µοιρῶν παραθέσεως 

τὰ 0 α΄ κε΄ τοῦ ἡλίου, ἔπειτα ἑξῆς τὰ 0 κζ΄ θ΄ τοῦ πρώτου ὅρου τῆς σελήνης καὶ 

ἑξῆς τὰ 0 ε΄ ιη΄, οἷς ὑπερέχει ὁ δεύτερος ὅρος τὸν πρῶτον, εἶτα πάλιν τὰ 0 µ΄ 

τοῦ τρίτου ὅρου καὶ ἑξῆς τὰ 0 ιβ΄ λ΄, οἷς ὑπερέχει καὶ ὁ τέταρτος ὅρος τὸν 

τρίτον. ἕνεκεν δὲ τοῦ καὶ τὰς ἐν τοῖς µεταξὺ τῶν ἀπογείων καὶ τῶν περιγείων 

ἀποστήµασι παραλλάξεις ἀναλόγως τοῖς κατὰ µέρος τµήµασιν ἀπὸ τῶν κατὰ 

τοὺς ἐκκειµένους τέσσαρας ὅρους προχείρως µεθοδεύειν διὰ τῆς τῶν 

ἑξηκοστῶν παραθέσεως τὰ λοιπὰ ἡµῖν τρία σελίδια συνῆπται πρὸς τὴν 
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παράθεσιν τῶν τοιούτων διαφορῶν, ὧν καὶ αὐτῶν τὸν ἐπιλογισµὸν 

πεποιήµεθα τὸν τρόπον τοῦτον. 

 ἔστω γὰρ ὁ µὲν τῆς σελήνης ἐπίκυκλος ὁ ΑΒΓ∆ περὶ κέντρον τὸ Ε, τὸ δὲ 

τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων καὶ τῆς γῆς κέντρον τὸ Ζ, καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς 

ΑΕ∆Ζ διήχθω ἡ ΖΓΒ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν µὲν ἥ τε ΒΕ 

καὶ ἡ ΓΕ, κάθετοι δὲ ἤχθωσαν ἐπὶ τὴν Α∆ ἀπὸ µὲν τοῦ 

Β ἡ ΒΗ, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἡ ΓΘ, καὶ ὑποκείσθω πρῶτον ἡ 

σελήνη τὴν ΑΒ περιφέρειαν ἀφεστῶσα τοῦ κατὰ τὸ Α 

ἀκριβοῦς καὶ πρὸς τὸ Ζ κέντρον θεωρουµένου 

ἀπογείου µοιρῶν λόγου ἕνεκεν οὖσαν ξ΄, ὥστε καὶ τὴν 

ὑπὸ ΒΕΗ γωνίαν, οἵων µέν εἰσιν αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, 

τοιούτων εἶναι ξ΄, οἵων δ’ αἱ β΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων 

ρκ΄, καὶ διὰ τοῦτο τὴν µὲν ἐπὶ τῆς ΒΗ περιφέρειαν 

τοιούτων γίνεσθαι ρκ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΒΕΗ 

ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, τὴν δ’ ἐπὶ τῆς ΕΗ τῶν λοιπῶν 

εἰς τὸ ἡµικύκλιον ξ΄. καὶ τῶν ὑποτεινουσῶν ἄρα αὐτὰς 

εὐθειῶν ἡ µὲν ΒΗ ἔσται τοιούτων ργ΄ νε΄, οἵων ἐστὶν ἡ 

ΕΒ διάµετρος ρκ΄, ἡ δὲ ΕΗ τῶν αὐτῶν ξ΄. ἀλλ’ ὅταν τὸ 

Ε κέντρον τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τοῦ ἀπογείου ᾖ τοῦ 

ἐκκέντρου, λόγος ἐστὶν τῆς ΖΕ πρὸς τὴν ΕΒ ὁ τῶν ξ΄ 

πρὸς τὰ ε΄ ιε΄· καὶ οἵων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΒ εὐθεῖα ε ιε, 

τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΒΗ ἔσται δ΄ λγ΄, ἡ δὲ ΕΗ εὐθεῖα β΄ λη΄, ἡ δὲ ΗΕΖ ὅλη ξβ΄ 

λη΄. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ µετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΗΒ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΒ, ἔσται 

καὶ αὕτη τοιούτων ξβ΄ µη΄, οἵων ἐστὶν τὸ µὲν ΖΑ τοῦ πρώτου ὅρου ἀπόστηµα 

ξε΄ ιε΄, τὸ δὲ Ζ∆ τοῦ δευτέρου ὅρου νδ΄ µε΄, τὸ δὲ Α∆ διάφορον τῆς τῶν δύο 

τούτων ὅρων ὑπεροχῆς ι΄ λ΄. καὶ τὸ κατὰ τὸ Β ἄρα διάφορον πρὸς τὸν πρῶτον 

ὅρον τοιούτων ἐστὶν β΄ κζ΄, οἵων ὅλον τὸ διάφορον ι΄ λ΄· ὥστε καί, οἵων ἐστὶν 

τὸ ὅλον διάφορον ξ΄, τοιούτων ἔσται καὶ τὸ τότε διάφορον ιδ΄ 0. ταῦτα ἄρα 

παραθήσοµεν ἐν τῷ ζʹ σελιδίῳ τῷ στίχῳ τῷ περιέχοντι τὸ ἥµισυ τοῦ τῶν ξ΄ 



© www.astrothesaurus.gr 

  
-48- 

ἀριθµοῦ, τουτέστιν πρὸς τοῖς λ΄, διὰ τὸ καὶ ὅλας τὰς ἐκκειµένας ἐν τῷ πρώτῳ 

σελιδίῳ τοῦ κανόνος ϟ΄ µοίρας τὸ ἥµισυ περιέχειν τῶν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ ∆ 

µοιρῶν ρπ΄. 

 κατὰ τὰ αὐτὰ δέ, κἂν τὴν Γ∆ περιφέρειαν ὑποθώµεθα τῶν αὐτῶν ξ΄, ἡ 

µὲν ΓΘ δειχθήσεται τοιούτων δ΄ λγ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΓ ἐκ τοῦ κέντρου ε΄ ιε΄, ἡ δὲ 

ΕΘ ὁµοίως β΄ λη΄, λοιπὴ δὲ ἡ ΖΘ τῶν αὐτῶν νζ΄κβ΄· καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ἡ ΖΓ 

ὑποτείνουσα νζ΄ λγ΄. ἅπερ ἀφελόντες πάλιν ἀπὸ τῶν τοῦ πρώτου ὅρου ξε΄ ιε΄ 

τὰ λοιπὰ ζ΄ µβ΄ εὑρήσοµεν ἑξηκοστὰ ὄντα τοῦ ὅλου διαφόρου µδ΄ 0· ἃ καὶ αὐτὰ 

παραθήσοµεν ἐν τῷ αὐτῷ σελιδίῳ πρὸς τῷ τῶν ξ΄ ἀριθµῷ διὰ τὸ καὶ τὴν ΑΒΓ 

περιφέρειαν εἶναι µοιρῶν ρκ΄. 

 πάλιν ὑποκειµένων τῶν αὐτῶν περιφερειῶν νοείσθω τὸ Ε κέντρον ἐπὶ 

τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου, καθ’ ἣν θέσιν ὅ τε τρίτος ὅρος περιέχεται καὶ ὁ 

τέταρτος. ἐπεὶ οὖν κατὰ τὴν τοιαύτην θέσιν λόγος ἐστὶν τῆς ΖΕ πρὸς τὴν ΕΒ ὁ 

τῶν ξ΄ πρὸς τὰ η΄, καὶ οἵων ἄρα ἡ ΒΕ γίνεται η, συναχθήσεται καὶ ἑκατέρα µὲν 

τῶν ΒΗ καὶ ΓΘ εὐθειῶν, ὅταν καὶ ἑκατέρα τῶν ΑΒ καὶ Γ∆ περιφερειῶν ξ΄ 

µοιρῶν ὑποκέηται, τοιούτων ϛ΄ νϛ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ΖΕ εὐθεῖα ξ΄, ἑκατέρα δὲ τῶν 

ΕΗ καὶ ΕΘ τῶν αὐτῶν δ΄ 0· ὥστε καὶ τῆς µὲν ΖΗ γινοµένης τῶν αὐτῶν ξδ΄, τῆς 

δὲ ΖΘ ὁµοίως νϛ΄, διὰ τὰ αὐτὰ καὶ τὴν µὲν ΖΒ ὑποτείνουσαν συνάγεσθαι ξδ΄ 

κγ΄, τὴν δὲ ΖΓ τοιούτων νϛ΄ κϛ΄, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν τοῦ τρίτου ὅρου ἡ ΖΑ εὐθεῖα 

ξη, ἡ δὲ τοῦ τοῦ τρίτου πρὸς τὸν τέταρτον διαφόρου ἡ Α∆ εὐθεῖα ιϛ΄. ἐὰν µὲν 

ἄρα τὰ ξδ΄ κγ΄ ἀφέλωµεν ἀπὸ τῶν ξη΄, καταλειφθήσεται ἡµῖν γ΄ λζ΄, ἅπερ τῶν 

ιϛ΄ τοῦ ὅλου διαφόρου ἑξηκοστὰ γινόµενα ιγ΄ λγ΄ παραθήσοµεν ὡσαύτως τῷ 

τῶν λ΄ ἀριθµῷ ἐν τῷ ὀγδόῳ σελιδίῳ. ἐὰν δὲ τὰ νϛ΄ κϛ΄ ἀφέλωµεν ἀπὸ τῶν 

αὐτῶν ξη, καταλειφθήσεται ια΄ λδ΄, ἃ καὶ αὐτὰ τῶν ιϛ΄ τοῦ ὅλου διαφόρου 

ἑξηκοστὰ γινόµενα µγ΄ κδ΄ παραθήσοµεν ὁµοίως τῷ τῶν ξ΄ ἀριθµῷ ἐν τῷ αὐτῷ 

ὀγδόῳ σελιδίῳ. 

 τὰ µὲν οὖν διὰ τὴν ἐν τῷ ἐπικύκλῳ γινοµένην µετάβασιν τῆς σελήνης 

συναγόµενα διάφορα τοῦτον ἡµῖν τὸν τρόπον ἐκτεθήσεται, τὰ δὲ διὰ τὴν 

αὐτοῦ τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸν ἔκκεντρον πάροδον µεθοδεύσοµεν οὕτως.  
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 ἔστω γὰρ ὁ ἔκκεντρος τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ∆ περὶ κέντρον τὸ Ε 

καὶ διάµετρον τὴν ΑΕΓ, ἐφ’ ἧς νοείσθω τὸ κέντρον τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλου τὸ Ζ, καὶ διαχθείσης τῆς ΒΖ∆ ὑποκείσθω πάλιν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ 

ΑΖΒ καὶ ΓΖ∆ γωνιῶν τοιούτων ξ΄, οἵων εἰσὶν αἱ 

δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, ὅπερ συµβαίνει τῆς ἀποχῆς, ὅταν 

µὲν ἐπὶ τοῦ Β ᾖ τὸ κέντρον τοῦ ἐπικύκλου, λ΄ 

µοιρῶν ὑπαρχούσης, ὅταν δ’ ἐπὶ τοῦ ∆, µοιρῶν 

ρκ΄. καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῶν ΒΕ καὶ Ε∆ κάθετος 

ἤχθω ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὴν ΒΖ∆ ἡ ΕΗ. 

 ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑπὸ ΒΖΑ γωνία τοιούτων 

ἐστὶν ρκ΄, οἵων αἱ β΄ ὀρθαὶ τξ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ µὲν 

ἐπὶ τῆς ΕΗ περιφέρεια τοιούτων ρκ΄, οἵων ἐστὶν 

ὁ περὶ τὸ ΖΗ ὀρθογώνιον κύκλος τξ, ἡ δ’ ἐπὶ τῆς ΖΗ τῶν λοιπῶν εἰς τὸ 

ἡµικύκλιον ξ΄· καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὰς ἄρα εὐθειῶν ἡ µὲν ΕΗ ἔσται τοιούτων ργ΄ νε΄, 

οἵων ἐστὶν ἡ ΕΖ ὑποτείνουσα ρκ΄, ἡ δὲ ΗΖ τῶν αὐτῶν ξ΄. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν 

ἡ µὲν ΕΖ µεταξὺ τῶν κέντρων ι΄ ιθ΄, ἡ δ’ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου µθ΄ µα΄, 

τοιούτων ἔσται καὶ ἡ µὲν ΕΗ εὐθεῖα η΄ νϛ΄, ἡ δὲ ΖΗ τῶν αὐτῶν ε΄ ι΄. καὶ ἐπεὶ 

τὸ ἀπὸ τῆς ΒΕ λεῖψαν τὸ ἀπὸ τῆς ΕΗ ποιεῖ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΗ, ἔσται καὶ ἑκατέρα 

τῶν ΒΗ καὶ ∆Η τῶν αὐτῶν µη΄ νγ΄· ὥστε καὶ ὅλη µὲν ἡ ΖΒ τοιούτων ἐστὶν νδ΄ 

γ΄, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν ΖΑ τῶν πρώτων ὅρων ξ΄, ἡ δὲ ΖΓ τῶν δευτέρων ὅρων λθ΄ 

κβ΄, ἡ δ’ ὑπεροχὴ αὐτῶν κ΄ λη΄, λοιπὴ δὲ ἡ Ζ∆ τῶν αὐτῶν µγ΄ µγ΄. ἐπεὶ οὖν τὰ ξ΄ 

τῶν µὲν νδ΄ γ΄ ὑπερέχει ε΄ νζ΄, ἅπερ τῶν κ΄ λη΄ τοῦ ὅλου διαφόρου ἑξηκοστὰ 

γίνεται ιζ΄ ιη΄, τῶν δὲ µγ΄ µγ΄ τοῖς ιϛ΄ ιζ΄, ἅπερ καὶ αὐτὰ τῶν κ΄ λη΄ ἑξηκοστὰ 

γίνεται µζ΄ κα΄, τὰ µὲν ιζ΄ ιη΄ δηλονότι παραθήσοµεν ἐν τῷ ἐνάτῳ σελιδίῳ τῷ 

τῶν λ΄ ἀριθµῷ τῆς ἀποχῆς, τὰ δὲ µζ΄ κα΄ τῷ τῶν ρκ΄, τουτέστιν πάλιν τῷ τῶν ξ΄ 

διὰ τὸ πρὸς ταῖς ϟ΄ ὄντος τοῦ περιγείου ἰσοδυναµεῖν κατὰ τὸ ἀπόστηµα τὴν 

τῶν ξ΄ ἀποχὴν τῇ τῶν ρκ΄. 

 τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων περιφερειῶν τὰ γινόµενα 

ἑξηκοστὰ τῶν διαφορῶν ἐπιλογισάµενοι κατὰ τὰς ἐκτεθειµένας τρεῖς 



© www.astrothesaurus.gr 

  
-50- 

ὑπεροχὰς διὰ ιβ΄ τµηµάτων, ἃ γίνεται πάλιν ϛ΄ τµήµατα ἐπὶ τῶν ἐν τῷ κανόνι 

ἀριθµῶν διὰ τὸ καὶ τὰς ἀπὸ τῶν ἀπογείων ἐπὶ τὰ περίγεια µοίρας ρπ΄ πρὸς 

ταῖς τοῦ κανόνος ϟ΄ µοίραις ἀπαρτίζεσθαι, παρεθήκαµεν ἐφ’ ἑκάστου τῶν 

δεδειγµένων ἀριθµῶν οἰκείως τὰ συνηγµένα διὰ τῶν γραµµῶν ἑξηκοστά· τὴν 

µέντοι τῶν µεταξὺ τµηµάτων παράθεσιν καθ’ ὁµαλὴν παραύξησιν τῆς τῶν 

ἑξαµοιριαίων ὑπεροχῆς πεποιήµεθα µηδεµιᾶς ἐν αὐτοῖς ἀξιολόγου γινοµένης 

διαφορᾶς παρὰ τὰ γραµµικὰ µέχρι τῶν διὰ τοσούτου λαµβανοµένων 

ὑπεροχῶν µήτ’ ἐπὶ τῶν ἑξηκοστῶν µήτ’ ἐπ’ αὐτῶν τῶν παραλλάξεων. καί ἐστιν 

ὁ κανὼν τοιοῦτος· 

 ἐπὶ δὲ τοῦ ζʹ καὶ ηʹ σελιδίου τὰς ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἀπογείου τοῦ 

ἐπικύκλου ἐπὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἡµισείας µοίρας. 

 ἐπὶ δὲ τοῦ θʹ σελιδίου τὰς τῆς µέσης ἀποχῆς µοίρας τῆς σελήνης ἤτοι ἀπὸ 

τοῦ ἡλίου ἢ τοῦ κατὰ διάµετρον αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐγγυτέραν διάστασιν. 

 Β΄. παραλλάξεις ἡλίου ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ τοῦ κέντρου 

τοῦ ἡλίου γραφοµένου µεγίστου κύκλου.  

 Γ΄. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἀπογειότατον τοῦ ἐκκέντρου 

ὄντος καὶ τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐπικύκλου οὔσης παραλλάξεις 

ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης 

γραφοµένου µεγίστου κύκλου. 

 ∆΄. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, 

τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ (τοῦ eras.) περιγείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, τῶν γινοµένων 

τῆς σελήνης παραλλάξεων παρὰ τὰς πρώτας ἤτοι τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου 

ὑπεροχάς. 

 Ε΄. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, 

τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου οὔσης, παραλλάξεις σελήνης. 

 ϛ΄. τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου ὄντος, τῆς δὲ 

σελήνης ἐπὶ τοῦ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου, τῶν γινοµένων παραλλάξεων 

ὑπεροχὰς πρὸς τὰς τοῦ τρίτου ὅρου παραλλάξεις. 
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 Ζ΄. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου 

ὄντος, τῆς δὲ σελήνης µεταξὺ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐπικύκλου 

οὔσης, διαφοραὶ τῶν τοιούτων ἀποστηµάτων τῆς σελήνης πρὸς τὸ µέγιστον 

ἀπόστηµα, οἵων ἐστὶν ἡ τοῦ µεγίστου ἀποστήµατος πρὸς τὸ ἐλάχιστον 

ὑπεροχὴ ξ΄ ι΄ λʹ οὖσα. 

 Η. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κατὰ τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου 

οὔσης, τῆς δὲ σελήνης ἐπὶ τὰ µεταξὺ τοῦ ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ 

ἐπικύκλου οὔσης, διαφοραὶ τῶν ἐπὶ τῆς τοιαύτης παρόδου τῆς σελήνης 

ἀποστηµάτων πρὸς τὸ ἐπὶ τῆς τοῦ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου θέσεως τοῦ 

ἐπικύκλου µέγιστον ἀπόστηµα, οἵων ἐστὶν ξ ἡ τοῦ µεγίστου ἀποστήµατος ἐπὶ 

τῆς τοιαύτης θέσεως τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ ἐλάχιστον ἀπόστηµα διαφορὰ ιϛ΄ 

οὖσα.  

 Θ΄. τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἐπὶ τῶν µεταξὺ παρόδων ὄντος τοῦ 

ἀπογείου καὶ περιγείου τοῦ ἐκκέντρου διαφοραὶ τῶν γινοµένων ἀποστηµάτων 

ἐπὶ τῶν εἰρηµένων µεταξὺ παρόδων τοῦ ἐπικύκλου πρὸς τὸ τοῦ ἐκκέντρου 

κατὰ τὸ ἀπόγειον αὐτοῦ µέγιστον ἀπόστηµα, οἵων ἐστὶν ξ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ 

µεγίστου ἀποστήµατος τοῦ ἐκκέντρου πρὸς τὸ ἐλάχιστον αὐτοῦ ἀπόστηµα κ΄ 

ληʹ οὖσα. 



© www.astrothesaurus.gr 

  
-52- 

ηʹ. Κανὼν παραλλακτικός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ιθʹ. Περὶ τῆς τῶν παραλλάξεων διακρίσεως. 

 Ὅταν οὖν προαιρώµεθα λαµβάνειν, πόσον ἡ σελήνη καθ’ ἑκάστην τῶν 

παρόδων παραλλάσσει πρῶτον ἐπὶ τοῦ δι’ αὐτῆς καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν 

σηµείου γραφοµένου µεγίστου κύκλου, ἐπισκεψόµεθα, πόσας ἰσηµερινὰς ὥρας 

ἀπέχει τοῦ µεσηµβρινοῦ κατὰ τὸ ὑποκείµενον κλῖµα, καὶ τὰς εὑρεθείσας 

εἰσενεγκόντες εἰς τὸν τῶν γωνιῶν κανόνα τοῦ οἰκείου κλίµατος καὶ τοῦ 

οἰκείου δωδεκατηµορίου τὰς παρακειµένας τῇ ὥρᾳ µοίρας ἐν τῷ δευτέρῳ 

σελιδίῳ ἢ ὅλας ἢ τὰς ἐπιβαλλούσας τῷ µέρει τῆς ὥρας ἕξοµεν, ἃς ἀπέχει τοῦ 

κατὰ κορυφὴν σηµείου ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ δι’ αὐτῶν γραφοµένου µεγίστου 
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κύκλου, ἃς εἰσενεγκόντες εἰς τὸν τῶν παραλλάξεων κανόνα σκεψόµεθα, κατὰ 

ποῖόν ἐστι στίχον τοῦ πρώτου σελιδίου, καὶ τὰ παρακείµενα τῷ ἀριθµῷ ἐν 

τοῖς ἐφεξῆς µετὰ τὸ τῶν ἡλιακῶν παραλλάξεων τέσσαρσι σελιδίοις, τουτέστιν 

τῷ τε γʹ καὶ τῷ δʹ καὶ τῷ εʹ καὶ τῷ ϛʹ, χωρὶς ἕκαστον ἀπογραψόµεθα· ἔπειτα 

τὸν κατ’ ἐκείνην τὴν ὥραν διακεκριµένον τῆς ἀνωµαλίας ἀριθµὸν πρὸς τὸ 

ἀκριβὲς ἀπόγειον λαβόντες ἢ αὐτὸν ἤ, ἐὰν ὑπερπίπτῃ τὰς ρπ΄ µοίρας, τὸν 

λείποντα εἰς τὰς τξ΄ τὸ ἥµισυ πάντοτε τῶν οὕτως εἰληµµένων µοιρῶν 

εἰσενεγκόντες εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀριθµοὺς σκεψόµεθα, πόσα ἑξηκοστὰ 

παράκειται τῷ ἀριθµῷ χωρὶς ἔν τε τῷ ζʹ καὶ ηʹ σελιδίῳ, καὶ ὅσα µὲν ἂν ἐν τῷ 

ζʹ σελιδίῳ εὑρεθῇ, τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ λαβόντες τοῦ ἐν τῷ δʹ σελιδίῳ 

διαφόρου προσθήσοµεν αἰεὶ τῇ τοῦ τρίτου σελιδίου παραλλάξει, ὅσα δ’ ἂν ἐν 

τῷ ηʹ σελιδίῳ εὑρεθῇ, τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ λαβόντες τοῦ ἐντῷ ϛʹ σελιδίῳ 

διαφόρου προσθήσοµεν αἰεὶ πάλιν τῇ τοῦ εʹ σελιδίου παραλλάξει καὶ τῶν 

οὕτως γενοµένων δύο παραλλάξεων ἐκθησόµεθα τὴν ὑπεροχήν· ἑξῆς δὲ 

λαβόντες, ὅσας ἀπέχει µέσως ἡ σελήνη µοίρας ἤτοι τῆς ἡλιακῆς ἢ τῆς ταύτην 

διαµετρούσης κατὰ τὴν ἐγγυτέραν ὁποτέρας αὐτῶν διάστασιν, εἰσοίσοµεν καὶ 

ταύτας εἰς τοὺς ἐν τῷ αʹ σελιδίῳ ἀριθµούς, καὶ ὅσα ἐὰν παρακέηται πάλιν 

ἑξηκοστὰ ἐν τῷ θʹ καὶ τελευταίῳ σελιδίῳ, τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ λαβόντες, ἧς 

ἐξεθέµεθα τῶν δύο παραλλάξεων ὑπεροχῆς, τὰ γενόµενα προσθήσοµεν αἰεὶ τῇ 

ἐλάσσονι, τουτέστιν τῇ ἐκ τοῦ γʹ καὶ δʹ σελιδίου διακεκριµένῃ, καὶ τὰ 

συναχθέντα ἕξοµεν, ἃ παραλλάσσει ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ δι’ αὐτῆς καὶ τοῦ κατὰ 

κορυφὴν σηµείου γραφοµένου µεγίστου κύκλου, θεωρουµένης αὐτόθεν ἁπλῶς 

καὶ τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως κατὰ τὴν ὁµοίαν θέσιν ἕνεκα τῶν ἡλιακῶν 

ἐκλείψεων ἐκ τῶν ἐν τῷ βʹ σελιδίῳ παρακειµένων µοιρῶν τῇ πηλικότητι τῆς 

ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας. 

 ἵνα οὖν καὶ τὴν πρὸς τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων τε γινοµένην 

παράλλαξιν διακρίνωµεν κατά τε µῆκος καὶ κατὰ πλάτος, τὰς αὐτὰς πάλιν 

ἰσηµερινὰς ὥρας, ἃς ἀπέχει τοῦ µεσηµβρινοῦ ἡ σελήνη, εἰσενεγκόντες εἰς τὸ 

αὐτὸ µέρος τοῦ τῶν γωνιῶν κανόνος ἐπισκεψόµεθα τὰς παρακειµένας τῷ 
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ἀριθµῷ τῶν ὡρῶν µοίρας, ἐὰν µὲν πρὸ τοῦ µεσηµβρινοῦ ᾖ ἡ σελήνη, τὰς ἐν τῷ 

γʹ σελιδίῳ, ἐὰν δὲ µετὰ τὸν µεσηµβρινόν, τὰς ἐν τῷ δʹ, κἂν µὲν ἐντὸς τῶν ϟ΄ 

µοιρῶν ὦσιν, αὐτὰς ἀπογραψόµεθα, ἐὰν δ’ ὑπὲρ τὰς ϟ, τὰς λειπούσας εἰς τὰς 

ρπ· τοσούτων γὰρ ἔσται ἡ ἐλάσσων τῶν περὶ τὴν ἐκκειµένην τοµὴν γωνιῶν, 

οἵων ἡ µία ὀρθὴ ϟ΄. τὰς ἀπογεγραµµένας οὖν µοίρας διπλώσαντες εἰσοίσοµεν 

εἰς τὸ τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν κανόνιον αὐτάς τε καὶ τὰς λειπούσας εἰς τὰς ρπ΄, 

καὶ ὃν ἂν ἔχῃ λόγον ἡ τὴν τῶν δεδιπλωµένων µοιρῶν περιφέρειαν 

ὑποτείνουσα εὐθεῖα πρὸς τὴν ὑποτείνουσαν τὴν λείπουσαν εἰς τὸ ἡµικύκλιον, 

τοῦτον ἕξει τὸν λόγον ἡ κατὰ πλάτος παράλλαξις πρὸς τὴν κατὰ µῆκος, 

ἐπειδήπερ αἱ τηλικαῦται τῶν κύκλων περιφέρειαι ἀδιαφοροῦσιν εὐθειῶν. 

πολυπλασιάζοντες οὖν τὸν ἀριθµὸν τῶν παρακειµένων εὐθειῶν ἐπὶ τὴν 

εὑρισκοµένην ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου γραφοµένου κύκλου 

παράλλαξιν καὶ τὰ γινόµενα µερίζοντες εἰς τὸν ρκ΄ χωρὶς τὰ ἐκ τοῦ µερισµοῦ 

συναγόµενα µόρια ἕξοµεν τῆς οἰκείας παραλλάξεως. 

 καθόλου δὲ ἐπὶ µὲν τῶν κατὰ πλάτος παραλλάξεων, ὅταν µὲν τὸ κατὰ 

κορυφὴν σηµεῖον ἐπὶ τοῦ µεσηµβρινοῦ βορειότερον ᾖ τοῦ τότε 

µεσουρανοῦντος τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου, ἡ παράλλαξις ἔσται πρὸς 

µεσηµβρίαν αὐτοῦ, ὅταν δὲ νοτιώτερον ᾖ τὸ κατὰ κορυφὴν τοῦ 

µεσουρανοῦντος, πρὸς τὰς ἄρκτους ἡ κατὰ πλάτος ἔσται παράλλαξις, ἐπὶ δὲ 

τῶν κατὰ µῆκος, ἐπειδὴ αἱ πηλικότητες τῶν ἐν τῷ κανόνι παρακειµένων 

γωνιῶν τὴν ἀπ’ ἄρκτων περιέχουσι τῶν δύο τῶν ὑπὸ τοῦ ἑποµένου τµήµατος 

τοῦ διὰ µέσων ἑκατέρωθεν περιεχοµένων, τῆς µὲν κατὰ πλάτος παραλλάξεως 

πρὸς ἄρκτους γινοµένης, ἐὰν µὲν µείζων ᾖ ὀρθῆς ἡ ἐκκειµένη γωνία, εἰς τὰ 

προηγούµενα τῶν ζῳδίων ἡ κατὰ µῆκος ἔσται παράλλαξις, ἐὰν δὲ ἐλάσσων 

ὀρθῆς, εἰς τὰ ἑπόµενα, τῆς δὲ κατὰ πλάτος παραλλάξεως πρὸς µεσηµβρίαν 

γινοµένης ἀνάπαλιν, ἐὰν µὲν µείζων ᾖ ὀρθῆς ἡ ἐκκειµένη γωνία, εἰς τὰ ἑπόµενα 

τῶν ζῳδίων ἡ κατὰ µῆκος ἔσται παράλλαξις, ἐὰν δὲ ἐλάσσων ὀρθῆς, εἰς τὰ 

προηγούµενα. 
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 συνεχρησάµεθα µέντοι τοῖς προαποδεδειγµένοις περὶ τὸν ἥλιον ὡς µηδὲν 

αἰσθητὸν αὐτοῦ παραλλάσσοντος οὐκ ἀγνοοῦντες, ὅτι ποιήσει τινὰ περὶ αὐτὰ 

διαφορὰν ἡ κατανενοηµένη καὶ περὶ αὐτὸν ἐκ τῶν ἐφεξῆς παράλλαξις, ἀλλ’ 

ἐπεὶ µὴ οὕτως ἀξιόλογον ἡγούµεθα περὶ τὰ φαινόµενα διὰ τοῦτο 

παρακολουθήσειν ἁµαρτίαν, ὥστ’ ἀναγκαῖον εἶναι κινῆσαί τινα τῶν ἄνευ τῆς 

τοιαύτης ἐπιστάσεως βραχείας γε οὔσης προδιειληµµένων· ὁµοίως δὲ καὶ πρὸς 

τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης ἠρκέσθηµεν ταῖς πρὸς τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων 

κύκλον γινοµέναις ὑπὸ τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὁρίζοντος γραφοµένου 

µεγίστου κύκλου περιφερείαις τε καὶ γωνίαις ἀντὶ τῶν πρὸς τὸν λοξὸν τῆς 

σελήνης θεωρουµένων, ἐπεὶ τὸ µὲν ἐν ταῖς ἐκλειπτικαῖς συζυγίαις ἐσόµενον 

παρὰ τοῦτο διάφορον ἀνεπαίσθητον ἦν, τὸ δὲ καὶ ταύτας ἐκθέσθαι πολύχουν 

τε ταῖς δείξεσιν καὶ ἐργῶδες ἐν τοῖς ἐπιλογισµοῖς µὴ ὡρισµένων καθ’ ἑκάστην 

τῶν ἐπὶ τοῦ ζῳδιακοῦ παρόδων τῆς σελήνης καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ συνδέσµου 

διαστάσεων, ἀλλὰ καὶ τοῖς µεγέθεσιν καὶ ταῖς θέσεσιν αὐταῖς ποικίλας 

µεταβάσεις λαµβανουσῶν. 

 ἵνα δ’ εὐκατανόητον γένηται τὸ λεγόµενον, ἐκκείσθω τὸ µὲν τοῦ διὰ 

µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου τµῆµα τὸ ΑΒΓ, τοῦ δὲ λοξοῦ τῆς σελήνης τὸ Α∆, 

καὶ σύνδεσµος µὲν ὑποκείσθω τὸ Α 

σηµεῖον, τῆς δὲ σελήνης κέντρον τὸ ∆, 

καὶ γεγράφθω ἀπὸ τοῦ ∆ ἐπὶ τὸν διὰ 

µέσων τῶν ζῳδίων κύκλον ὀρθὴ ἡ ∆Β, 

ἔστω δὲ πόλος τοῦ ὁρίζοντος τὸ Ε 

σηµεῖον, καὶ γεγράφθω δι’ αὐτοῦ 

µεγίστου κύκλου τµῆµα διὰ µὲν τοῦ 

κέντρου τῆς σελήνης τὸ Ε∆Ζ, διὰ δὲ τοῦ 

Β τὸ ΕΒ, παραλλασσέτω τε ἡ σελήνη τὴν ∆Η περιφέρειαν, καὶ γεγράφθωσαν 

δι’ αὐτοῦ πρὸς τὰς Β∆ καὶ ΒΖ ὀρθαὶ αἱ ΗΘ καὶ ΗΚ, ὥστε τῶν µὲν κατὰ µῆκος 

ἀποχῶν τοῦ συνδέσµου τὴν µὲν ἀκριβῆ γίνεσθαι τὴν ΑΒ, τὴν δὲ φαινοµένην 

τὴν ΑΚ, τῶν δὲ κατὰ πλάτος ἀπὸ τοῦ διὰ µέσων τὴν µὲν ἀκριβῆ τὴν Β∆, τὴν δὲ 
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φαινοµένην τὴν ΚΗ, καὶ τῶν ἀπὸ τῆς ∆Η πρὸς τὸν ζῳδιακὸν θεωρουµένων 

παραλλάξεων κατὰ µῆκος µὲν τὴν ἴσην τῇ ΘΗ, κατὰ πλάτος δὲ τὴν ἴσην τῇ 

∆Θ. 

 ἐπεὶ οὖν ἡ µὲν ∆Η παράλλαξις εὑρίσκεται διὰ τῶν προεκτεθειµένων τῆς 

Ε∆ περιφερείας δοθείσης, ἑκατέρα δὲ τῶν ∆Θ καὶ ΘΗ παραλλάξεων τῆς ὑπὸ 

ΓΖΕ γωνίας δοθείσης, ἡµεῖς δ’ ἐν τοῖς ἔµπροσθεν ἀπεδείξαµεν τὰς πρὸς τὰ 

δοθέντα τοῦ ζῳδιακοῦ σηµεῖα γινοµένας τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν 

περιφερείας τε καὶ γωνίας, µόνον δ’ ἔχοµεν ἐνταῦθα δεδοµένον τοῦ διὰ µέσων 

σηµεῖον τὸ Β, φανερόν, ὅτι τῇ µὲν ΕΒ περιφερείᾳ συγχρώµεθα ἀντὶ τῆς Ε∆, τῇ 

δὲ ὑπὸ ΓΒΕ γωνίᾳ ἀντὶ τῆς ὑπὸ ΓΖΕ. 

 ὁ µὲν οὖν Ἵππαρχος ἐπεχείρησε µὲν καὶ τὴν τοιαύτην διόρθωσιν 

ποιήσασθαι, πάνυ δ’ ἀνεπιστάτως καὶ παρὰ τὸν λόγον αὐτῇ φαίνεται 

προσβεβληκώς. πρῶτον µὲν γὰρ µιᾷ διαστάσει τῆς Α∆ συγκέχρηται καὶ οὐχὶ 

πάσαις ἢ πλείοσιν, ὅπερ ἦν ἀκόλουθον τῷ καὶ περὶ τῶν µικρῶν 

ἀκριβολογεῖσθαι προελοµένῳ· ἔπειτα καὶ πλείοσι τοῖς ἀτοπωτέροις ἔλαθεν 

περιπεσών. ἐπεὶ γὰρ καὶ αὐτὸς τάς τε περιφερείας καὶ τὰς γωνίας τὰς πρὸς 

τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων θεωρουµένας ἐτύγχανεν προαποδεδειχώς, καὶ ὅτι 

τῆς Ε∆ δοθείσης ἡ ∆Η λαµβάνεται· τοῦτο γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 

παραλλακτικῶν ἀποδείκνυσιν· συγχρῆται πρὸς τὴν τῆς Ε∆ περιφερείας δόσιν 

τῇ τε ΕΖ περιφερείᾳ καὶ τῇ ὑπὸ ΕΖΓ γωνίᾳ ὡς δεδοµέναις· οὕτως γὰρ ἐν τῷ 

δευτέρῳ τὴν Ζ∆ ἐπιλογισάµενος καὶ λοιπὴν τὴν Ε∆ ὑποτίθεται. παρήγαγεν 

αὐτὸν µέντοι τὸ µὴ ἐπιστῆσαι, διότι τὸ Β καὶ οὐχὶ τὸ Ζ σηµεῖόν ἐστι τοῦ διὰ 

µέσων τὸ δεδοµένον, καὶ διὰ τοῦτο τῶν τε περιφερειῶν ἡ ΕΒ δέδοται καὶ οὐχὶ 

ἡ ΕΖ καὶ τῶν γωνιῶν ἡ ὑπὸ ΕΒΓ καὶ οὐχὶ ἡ ὑπὸ ΕΖΓ. ἔνθεν καὶ πρὸς τὸ 

ποιήσασθαί τινα κἂν µερικὴν διόρθωσιν κεκίνηται πολλαχῆ γινοµένης 

αἰσθητῆς πάνυ διαφορᾶς τῶν Ε∆ περιφερειῶν πρὸς τὰς ΕΖ διὰ τὸ πολὺ 

µᾶλλον ἐκείνων αὐτὰς µὴ δεδόσθαι, τῆς δὲ ΒΕ τῆς τῷ ὄντι δεδοµένης ἡ πρὸς 

τὴν Ε∆ διαφορὰ τὸ πλεῖστον διοίσει µόνῳ τῷ τῆς Β∆ καθ’ ἑκάστην τῶν ἀπὸ 

τοῦ συνδέσµου διαστάσεων µεγέθει. 
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 τὸ µέντοι τῆς κατὰ τὸν ὑγιῆ τρόπον ἐσοµένης διορθώσεως ἀκόλουθον 

γένοιτ’ ἂν ἡµῖν ὑπ’ ὄψιν οὕτως. 

 ἔστω γὰρ ζῳδιακὸς ὁ ΑΒΓ καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτῷ ὁ ∆ΒΕ, ἡ δὲ σελήνη 

ἤτοι κατὰ τὸ ∆ ἢ κατὰ τὸ Ε ἀπέχουσα κατὰ πλάτος τοῦ ΑΒΓ διὰ µέσων τῶν 

ζῳδίων κύκλου δεδοµένην περιφέρειαν, οἷον τὴν Β∆ καὶ τὴν ΒΕ, ὥστε τὰς µὲν 

πρὸς τὸ Β σηµεῖον τοῦ ζῳδιακοῦ περιφερείας ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν καὶ γω- 

νίας δεδόσθαι, ζητεῖσθαι δὲ τὰς πρὸς τὸ ∆ ἢ τὸ Ε γινοµένας. 

 

 

 

 

 

 

 

 ἐὰν µὲν δὴ τοιαύτην ἔχῃ θέσιν ὁ ζῳδιακός, ὥστε πρὸς ὀρθὰς γωνίας 

εἶναι τῷ διὰ τοῦ Ζ σηµείου, ὃ ὑποκείσθω πόλος τοῦ ὁρίζοντος, καὶ διὰ τοῦ Β 

γραφοµένῳ µεγίστῳ κύκλῳ, οἷον τῷ ΖΒ, συµπεσεῖται οὗτος δηλονότι τῇ ∆Ε 

περιφερείᾳ, καὶ ἡ µὲν γωνία ἡ πρὸς τὰ ∆ καὶ Ε θεωρουµένη ἀδιάφορος ἔσται 

τῆς πρὸς τὸ Β ὑποκειµένης· ὀρθαὶ γὰρ καὶ αἱ διὰ τούτων πρὸς τὸν ζῳδιακὸν 

γινόµεναι· τῆς δὲ ΖΒ περιφερείας ἡ µὲν Ζ∆ ἐλάσσων ἔσται τῇ Β∆, ἡ δὲ ΖΕ 

µείζων τῇ ΒΕ δεδοµέναις καὶ αὐταῖς. 

 ἐὰν δὲ συµπίπτῃ ὁ ΑΒΓ ζῳδιακὸς τῷ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου 

γραφοµένῳ µεγίστῳ κύκλῳ, καὶ ὑποθέµενοι πόλον τοῦ 

ὁρίζοντος τὸ Α ἐπιζεύξωµεν τὰς Α∆ καὶ ΑΕ, καὶ αὗται 

διοίσουσι τῆς ΑΒ περιφερείας καὶ αἱ ὑπὸ ΒΑ∆ καὶ ΒΑΕ 

γωνίαι τῆς µὴ οὔσης πρότερον. δίδονται δὲ αἱ µὲν Α∆ καὶ 

ΑΕ τοῦ λόγου ὄντος ὡς ἐπ’ εὐθειῶν διὰ τὸ ἀδιάφορον 

ἀπό τε τῆς ΑΒ καὶ τῶν Β∆ καὶ ΒΕ δεδοµένων· τὰ γὰρ ἀπ’ 

αὐτῶν συντεθέντα ποιεῖ τὰ ἀπὸ τῶν Α∆ καὶ ΑΕ· 
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ἀκολούθως δὲ αὐταῖς καὶ αἱ ὑπὸ ΒΑ∆ καὶ ΒΑΕ γωνίαι. 

 τῆς δὲ τοῦ ζῳδιακοῦ θέσεως ἐγκεκλιµένης, ἐὰν ἀπὸ τοῦ Ζ πόλου τοῦ 

ὁρίζοντος ἐπιζεύξωµεν τὰς ΖΒ καὶ ΖΗ∆ καὶ ΖΕΘ, δεδοµένη µὲν ἔσται ἥ τε ΖΒ 

περιφέρεια καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΖ γωνία καὶ πάλιν δηλονότι αἱ Β∆ καὶ ΒΕ. 

ὀφείλουσιν δὲ δοθῆναι αἵ τε Ζ∆ καὶ ΖΕ περιφέρειαι καὶ αἱ ὑπὸ ΑΗΖ καὶ ὑπὸ 

ΑΘΖ γωνίαι, δίδονται δὲ καὶ αὗται καθέτων ἀχθεισῶν ἐπὶ τὴν ΖΒ τῶν ∆Κ καὶ 

ΕΛ. 

 ἐπειδὴ γὰρ ἡ ὑπὸ ΑΒΖ γωνία δέδοται, ὀρθὴ δὲ πάντοτε ἡ ὑπὸ ΑΒΕ, 

δίδοται τὰ ΒΚ∆ καὶ ΒΛΕ ὀρθογώνια καὶ λόγος τῆς ΖΒ πρὸς τὰς περὶ τὴν 

ὀρθήν, ἐπεὶ καὶ πρὸς τὰς ∆Β καὶ ΒΕ ὑποτεινούσας· 

ὥστε καὶ αἱ Ζ∆, ΖΕ ὑποτείνουσαι δοθήσονται διὰ 

τοῦτό τε καὶ αἱ ὑπὸ ∆ΖΚ καὶ ὑπὸ ΕΖΛ γωνίαι 

ὑπεροχαὶ οὖσαι τῶν ἐπιζητουµένων· ἡ µὲν γὰρ ὑπὸ 

ΑΗΖ µείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΑΒΖ τῇ ὑπὸ ∆ΖΒ, ἡ δὲ 

ὑπὸ ΑΘΖ ἐλάσσων τῆς ὑπὸ ΑΒΖ τῇ ὑπὸ ΕΖΛ. 

φανερὸν δ’, ὅτι καὶ πλείστη γίνεται διαφορὰ τῆς 

αὐτῆς κατὰ πλάτος ἀποχῆς ὑποκειµένης τῶν µὲν 

γωνιῶν, ὅταν τὸ Β σηµεῖον αὐτὸ ᾖ τὸ κατὰ κορυφήν· µηδεµιᾶς γὰρ πρὸς τὸ Β 

γινοµένης γωνίας αἱ ἐπὶ τὰ ∆ καὶ Ε ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ὀρθὰς ποιοῦσιν 

πρὸς τῷ ζῳδιακῷ γωνίας· τῶν δὲ περιφερειῶν, ὅταν ἡ αὐτὴ θέσις ᾖ· µηδεµιᾶς 

γὰρ πάλιν γινοµένης πρὸς τὸ Β περιφερείας αἱ πρὸς τὰ ∆ καὶ Ε τηλικαῦται 

ἔσονται, ἡλίκαι ἂν ὦσιν καὶ αἱ τῆς κατὰ πλάτος παρόδου τῆς σελήνης· καὶ 

ὅταν ὀρθὸς ᾖ πρὸς τὸν ζῳδιακὸν ὁ διὰ τοῦ κατὰ κορυφήν· ὅλῃ γὰρ πάλιν τῇ 

κατὰ πλάτος παρόδῳ διοίσουσι τῆς ΖΒ αἱ Ζ∆ καὶ ΖΕ περιφέρειαι· ἐν δὲ ταῖς 

ἄλλαις θέσεσιν ἐγκλινοµένης τῆς ∆Ε πρὸς τὴν ΖΒ αἵ τε τῶν περιφερειῶν καὶ 

αἱ τῶν γωνιῶν ὑπεροχαὶ ἐπὶ τὸ ἔλαττον συναχθήσονται. ὥστε καί, ὅταν µὲν ε΄ 

µοίρας ἡ σελήνη κατὰ πλάτος ἀπέχῃ τοῦ διὰ µέσων, ἡ πλείστη διαφορὰ τῶν 

παραλλάξεων ἔσται δέκα ἔγγιστα ἑξηκοστῶν· αἱ γὰρ τοῦ µεγίστου διαφόρου 

τῶν περιφερειῶν µοῖραι ε΄ τοσαῦτα ποιοῦσιν ἑξηκοστὰ παραλλάξεως ἐπὶ τῶν 
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µεγίστων ὑπεροχῶν καὶ ἐλαχίστων ἀποστηµάτων· ὅταν δὲ τὴν ἐν ταῖς ἡλιακαῖς 

ἐκλείψεσιν µεγίστην πάροδον ἀπέχῃ· αὕτη δὲ γίνεται µιᾶς µοίρας ἔγγιστα καὶ 

ἡµίσους· τὰ ἴσα ἑξηκοστὰ α΄ <ʹ διάφορον ἔσται τῆς παραλλάξεως τοῦ τοιούτου 

σπανίως συµπίπτοντος. 

 ἡ µέντοι µέθοδος ἡ πρὸς τὴν τοιαύτην διόρθωσιν τῶν τε γωνιῶν καὶ τῶν 

περιφερειῶν γένοιτο ἂν πρόχειρος τοῖς βουλοµένοις ὡς ἐν οὕτως µικροῖς 

λόγοις τὸν τρόπον τοῦτον. καθόλου γὰρ τὸν τῶν γωνιῶν ἀριθµὸν διπλώσαντες 

καὶ εἰσενεγκόντες εἰς τὸ τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν κανόνιον τὰ παρακείµενα 

αὐτῷ τε καὶ τῷ λείποντι εἰς τὰς τῶν δύο ὀρθῶν µοίρας ρπ΄ χωρὶς 

πολυπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς τοῦ πλάτους µοίρας τὸ ρκʹ ἑκατέρων 

ἀπογραψόµεθα καὶ τὰ ἐκ τῆς πρώτης γωνίας γενόµενα ἀφελοῦµεν µὲν ἀπὸ τῆς 

ὑποκειµένης ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν περιφερείας, ὅταν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ᾖ τῷ κατὰ 

κορυφὴν ἡ σελήνη, προσθήσοµεν δέ, ὅταν ἐπὶ τὰ ἐναντία, καὶ τὰ γενόµενα 

ποιήσαντες ἐφ’ ἑαυτὰ συνθέντες τε τοῖς ἐκ τῆς λειπούσης γωνίας γενοµένοις 

τετραγωνισθεῖσι καὶ αὐτοῖς τῶν συναχθέντων τὴν πλευρὰν ἕξοµεν οἰκείως τὴν 

ἐπιζητουµένην περιφέρειαν. ἔπειτα τὰ ἐκ τῆς λειπούσης γωνίας 

ἀπογεγραµµένα ἑκατοντακικαιεικοσάκι ποιήσαντες καὶ µερίσαντες χωρὶς εἰς 

τὰς εὑρηµένας περιφερείας τῶν τοῖς γενοµένοις παρακειµένων περιφερειῶν ἐν 

τῷ κανόνι τῶν εὐθειῶν τὰς ἡµισείας, ἐὰν µὲν µείζων ᾖ ἡ διωρθωµένη 

περιφέρεια τῆς πρώτης, προσθήσοµεν ταῖς τῆς πρώτης γωνίας, ἐὰν δὲ 

ἐλάσσων, ἀφελοῦµεν αὐτῶν, καὶ ἕξοµεν καὶ τὴν γωνίαν διωρθωµένην. 

 ὑποδείγµατος δὲ ἕνεκεν ὑποκείσθω ἐπὶ τῆς προκειµένης καταγραφῆς ἡ 

µὲν ΖΒ περιφέρεια µοιρῶν µε, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΒΖ γωνία τοιούτων λ, οἵων ἡ µία 

ὀρθὴ ϟ΄, ἑκατέρα δὲ τῶν ∆Β καὶ ΒΕ τοῦ πλάτους µοιρῶν ε΄. 

 ἐπεὶ τοίνυν ταῖς µὲν διπλαῖς τῶν λ΄ µοιρῶν, τουτέστιν ταῖς ξ΄, 

παράκειται εὐθεῖα τµηµάτων ξ΄, ταῖς δὲ λειπούσαις εἰς τὰς δύο ὀρθάς, 

τουτέστιν ταῖς ρκ΄, παράκειται εὐθεῖα τµηµάτων ρδ΄ ἔγγιστα, γίνεται λόγος 

τῆς ΒΛ πρὸς ΛΕ ὁ τῶν ξ΄ πρὸς τὰ ρδ΄. ὁ δ’ αὐτὸς καὶ τῆς ΒΚ πρὸς ∆Κ, οἵων ἡ 

ὑποτείνουσα ρκ΄. πολυπλασιάσαντες οὖν ἑκάτερον τῶν ἀριθµῶν ἐπὶ τὰς ε΄ 
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µοίρας τῆς ὑποτεινούσης καὶ τὸ ρκʹ αὐτῶν λαβόντες ἕξοµεν ἑκατέραν µὲν τῶν 

ΚΒ καὶ ΒΛ τῶν αὐτῶν β΄ λ΄, ἑκατέραν δὲ τῶν ∆Κ καὶ ΕΛ ὁµοίως δ΄ κ΄. τὰ δὴ β΄ 

λ΄ πρῶτον, ἐὰν µὲν κατὰ τὸ Ε σηµεῖον ἡ σελήνη ὑποκέηται, ἀφελόντες τῶν τῆς 

ΖΒ περιφερείας µοιρῶν µε΄ διὰ τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ κατὰ κορυφὴν εἶναι τὴν 

κατὰ πλάτος ἀποχὴν τῆς σελήνης, τουτέστιν διὰ τὸ ἀµφότερα ἢ νοτιώτερα ἢ 

βορειότερα εἶναι τοῦ ζῳδιακοῦ, ἕξοµεν τὴν ΖΛ µοιρῶν µβ΄ λ΄, ἐὰν δὲ κατὰ τὸ 

∆ ᾖ ἡ σελήνη, προσθέντες αὐταῖς διὰ τὸ ἐναντίον ἕξοµεν τὴν ΖΚ µοιρῶν µζ΄ λ΄. 

συνθέντες οὖν τὸ ἀπὸ ἑκατέρας τῶν ΖΛ καὶ ΖΚ χωρὶς µετὰ τοῦ ἀπὸ ἑκατέρας 

τῶν ∆Κ καὶ ΕΛ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῶν δ΄ κ΄ µετά τε τοῦ ἀπὸ τῶν µβ΄ λ΄ καὶ 

µετὰ τοῦ ἀπὸ τῶν µζ΄ λ΄, καὶ τῶν συναχθέντων χωρὶς λαβόντες τὴν πλευρὰν 

ἕξοµεν καὶ τὴν µὲν ΖΕ περιφέρειαν µοιρῶν µβ΄ µϛ΄ ἔγγιστα, τὴν δὲ Ζ∆ ὁµοίως 

µζ΄ µδ΄. λοιπὸν δὲ τὰ δ΄ κ΄ ἑκατοντακικαιεικοσάκι ποιήσαντες καὶ 

παραβαλόντες χωρὶς παρά τε τὰ µβ ΄µϛ΄ καὶ παρὰ τὰ µζ΄ µδ΄ ἕξοµεν τὴν µὲν ΕΛ 

τοιούτων ιβ΄ η ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ ΖΕ ὑποτείνουσα ρκ΄, τὴν δὲ ∆Κ τοιούτων 

ι΄ <ʹ γʹ ἔγγιστα, οἵων ἐστὶν ἡ Ζ∆ ὑποτείνουσα ρκ΄. παράκειται δὲ τῇ µὲν τῶν 

ιβ΄ η΄ εὐθείᾳ περιφέρεια µοιρῶν ια΄ καὶ γ΄ εʹ, τῇ δὲ τῶν ι΄ <ʹ γʹ περιφέρεια 

µοιρῶν ι΄ γʹ ἔγγιστα, ὧν τὰ ἡµίση λαβόντες τὰ µὲν ε΄ καὶ δ΄ εʹ τῆς ὑπὸ ΕΖΛ 

γωνίας ἀφείλοµεν τῶν τῆς ὑπὸ ΑΒΖ γωνίας µοιρῶν λ΄ διὰ τὸ καὶ τὴν ΖΕ 

περιφέρειαν ἐλάσσονα εἶναι τῆς ΖΒ καὶ ἔσχοµεν τὴν ὑπὸ ΑΘΖ γωνίαν µοιρῶν 

κδ΄ εʹ, τὰ δὲ ε΄ ϛʹ τῆς ὑπὸ ∆ΖΚ γωνίας προσθέντες τοῖς αὐτοῖς λ΄ διὰ τὸ καὶ τὴν 

Ζ∆ περιφέρειαν µείζονα εἶναι τῆς ΖΒ ἔσχοµεν καὶ τὴν ὑπὸ ΑΗΖ γωνίαν 

µοιρῶν λε΄ ϛʹ· ἅπερ προέκειτο µεθοδεῦσαι. 


