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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   

  

ςʹ. 

 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ςʹ τῶν τοῦ Πτολεµαίου µαθηµατικῶν· 

  

αʹ. περὶ συνόδων καὶ πανσελήνων. 

βʹ. πραγµατεία κανονίων µέσων συζυγιῶν. 

γʹ. ἔκθεσις τῶν κανονίων. 

δʹ. ὡς δεῖ τάς τε περιοδικὰς καὶ τὰς ἀκριβεῖς συζυγίας ἐπισκέπτεσθαι. 

εʹ. περὶ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων ἡλίου καὶ σελήνης. 

ϛʹ. περὶ τῆς διαστάσεως τῶν ἐκλειπτικῶν µηνῶν. 

ζʹ. πραγµατεία κανονίων ἐκλειπτικῶν. 

ηʹ. ἔκθεσις τῶν ἐκλειπτικῶν κανονίων. 

θʹ. σεληνιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις. 

ιʹ. ἡλιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις. 

ιαʹ. περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐκλείψεσι προσνεύσεων. 

ιβʹ. ἔκθεσις τῶν πρὸς τὰς προσνεύσεις διαγραφῶν. 

ιγʹ. διάκρισις προσνεύσεων.
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αʹ. Περὶ συνόδων καὶ πανσελήνων. 

  Ἐφεξῆς δὴ τυγχανούσης τῆς περὶ τὰς ἐκλειπτικὰς συζυγίας ἡλίου καὶ 

σελήνης πραγµατείας, ἧς προηγεῖται πάλιν ἡ τῶν ἀκριβῶς θεωρουµένων 

συνόδων καὶ πανσελήνων ἐπίσκεψις, ἀπαρκεῖν µὲν ἡγούµεθα πρὸς τὴν τῶν 

τοιούτων πρώτην κατάληψιν τὰς ἀποδεδειγµένας καθ’ ἑκάτερον τῶν φώτων 

περιοδικάς τε καὶ ἀνωµάλους κινήσεις δυνατοῦ διὰ τούτων γινοµένου τοῖς µὴ 

κατοκνοῦσι τὰς κατὰ µέρος αὐτῶν ἐποχὰς ἑκάστοτε συγκρίνειν ἐπιλογίζεσθαι 

τούς τε τόπους καὶ τοὺς χρόνους τῶν ἐσοµένων συζυγιῶν τῶν τε πρὸς τὰ µέσα 

κινήµατα λαµβανοµένων καὶ τῶν µετὰ τῆς ἀνωµαλίας ἀκριβῶν· ὅµως δέ, ἵνα 

προχειρότερον ἡµῖν καὶ αὗται µεθοδεύωνται, προεκτεθειµένων ἐξ ἑτοίµου τῶν 

τε κατὰ τὰς περιοδικὰς συνόδους καὶ πανσελήνους χρόνων καὶ τόπων καὶ τῶν 

κατὰ τοὺς µέσους χρόνους ἐποχῶν ἀνωµαλίας τε καὶ πλάτους τῆς σελήνης, δι’ 

ὧν ἥ τε πρὸς τὰς ἀκριβεῖς συζυγίας διόρθωσις γίνεται καὶ ἀπὸ τούτων ἡ πρὸς 

τὰς ἐκλειπτικάς, ἐπραγµατευσάµεθα πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπίσκεψιν κανόνια 

περιέχοντα τὸν τρόπον τοῦτον. 

 

βʹ. Πραγµατεία κανονίων µέσων συζυγιῶν. 

 Πρῶτον µὲν γάρ, ἵνα πάλιν καὶ τὰς τῶν µηνῶν ἐποχάς, ὥσπερ καὶ τὰς 

ἄλλας, ἀπὸ τοῦ αʹ ἔτους Ναβονασσάρου συστησώµεθα, τὴν ἀποδεδειγµένην ἐν 

τῷ ἔτει τούτῳ Θὼθ νεοµηνίᾳ κατ’ Αἰγυπτίους τῆς µεσηµβρίας ἐπουσίαν 

ἀποχῆς µοιρῶν οὖσαν 0 λζ΄ παραβαλόντες παρὰ τὸ ἡµερήσιον µέσον κίνηµα 

τῆς ἀποχῆς εὕροµεν ἡµέρας ε΄ µζ΄ λγ΄, ὡς πρὸ τοσούτων γεγονέναι τὴν τῆς ἐν τῇ 

νεοµηνίᾳ τοῦ Θὼθ µεσηµβρίας προγεγονυῖαν µέσην σύνοδον. καὶ ἡ ἑξῆς ἄρα 

γέγονεν µετὰ ἡµέρας κγ΄ µδ΄ ιζ΄ ἔγγιστα τῆς αὐτῆς µεσηµβρίας, τουτέστιν µετὰ 

ἑξηκοστὰ ἡµέρας µιᾶς µδ΄ ιζ΄ τῆς ἐν τῇ κδʹ µεσηµβρίας. ἐν δὲ ταῖς κγ΄ µδ΄ ιζ΄ 

ἡµέραις ὁ µὲν ἥλιος µέσως κινεῖται µοίρας κγ΄ κγ΄ ν΄, ἡ δὲ σελήνη ἀνωµαλίας 

µὲν µοίρας τι΄ η΄ ιε΄, πλάτους δὲ µοίρας τιδ΄ β΄ κα΄. ἐπεῖχεν δὲ καὶ ἐν τῇ τῆς 

νεοµηνίας µεσηµβρίᾳ τοῦ Θὼθ µέσως ὁ µὲν ἥλιος Ἰχθύων µοίρας 0 µε΄, ἀπὸ δὲ 

τοῦ ἀπογείου τοῦ ἰδίου διὰ τὸ εὔχρηστον µοίρας σξε΄ ιε΄, ἡ δὲ σελήνη 
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ἀνωµαλίας µὲν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας σξη΄ µθ΄, πλάτους δ’ 

ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου µοίρας τνδ΄ ιε΄. καὶ ἐν τῷ 

προκειµένῳ ἄρα χρόνῳ τῆς µετὰ τὴν νεοµηνίαν µέσης συνόδου ὁ µὲν ἥλιος καὶ 

ἡ σελήνη µέσως ἀπεῖχον ἀµφότεροι τοῦ ἡλιακοῦ ἀπογείου, τουτέστιν τῶν ἐν 

τοῖς ∆ιδύµοις µοιρῶν ε΄ λ΄, µοίρας σπη΄ λη΄ ν΄, ἡ δὲ σελήνη ἀνωµαλίας µὲν ἀπὸ 

τοῦ ἀπογείου µοίρας σιη΄ νζ΄ ιε΄, πλάτους δ’ ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος µοίρας 

τη΄ ιζ΄ κα΄. 

 τάξοµεν οὖν πρῶτον κανόνιον συνοδικὸν στίχων µὲν πάλιν µε΄, 

σελιδίων δὲ ε, καὶ παραθήσοµεν ἐν τοῖς πρώτοις στίχοις ἐπὶ µὲν τοῦ πρώτου 

σελιδίου τὸ αʹ ἔτος Ναβονασσάρου, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὰς τοῦ Θὼθ ἡµέρας 

κδ΄ µδ΄ ιζ΄, ἐπειδὴ τὰ ἐπόντα ἑξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ κδʹ ἐστὶ µεσηµβρίας, ἐπὶ δὲ 

τοῦ τρίτου τὰς τῆς µέσης ἐποχῆς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου µοίρας σπη΄ λη΄ 

ν΄, ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς σεληνιακῆς ἀνωµαλίας 

µοίρας σιη΄ νζ΄ ιε΄, ἐπὶ δὲ τοῦ πέµπτου τὰς ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ 

πλάτους µοίρας τη΄ ιζ΄ κα΄. ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐν τῷ ἡµίσει τοῦ µέσου µηνιαίου 

χρόνου ἡµέραι µὲν περιέχονται ιδ΄ µε΄ νε΄ ἔγγιστα, µοῖραι δὲ τῆς µὲν ἡλιακῆς 

ἐποχῆς ιδ΄ λγ΄ ιβ΄, τῆς δὲ σεληνιακῆς ἀνωµαλίας ρϟβ΄ νδ΄ λ΄, τοῦ δὲ πλάτους ρϟε΄ 

κ΄ ϛ΄, ἀφελόντες τούτους τοὺς ἀριθµοὺς ἀπὸ τῶν τῆς ἐκκειµένης συνόδου τοὺς 

λοιποὺς προτάξοµεν καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ ὁµοίως ἔχοντι κανονίῳ, 

πανσεληνιακῷ δὲ ἐσοµένῳ, κατὰ τὸν αὐτὸν τοῖς προτέροις τρόπον· 

καταλείπονται δὲ ἡµέραι µὲν θ΄ νη΄ κβ΄, µοῖραι δὲ ἀπὸ µὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ 

ἡλιακοῦ σοδ΄ ε΄ λη΄, ἀνωµαλίας δ’ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς σελήνης κϛ΄ β΄ µε΄, 

πλάτους δ’ ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ριβ΄ νζ΄ ιε΄. ἐπεὶ δὲ καὶ ἐν κε ἔτεσιν 

Αἰγυπτιακοῖς λείπουσιν µιᾶς ἡµέρας ἑξηκοστοῖς δυσὶ µζ΄ ε΄ ὅλοι τε µῆνες 

ἔγγιστα ἀπαρτίζονται, καὶ ἐπιλαµβάνει µεθ’ ὅλους κύκλους µέσως ὁ µὲν ἥλιος 

µοίρας τνγ΄ νβ΄ λδ΄ ιγ΄, ἡ δὲ σελήνη ἀνωµαλίας µὲν µοίρας νζ΄ κα΄ µδ΄ α΄, 

πλάτους δὲ µοίρας ριζ΄ ιβ΄ µθ΄ νδ΄, τὰ µὲν πρῶτα σελίδια τῶν δύο κανονίων 

παραυξήσοµεν τοῖς κε΄ ἔτεσιν, τὰ δὲ δεύτερα ὑποµειώσοµεν τοῖς 0 β΄ µζ΄ ε΄, τῶν 
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δὲ λοιπῶν τὰ µὲν τρίτα παραυξήσοµεν τοῖς τνγ΄ νβ΄ λδ΄ ιγ΄, τὰ δὲ τέταρτα τοῖς 

νζ΄ κα΄ µδ΄ α΄, τὰ δὲ πέµπτα τοῖς ριζ΄ ιβ΄ µθ΄ νδ΄. 

 τούτοις δ’ ἐφεξῆς τάξοµεν κανόνιον ἐνιαύσιον ἐπὶ στίχους κδ΄ καὶ ἄλλο 

ὑπ’ αὐτὸ µηνιαῖον ἐπὶ στίχους ιβ΄, σελιδίων δὲ ἑκάτερον τῶν ἴσων τοῖς 

πρώτοις, καὶ ἐπὶ µὲν τοῦ µηνιαίου παραθέντες ἐν τοῖς πρώτοις στίχοις ἐπὶ µὲν 

τοῦ πρώτου σελιδίου τὸν πρῶτον µῆνα, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὰς τοῦ µηνὸς 

ἡµέρας κθ΄ λα΄ ν΄ η΄ κ΄, ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου τὰς ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ 

συναγοµένας τοῦ ἡλίου µοίρας κθ ϛ κγ α, ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὰς τῆς 

ἀνωµαλίας τῆς σελήνης κε΄ µθ΄ 0 η΄, ἐπὶ δὲ τοῦ πέµπτου τὰς τοῦ πλάτους 

µοίρας λ΄ µ΄ ιδ΄ θ΄· παραυξήσοµεν δὲ καὶ ταῦτα τοῖς αὐτοῖς ἀριθµοῖς καὶ ἐπὶ 

τῶν πρώτων στίχων ἐκκειµένοις. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐνιαυσίου παραθέντες ἐν τοῖς 

πρώτοις στίχοις ἐπὶ µὲν τοῦ πρώτου σελιδίου τὸ πρῶτον ἔτος, ἐπὶ δὲ τοῦ 

δευτέρου τὰς ἐπιλαµβανοµένας ἐν τοῖς ιγ΄ µησὶν ἡµέρας ιη΄ νγ΄΄νβ΄ µη΄, ἐπὶ δὲ 

τοῦ τρίτου τὰς ἐν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ τῆς ἡλιακῆς ἐπουσίας µοίρας ιη΄ κβ΄ νθ΄ 

ιη΄, ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τὰς τῆς σεληνιακῆς ἀνωµαλίας µοίρας τλε΄ λζ΄ α΄ να΄, 

ἐπὶ δὲ τοῦ πέµπτου τὰς τοῦ πλάτους µοίρας λη΄ µγ΄ γ΄ να΄· παραυξήσοµεν δὲ 

καὶ ταῦτα ποτὲ µὲν ταῖς ἐκκειµέναις τρισκαιδεκαµήνοις ἐπουσίαις, ποτὲ δὲ 

ταῖς δωδεκαµήνοις, αἳ συνάγουσιν ἡµέρας µὲν τνδ΄ κβ΄ α΄ µ΄, µοίρας δὲ τῆς µὲν 

ἡλιακῆς ἐποχῆς τµθ΄ ιϛ΄ λϛ΄ ιϛ΄, τῆς δὲ σεληνιακῆς ἀνωµαλίας τθ΄ µη΄ α΄ µβ΄, τοῦ 

δὲ πλάτους η΄ β΄ µθ΄ µβ΄, πρὸς τὸ τὴν πρώτην ἐφ’ ὅλοις Αἰγυπτιακοῖς ἔτεσιν 

συζυγίαν ἡµῖν ἐκτίθεσθαι· τὰς µέντοι παραθέσεις ἀρκέσει µέχρι τῶν δευτέρων 

ἑξηκοστῶν ποιήσασθαι. καί ἐστιν ἡ τῶν κανονίων καταγωγὴ τοιαύτη· 
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γʹ. Συνόδων κανόνιον. 
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Πανσελήνων κανόνιον. 
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Ἐνιαύσιοι ἐπουσίαι. σύνοδοι πανσεληνιακαί. 
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δʹ. Ὡς δεῖ τάς τε περιοδικὰς καὶ τὰς ἀκριβεῖς συζυγίας ἐπισκέπτεσθαι. 

 Ὅταν οὖν προαιρώµεθα κατά τινα τῶν ἐπιζητουµένων ἐνιαυτῶν τὰς 

µέσως θεωρουµένας συζυγίας λαβεῖν, λογισάµενοι, πόστον ἐστὶ τὸ 

ὑποκείµενον ἔτος ἀπὸ τοῦ αʹ ἔτους Ναβονασσάρου, καὶ σκεψάµενοι, ποῖοι 

τὸν ἀριθµὸν τῶν ἐτῶν στίχοι περιέχουσιν ἔκ τε τῶν ἐν ὁποτέρῳ τῶν πρώτων 

δύο κανονίων εἰκοσαπενταετηρίδων καὶ ἐκ τῶν κατὰ τὸ τρίτον κανόνιον 

ἐνιαυσίων, τὰ παρακείµενα τοῖς στίχοις ἀµφοτέροις ἐν τοῖς ἑξῆς σελιδίοις 

ἐπισυνθήσοµεν οἰκείως ἐπὶ µὲν τῶν συνοδικῶν συζυγιῶν τὰ ἐκ τοῦ πρώτου 

κανόνος καὶ τὰ ἐκ τοῦ τρίτου, ἐπὶ δὲ τῶν πανσεληνιακῶν τὰ ἐκ τοῦ δευτέρου 

καὶ τὰ ἐκ τοῦ τρίτου ὁµοίως· καὶ ἐκ µὲν τῶν κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον 

συντεθειµένων ἕξοµεν τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκείνου τοῦ ἔτους τῆς συζυγίας 

χρόνον, οἷον, ἐὰν συναχθῶσιν ἡµέραι κδ΄ µδ΄, µετὰ µδ΄ ἑξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ κδʹ 

τοῦ Θὼθ µεσηµβρίας, καὶ πάλιν, ἐὰν λδ΄ µδ΄, µετὰ τὰ ἴσα ἑξηκοστὰ τῆς ἐν τῇ δʹ 

τοῦ Φαωφὶ µεσηµβρίας, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ τρίτον τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ 

ἡλίου µοίρας, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ δʹ τὰς ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τῆς ἀνωµαλίας τῆς 

σελήνης, ἐκ δὲ τῶν κατὰ τὸ πέµπτον τὰς ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ 

πλάτους. καὶ τὰς ἐφεξῆς δὲ ἀκολούθως, ἐάν τε πάσας ἐάν τέ τινας λαµβάνειν 

προαιρώµεθα, διὰ τῶν ἐν τῷ µηνιαίῳ καὶ τετάρτῳ κανονίῳ κατὰ τὸ οἰκεῖον 

ἐπισυνθέσεων ἐξ ἑτοίµου συνεπιλογιούµεθα µεταφεροµένων ἐφ’ ἑκάστου τῶν 

χρόνων διὰ τὸ εὔχρηστον τῶν τῆς ἡµέρας ἑξηκοστῶν εἰς ὥρας ἰσηµερινάς. 

ἔσται µέντοι ἡ συνηγµένη τῶν ὡρῶν ἐπουσία ὡς τῶν νυχθηµέρων ὁµαλῶν 

ὄντων µὴ ταύτης οὔσης αἰεὶ τῆς καιρικῶς καταλαµβανοµένης, ἀλλὰ τῆς ὡς 

ἀνωµάλων γινοµένων τῶν νυχθηµέρων· διορθωσόµεθα οὖν καὶ τὸ τοιοῦτον 

ἐξετάζοντες, ὡς ὑποδέδεικται, τὸ παρὰ τοῦτο διάφορον καί, ἐὰν µὲν µείζων ᾖ 

ἡ πρὸς τὴν ἀνώµαλον διάστασιν ἐπουσία τῶν χρόνων, ἀφαιροῦντες αὐτὸ ἀπὸ 

τῆς ὁµαλῶς συνηγµένης, ἐὰν δὲ ἐλάσσων, προστιθέντες αὐτῇ. 

 ληφθέντος δὴ τὸν τρόπον τοῦτον τοῦ πρὸς τὰς µέσας παρόδους 

θεωρουµένου συνοδικοῦ ἢ πανσεληνιακοῦ χρόνου καὶ τῶν κατ’ αὐτὸν 

ἀνωµαλιῶν ἐφ’ ἑκατέρου τῶν φώτων εὐµεταχείριστος ἔσται καὶ ὁ τῆς 
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ἀκριβοῦς συζυγίας χρόνος τε καὶ τόπος καὶ ἔτι ἡ κατὰ πλάτος τῆς σελήνης 

πάροδος ἐκ τῆς συγκρίσεως ἀµφοτέρων τῶν ἀνωµαλιῶν. καθ’ ἑκατέραν γὰρ 

αὐτῶν ἐπισκεψάµενοι τὴν ἐν τῷ ἐκκειµένῳ περιοδικῷ χρόνῳ διὰ τῆς 

εὑρισκοµένης προσθαφαιρέσεως ἀκριβῆ πάροδον ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ 

πλάτους, ἐὰν µὲν καὶ οὕτως ἰσόµοιροι ἢ διάµετροι εὑρίσκωνται, τὸν αὐτὸν 

ἕξοµεν χρόνον καὶ τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας, ἐὰν δὲ µή, λαβόντες τὰς τῆς 

διαστάσεως αὐτῶν µοίρας καὶ προσθέντες αὐταῖς τὸ δωδέκατον αὐτῶν, ἀνθ’ 

οὗ ὁ ἥλιος ἔγγιστα ἐπικινεῖται, σκεψόµεθα, ἐν πόσαις ὥραις ἰσηµεριναῖς ἡ 

σελήνη τὰς τοσαύτας µοίρας τότε ἀνωµάλως κινηθήσεται, καὶ τὰς γενοµένας 

ὥρας, ἐὰν µὲν ἐλάσσων ᾖ ἡ ἀκριβὴς τῆς σελήνης πάροδος τῆς τοῦ ἡλίου, 

προσθήσοµεν τῷ χρόνῳ τῷ περιοδικῷ, ἐὰν δὲ πλείων, ἀφελοῦµεν ἀπ’ αὐτοῦ. 

ὡσαύτως δὲ καὶ αὐτὰς τὰς τῆς διαστάσεως αὐτῶν µοίρας µετὰ τοῦ δωδεκάτου 

πάλιν αὐτῶν, ἐὰν µὲν ἐλάσσων ᾖ ἡ κατὰ τὸν περιοδικὸν χρόνον ἀκριβὴς 

πάροδος τῆς σελήνης τῆς ἡλιακῆς, προσθέντες αὐτῇ, ἐὰν δὲ πλείων, ἀφελόντες 

ἀπ’ αὐτῆς κατά τε τὸ µῆκος καὶ πλάτος τόν τε τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας χρόνον 

ἕξοµεν καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης ἀκριβῆ πάροδον ἔγγιστα. 

 λαµβάνεται µέντοι ἑκάστοτε τὸ κατὰ τὰς συζυγίας τῆς σελήνης ὡριαῖον 

ἀνώµαλον κίνηµα τὸν τρόπον τοῦτον· εἰσφέροντες γὰρ τὸν κατὰ τὸν 

ὑποκείµενον χρόνον τῶν τῆς ἀνωµαλίας µοιρῶν ἀριθµὸν εἰς τὸ τῆς ἀνωµαλίας 

τῆς σελήνης κανόνιον ληψόµεθα ἐκ τῆς τῶν παρακειµένων αὐτῷ 

προσθαφαιρέσεων ὑπεροχῆς τὴν ἐπιβάλλουσαν διαφορὰν τῷ ἑνὶ τῆς 

ἀνωµαλίας τµήµατι καὶ πολυπλασιάσαντες αὐτὴν ἐπὶ τὸ ὡριαῖον τῆς 

ἀνωµαλίας µέσον κίνηµα τὰ 0 λβ΄ µ΄ Ο τὰ γενόµενα, ἐὰν µὲν ὁ τῆς ἀνωµαλίας 

ἀριθµὸς ἐν τοῖς ἐπάνω τῆς µεγίστης προσθαφαιρέσεως στίχοις ᾖ, ἀφελοῦµεν 

ἀπὸ τοῦ κατὰ µῆκος ὡριαίου µέσου κινήµατος τῶν 0 λβ΄νϛ΄ 0, ἐὰν δ’ ἐν τοῖς 

ὑποκάτω, προσθήσοµεν τοῖς αὐτοῖς, καὶ τὰ γενόµενα ἕξοµεν, ἃ τότε ἡ σελήνη 

κατὰ µῆκος ἀνωµάλως κινηθήσεται ἐν τῇ µιᾷ ὥρᾳ ἰσηµερινῇ. 

 ὁ µὲν οὖν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γινόµενος χρόνος τῶν ἀκριβῶν συζυγιῶν 

οὕτως ἡµῖν µεθοδευθήσεται διὰ τὸ καὶ τὰς ἐποχὰς ἁπάσας πρὸς τὸν δι’ 



© www.astrothesaurus.gr 

-10- 

Ἀλεξανδρείας µεσηµβρινὸν τὴν τῶν ὡριαίων χρόνων σύστασιν εἰληφέναι· 

ῥᾴδιον δὲ ἀπὸ τῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ χρόνων καὶ τοὺς ἐν ὁποιῳδήποτε κλίµατι 

γενησοµένους τῆς αὐτῆς συζυγίας εὑρίσκειν δοθέντος τοῦ κατ’ αὐτὴν πλήθους 

τῶν ἰσηµερινῶν ὡρῶν τῆς ἀπὸ τοῦ µεσηµβρινοῦ ἀποχῆς. ἀπὸ γὰρ τῆς τῶν 

οἰκήσεων διαφορᾶς σκεψάµενοι τὸν διὰ τῆς ἐπιζητουµένης χώρας 

µεσηµβρινόν, πόσαις µοίραις διαφέρει τοῦ δι’ Ἀλεξανδρείας, ἐὰν µὲν ὁ διὰ τῆς 

ἐπιζητουµένης χώρας µεσηµβρινὸς ἀπ’ ἀνατολῶν ᾖ τοῦ δι’ Ἀλεξανδρείας, 

τοσούτοις χρόνοις ὕστερον ἐκεῖ δόξει τετηρῆσθαι τὸ φαινόµενον, ἐὰν δὲ ἀπὸ 

δυσµῶν, πρότερον τοῖς αὐτοῖς, τῶν δεκαπέντε χρόνων πάλιν µίαν δηλονότι 

ποιούντων ὥραν ἰσηµερινήν.  

 

εʹ. Περὶ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων ἡλίου καὶ σελήνης. 

 Τούτων δ’ οὕτως ἐφωδευµένων ἀκόλουθον ἂν εἴη προσθεῖναι τὰ 

συντείνοντα πρὸς τοὺς ἐκλειπτικοὺς ὅρους τῶν τε τοῦ ἡλίου καὶ τῶν τῆς 

σελήνης ἐπιπροσθήσεων, ἵνα, κἂν µὴ πάσας τὰς περιοδικὰς συζυγίας 

ἐπιλογίζεσθαι προαιρώµεθα, µόνας δὲ τὰς δυναµένας εἰς τὰς ἐκλειπτικὰς 

ἐπισηµασίας ἐµπεσεῖν, πρόχειρος ἡµῖν ἡ τοιαύτη γίνηται διάκρισις ἐκ τῆς 

παρακειµένης ἑκάστῃ τῶν περιοδικῶν συζυγιῶν µέσης κατὰ πλάτος παρόδου 

τῆς σελήνης. 

 ἐν µὲν οὖν τῷ πρὸ τούτου συντάγµατι δεδείχαµεν, ὅτι τῆς σελήνης ἡ 

διάµετρος ὑποτείνε περιφέρειαν τοῦ κατὰ τὸ µέγιστον αὐτῆς ἀπόστηµα 

γραφοµένου περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ µεγίστου κύκλου µιᾶς µοίρας 

ἑξηκοστῶν λα΄ κ΄, διὰ δύο ἐκλείψεων γεγενηµένων περὶ τὸ ἀπόγειον αὐτῆς τοῦ 

ἐπικύκλου τὸ τοιοῦτον ἐπιλογισάµενοι. καὶ νῦν δ’, ἐπεὶ τοὺς µεγίστους τῶν 

ἐκλειπτικῶν συζυγιῶν ὅρους προαιρούµεθα λαβεῖν, οὗτοι δ’ εἰσὶν οἱ γινόµενοι 

τῆς σελήνης περὶ τὸ περιγειότατον οὔσης τοῦ ἐπικύκλου, δείξοµεν διὰ δύο 

άλιν τῶν περὶ τὸ περίγειον τετηρηµένων ἐκλείψεων, ἐπειδὴ διὰ τῶν 

φαινοµένων αὐτῶν ἀσφαλέστερον ἂν εἴη τὰ τοιαῦτα δεικνύειν, πηλίκην καὶ 

ἐνταῦθα περιφέρειαν ὁµοίως ἡ τῆς σελήνης διάµετρος ἀπολαµβάνει. 
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 τῷ τοίνυν ζʹ ἔτει Φιλοµήτορος, ὅ ἐστιν φοδʹ ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ’ 

Αἰγυπτίους Φαµενὼθ κζʹ εἰς τὴν κηʹ ἀπὸ ὥρας ηʹ ἀρχοµένης ἕως ιʹ ληγούσης ἐν 

Ἀλεξανδρείᾳ ἐξέλειπεν ἡ σελήνη τὸ πλεῖστον ἀπ’ ἄρκτων δακτύλους ζ΄. ἐπεὶ 

οὖν ὁ µέσος χρόνος γέγονεν µετὰ β <ʹ ὥρας καιρικὰς τοῦ µεσονυκτίου, αἳ ἦσαν 

ἰσηµεριναὶ β΄ γʹ διὰ τὸ τὸν ἥλιον ἐπέχειν ἀκριβῶς Ταύρου µοίρας ϛ΄ δ΄, καὶ 

συνάγεται ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς χρόνος µέχρι τοῦ µέσου τῆς ἐκλείψεως ἐτῶν 

Αἰγυπτιακῶν φογ΄καὶ ἡµερῶν σϛ΄ καὶ ὡρῶν ἰσηµερινῶν ἁπλῶς µὲν ιδ΄ γʹ, πρὸς 

δὲ τὰ ὁµαλὰ νυχθήµερα ιδ µόνων, καθ’ ὃν χρόνον τὸ κέντρον τῆς σελήνης 

µέσως µὲν ἐπεῖχεν Σκορπίου µοίρας ζ΄ µθ΄, ἀκριβῶς δὲ µοίρας ϛ΄ ιϛ΄, καὶ ἀπὸ 

µὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας ρξγ΄ µ΄, ἀπὸ δὲ τοῦ βορείου πέρατος 

τοῦ λοξοῦ κύκλου µοίρας ϟη΄ κ΄, φανερόν, ὅτι, ὅταν η΄ κ΄ µοίρας ἀφεστήκῃ τῶν 

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

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

κύκλῳ µεγίστου κύκλου τὸ κέντρον τῆς σκιᾶς, καθ’ ἣν πάροδον αἱ µέγισται 

τῶν ἐπισκοτήσεων ἀποτελοῦνται, τὸ <ʹ καὶ ιβʹ αὐτῆς εἰς τὴν σκιὰν ἐµπίπτει 

τῆς διαµέτρου. 

 πάλιν δὴ τῷ λζʹ ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον περιόδου, ὅ ἐστιν χζʹ ἀπὸ 

Ναβονασσάρου, κατ’ Αἰγυπτίους Τυβὶ βʹ εἰς τὴν γʹ ὥρας εʹ ἀρχοµένης ἐν Ῥόδῳ 

ἤρξατο ἐκλείπειν ἡ σελήνη καὶ ἐπεσκοτήθη τὸ πλεῖστον ἀπὸ νότου δακτύλους 

γ΄. ἐπεὶ οὖν πάλιν καὶ ἐνταῦθα ἡ µὲν ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως γέγονεν πρὸ δύο 

ὡρῶν καιρικῶν τοῦ µεσονυκτίου, αἳ ἦσαν ἰσηµεριναὶ ἐν Ῥόδῳ τε καὶ ἐν 

Ἀλεξανδρείᾳ β΄ γʹ διὰ τὸ τὸν ἥλιον ἐπέχειν ἀκριβῶς Ὑδροχόου µοίρας ε΄ η΄, ὁ 

δὲ µέσος χρόνος, ἐν ᾧ τὸ πλεῖστον ἐπεσκοτήθη, πρὸ α <ʹ γʹ ἔγγιστα ὥρας 

ἰσηµερινῆς τοῦ µεσονυκτίου, καὶ συνάγεται ὁ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς µέχρι τοῦ µέσου 

τῆς ἐκλείψεως χρόνος ἐτῶν Αἰγυπτιακῶν χϛ΄ καὶ ἡµερῶν ρκα΄ καὶ ὡρῶν 

ἰσηµερινῶν ἁπλῶς τε καὶ πρὸς τὰ ὁµαλὰ νυχθήµερα ι καὶ ϛʹ, καθ’ ὃν χρόνον τὸ 

κέντρον τῆς σελήνης µέσως µὲν ἐπεῖχεν Λέοντος µοίρας ε΄ ι΄ϛ΄, ἀκριβῶς δὲ ε΄ η΄, 

καὶ ἀπὸ µὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου µοίρας ροη΄ µϛ΄, ἀπὸ δὲ τοῦ βορείου 

πέρατος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου µοίρας σπ΄ λϛ΄, φανερὸν καὶ ἐντεῦθεν, ὅτι, ὅταν 
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ι΄ λϛ΄ µοίρας ἀφεστήκῃ τῶν συνδέσµων τὸ κέντρον τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ 

κύκλου περὶ τὸ αὐτὸ ἐλάχιστον οὔσης ἀπόστηµα τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τὴν 

κοινὴν τοµὴν ἐπέχοντος τοῦ τε διὰ µέσων καὶ τοῦ διὰ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης 

πρὸς ὀρθὰς τῷ λοξῷ γραφοµένου µεγίστου κύκλου, τότε τὸ τέταρτον µέρος εἰς 

τὴν σκιὰν ἐµπεσεῖται τῆς σεληνιακῆς διαµέτρου. 

 ἀλλ’ ἐὰν µὲν η΄ καὶ γʹ µοίρας ἀπέχῃ τῶν συνδέσµων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ 

κύκλου τὸ κέντρον τῆς σελήνης, µγ΄ καὶ κʹ ἑξηκοστὰ µιᾶς µοίρας ἐπὶ τοῦ διὰ 

τῶν πόλων αὐτοῦ γραφοµένου µεγίστου κύκλου διίσταται τοῦ διὰ µέσων, 

ὅταν δὲ δέκα µοίρας καὶ γ΄ πέµπτα τῶν συνδέσµων ἀπέχῃ κατὰ τὸν λοξὸν 

κύκλον, νδ΄ <ʹ γʹ ἑξηκοστὰ µιᾶς µοίρας ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ 

γραφοµένου µεγίστου κύκλου διίσταται τοῦ διὰ µέσων. ἐπεὶ οὖν ἡ µὲν τῶν δύο 

ἐκλείψεων ὑπεροχὴ τὸ τρίτον περιέχει τῆς σεληνιακῆς διαµέτρου, ἡ δὲ τῶν 

ἐκκειµένων τοῦ κέντρου αὐτῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ µεγίστου κύκλου δύο 

διαστάσεων ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σηµείου τοῦ διὰ µέσων, τουτέστιν τοῦ κέντρου τῆς 

σκιᾶς, ἑξηκοστὰ µιᾶς µοίρας µα΄ µζ΄, δῆλον, ὅτι καὶ ἡ διάµετρος ὅλη τῆς 

σελήνης ὑποτείνει τοῦ κατὰ τὸ ἐλάχιστον αὐτῆς ἀπόστηµα γραφοµένου περὶ 

τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ µεγίστου κύκλου περιφέρειαν ἑξηκοστῶν µοίρας 

µιᾶς λε΄ γʹ ἔγγιστα. ἐπεὶ δὲ καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἐκλείψεων, καθ’ ἣν τὸ δʹ 

ἐκλελοίπει τῆς σεληνιακῆς διαµέτρου, ἀφεστήκει τὸ κέντρον τῆς σελήνης τοῦ 

µὲν κέντρου τῆς σκιᾶς ἑξηκοστὰ νδ΄ <ʹ γʹ, τοῦ δὲ σηµείου, καθ’ ὃ τέµνει τὴν τῆς 

σκιᾶς περιφέρειαν ἡ ἐπιζευγνύουσα αὐτῶν τὰ κέντρα, τὸ δʹ τῆς διαµέτρου τῆς 

σεληνιακῆς, ὅ ἐστιν ἑξηκοστῶν η΄ <ʹ γʹ, φανερὸν αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ ἐκ τοῦ 

κέντρου τῆς σκιᾶς κατὰ τὸ ἐλάχιστον τῆς σελήνης ἀπόστηµα καταλείπεται 

ἑξηκοστῶν µϛ΄· καί ἐστιν ἀδιαφόρῳ µείζων ἢ διπλασίων καὶ τοῖς τρισὶ 

πέµπτοις µείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἑξηκοστῶν οὔσης ιζ΄ Γβ΄. ἀλλὰ 

καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου ὑποτείνει περιφέρειαν ὁµοίως τοῦ κατ’ αὐτὸν 

γραφοµένου περὶ τὸ κέντρον τοῦ ζῳδιακοῦ µεγίστου κύκλου ἑξηκοστῶν ιε΄ µ΄· 

ἰσάκις γὰρ ἐδείχθησαν καταµετροῦντες τοὺς ἰδίους κύκλους ὅ τε ἥλιος καὶ ἡ 

σελήνη κατὰ τὸ ἐν ταῖς συζυγίαις µέγιστον ἀπόστηµα. ὅταν ἄρα τὸ 
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φαινόµενον κέντρον τῆς σελήνης ἀφεστήκῃ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου ἐφ’ ἑκάτερα 

τοῦ διὰ µέσων µιᾶς µοίρας 0 λγ΄ κ΄, τότε πρῶτον δυνατὸν ἔσται τὴν 

φαινοµένην θέσιν τῆς σελήνης κατὰ τὴν ἐπαφὴν γενέσθαι τοῦ ἡλίου. 

 οἷον, ἐὰν νοήσωµεν τοῦ µὲν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφέρειαν 

τὴν ΑΒ, τοῦ δὲ λοξοῦ τῆς σελήνης τὴν Γ∆ παραλλήλους πρὸς αἴσθησιν 

γινοµένας µέχρι γε τῶν κατὰ τοὺς ἐκλειπτικοὺς χρόνους παρόδων, καὶ διὰ τῶν 

τοῦ λοξοῦ πόλων γράψωµεν µεγίστου κύκλου περιφέρειαν τὴν ΑΕΓ, νοήσωµεν 

δὲ καὶ περὶ τὸ Α σηµεῖον τὸ τοῦ ἡλίου ἡµικύκλιον, περὶ δὲ τὸ Ε τὸ φαινόµενον 

τῆς σελήνης, ὥστε ἐφάπτεσθαι πρώτως τοῦ ἡλιακοῦ 

κατὰ τὸ Ζ σηµεῖον, ἡ ΑΕ περιφέρεια, ἣν ἀφέστηκεν 

τὸ Ε φαινόµενον κέντρον τῆς σελήνης τοῦ Α ἡλιακοῦ, 

δύναταί ποτε γενέσθαι τῶν ἐκκειµένων 0 λγ΄ κ΄. ἀλλ’ 

ἐν τοῖς ἀπὸ Μερόης τόποις, ὅπου ἡ µεγίστη ἡµέρα 

ὡρῶν ἐστιν ἰσηµερινῶν ιγ΄, µέχρι τῶν ἐκβολῶν 

Βορυσθένους, ὅπου ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστιν 

ἰσηµερινῶν ιϛ΄, πρὸς µὲν ἄρκτους τὸ πλεῖστον ἡ 

σελήνη παραλλάσσει κατὰ τὸ τῶν συζυγιῶν ἐλάχιστον ἀπόστηµα 

ὑπολογουµένης τῆς τοῦ ἡλίου παραλλάξεως 0 η΄ ἔγγιστα, πρὸς µεσηµβρίαν δ’ 

ὁµοίως τὸ πλεῖστον 0 νη΄. παραλλάσσει δὲ καὶ κατὰ µῆκος τὸ πλεῖστον, ὅταν 

µὲν τὰ 0 η΄ πρὸς τὰς ἄρκτους παραλλάσσῃ, περὶ τὸν Λέοντα καὶ τοὺς 

∆ιδύµους 0 λ΄ ἔγγιστα, ὅταν δὲ τὰ 0 νη΄ πρὸς µεσηµβρίαν, περὶ τὸν Σκορπίον 

καὶ τοὺς Ἰχθύας 0 ιε΄ ἔγγιστα. ἐὰν ἄρα τὸ ἀκριβὲς τῆς σελήνης κέντρον 

ὑποθώµεθα κατὰ τὸ ∆, καὶ ἐπιζεύξωµεν τὴν ∆Ε τῆς ὅλης παραλλάξεως, ἡ µὲν 

∆Γ τῆς κατὰ µῆκος ἔγγιστα ἔσται παραλλάξεως, ἡ δὲ ΓΕ τῆς κατὰ πλάτος. 

ὥστε, ὅταν µὲν ἀπ’ ἄρκτων ᾖ ἡ σελήνη τοῦ ἡλίου καὶ παραλλάσσῃ τὸ πλεῖστον 

πρὸς µεσηµβρίαν, ἡ µὲν ∆Γ ἔσται τῶν Ο ιε, ἡ δὲ ΑΕΓ µοίρας α΄ λα΄ ἔγγιστα. 

καὶ ἐπεὶ λόγος ἐστὶν τῆς ἀπὸ τοῦ συνδέσµου ἐπὶ τὸ Γ περιφερείας πρὸς τὴν ΓΑ 

κατὰ τὸ µεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων διάστηµα, ὃν ἔχει τὰ ια΄ <ʹ πρὸς τὸ α΄· 

εὐκατανόητον γὰρ ἡµῖν τοῦτο γίνεται διὰ τῶν προαποδεδειγµένων ἐπὶ τῆς 
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ἐγκλίσεως τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου· καὶ αὐτὴ µὲν ἡ ἀπὸ τοῦ συνδέσµου ἐπὶ τὸ Γ 

ἔσται µοιρῶν ιζ΄ κϛ΄, µετὰ δὲ τῆς Γ∆ τῶν αὐτῶν ιζ΄ µα΄. ὅταν δ’ ἀπὸ µεσηµβρίας 

οὖσα τοῦ ἡλίου τὸ πλεῖστον πρὸς ἄρκτους παραλλάσσῃ, ἡ µὲν ∆Γ ἔσται τῶν 0 

λ΄, ἡ δὲ ΑΕΓ ὅλη τῶν 0 µα΄, καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ἡ µὲν ἀπὸ τοῦ συνδέσµου ἐπὶ τὸ Γ 

µοιρῶν ζ΄ νβ΄, ἡ δὲ µετὰ τῆς Γ∆ ὅλη τῶν αὐτῶν η΄ κβ΄. ὅταν ἄρα τὸ κέντρον τῆς 

σελήνης ἀκριβῶς ἀπέχῃ ὁποτέρου τῶν συνδέσµων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου πρὸς 

µὲν ἄρκτους µοίρας ιζ΄ µα΄, πρὸς µεσηµβρίαν δὲ µοίρας η΄ κβ΄, τότε πρῶτον ἐν 

τοῖς ἐκκειµένοις τόποις τῆς καθ’ ἡµᾶς οἰκουµένης δυνατὸν ἔσται τὴν 

φαινοµένην αὐτῆς θέσιν κατὰ τὴν ἐπαφὴν γενέσθαι τοῦ ἡλίου. 

 πάλιν, ἐπεὶ τὸ µὲν τῆς ἡλιακῆς ἀνωµαλίας πλεῖστον διάφορον ἀπεδείχθη 

µοιρῶν β΄ κγ΄, τὸ δὲ τῆς σεληνιακῆς τὸ περὶ τὰς συζυγίας µοιρῶν ε΄ α΄, 

δυνατὸν ἔσται ποτὲ τὴν σελήνην ἀφεστάναι τοῦ ἡλίου κατὰ τὰς περιοδικὰς 

συζυγίας ἀκριβῶς µοίρας ζ΄ κδ΄. ἀλλά, ἐν ὅσῳ διέρχεται ταύτας ἡ σελήνη, ὁ 

µὲν ἥλιος προσδιελεύσεται τὸ ιγʹ αὐτῶν ἔγγιστα, τουτέστιν 0 λδ΄, ἐν ὅσῳ δὲ 

πάλιν ἡ σελήνη τὰ 0 λδ΄ ἐπικινεῖται, προσδιελεύσεται καὶ ὁ ἥλιος τὸ ιγʹ αὐτῶν 

τὰ 0 γ΄ ἔγγιστα, ὧν οὐκέτι γίνεται τὸ ιγʹ ἀξιόλογον. ἐὰν ἄρα τὰ ἐπὶ τὸ αὐτὸ 0 

λζ΄, ἃ γίνεται τῶν ἐξ ἀρχῆς ζ΄ κδ΄ µέρος ιβʹ, προσθῶµεν ταῖς τῆς ἡλιακῆς 

ἀνωµαλίας µοίραις β΄ κγ΄, ἕξοµεν µοίρας γ΄, αἷς τὸ πλεῖστον διοίσουσιν τῶν ἐν 

ταῖς περιοδικαῖς συζυγίαις µέσων παρόδων µήκους τε καὶ πλάτους ἔγγιστα αἱ 

ἀκριβεῖς. καὶ ὅταν ἄρα ἡ µέση πάροδος τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀφεστήκῃ 

τῶν συνδέσµων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου πρὸς µὲν ἄρκτους µοίρας κ΄ µα΄, πρὸς 

µεσηµβρίαν δὲ µοίρας ια΄ κβ΄, τότε πρῶτον ἐν τοῖς ἐκκειµένοις τόποις δυνατὸν 

ἔσται τὴν φαινοµένην αὐτῆς θέσιν κατὰ τὴν ἐπαφὴν γενέσθαι τοῦ ἡλίου. καὶ 

διὰ τὰ αὐτά, ὅταν ὁ ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης ὁ 

παρακείµενος ταῖς περιοδικαῖς συζυγίαις τῶν µοιρῶν ἀριθµὸς ἤτοι ταῖς ἀπὸ 

ξθ΄ ιθ΄ µέχρις ρα΄ κβ΄ ἢ ταῖς ἀπὸ σνη΄ λη΄ µέχρις σϟ΄ µα συνεµπίπτῃ, τότε µόνον 

ἐν τοῖς ἐκκειµένοις τόποις δυνατὸν ἔσται συµβῆναι τὸ προκείµενον. 

 πάλιν καὶ τῶν τῆς σελήνης ἐκλειπτικῶν ὅρων ἕνεκεν, ἐπεὶ ἡ µὲν ἐκ τοῦ 

κέντρου τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἐλάχιστον αὐτῆς ἀπόστηµα ὑποτείνουσα ἐδείχθη 
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περιφέρειαν µοιρῶν 0 ιζ΄ µ΄, ἡ δὲ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς διπλασίων οὖσα 

καὶ ἔτι τοῖς τρισὶ πέµπτοις ἔγγιστα µείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης 

συνάγεται τῶν αὐτῶν 0 µε΄ νϛ΄, δῆλον, ὅτι καί, ὅταν τὸ κέντρον τῆς σελήνης 

ἀκριβῶς ἀπέχῃ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς ἐπὶ µὲν τοῦ δι’ αὐτῶν καὶ τῶν πόλων 

τοῦ λοξοῦ γραφοµένου µεγίστου κύκλου ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ διὰ µέσων µοῖραν α΄ 

γ΄ λϛ΄, ἐπὶ δὲ τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς σελήνης ἀφ’ ὁποτέρου τῶν συνδέσµων 

κατὰ τὸν τοῦ ἑνὸς πρὸς τὰ ια΄ <ʹ λόγον µοίρας ιβ΄ ιβ΄ ἔγγιστα, τότε πρῶτον 

δυνατὸν ἔσται τὴν σελήνην ἅπτεσθαι τῆς σκιᾶς. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς περὶ τὴν 

ἀνωµαλίαν ἀποδεδειγµένοις καί, ὅταν τὸ κατὰ τὴν µέσην πάροδον 

λαµβανόµενον κέντρον τῆς σελήνης ἀφεστήκῃ τῶν συνδέσµων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ 

κύκλου µοίρας ιε΄ ιβ΄, ὥστε πάλιν ἐµπίπτειν κατὰ τοὺς ἀπὸ τοῦ βορείου 

πέρατος ἀριθµοὺς εἴς τε τοὺς ἀπὸ οδ΄ µη΄ µέχρι ρε΄ ιβ΄ καὶ εἰς τοὺς ἀπὸ σνδ΄ µη΄ 

µέχρι σπε΄ ιβ΄, τότε πρῶτον δυνατὸν ἔσται τὴν σελήνην ἅπτεσθαι τῆς σκιᾶς. 

παραθήσοµεν οὖν τοῖς προκειµένοις τῶν συζυγιῶν κανονίοις καὶ τοὺς τῶν τε 

ἡλιακῶν καὶ τῶν σεληνιακῶν ὅρων τοῦ πλάτους τῆς σελήνης ἀριθµούς, ἵνα 

καὶ τὴν τῶν δυναµένων εἰς ἔκλειψιν ἐµπεσεῖν διάκρισιν ἐξ ἑτοίµου ποιώµεθα. 

 

ϛʹ. Περὶ τῆς διαστάσεως τῶν ἐκλειπτικῶν µηνῶν. 

 Καὶ διὰ πόσων δ’ ὡς ἐπίπαν µηνῶν δυνατὸν ἔσται τὰς συζυγίας 

ἐκλειπτικὰς γίνεσθαι, χρήσιµον ἂν εἴη τούτοις προσθεῖναι πρὸς τὸ λαβόντας 

µίαν ἐποχὴν ἐκλειπτικῆς συζυγίας µὴ πάσας πάλιν τὰς ἐφεξῆς, ἀλλὰ τὰς δι’ 

ὅσων ἂν ἐνδεχόµενον ᾖ µηνῶν ἔκλειψιν γενέσθαι, πρὸς τὴν τῶν ὅρων 

ἐπίσκεψιν παραλαµβάνειν. 

 τὸ µὲν οὖν δι’ ἓξ µηνῶν δυνατὸν εἶναι τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην 

ἐκλείπειν αὐτόθεν ἂν εἴη δῆλον, ἐπειδήπερ ἡ µὲν µέση κατὰ πλάτος πάροδος 

τῆς σελήνης ἐν τοῖς ϛ΄ µησὶν συνάγει µοίρας ρπδ΄ α΄ κε΄, αἱ δὲ µεταξὺ τῶν 

ἐκλειπτικῶν ὅρων περιφέρειαι καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ ἐπὶ τῆς σελήνης αἱ µὲν 

ἐντὸς ἡµικυκλίου ἐλάττονας αὐτῶν µοίρας περιέχουσιν, αἱ δ’ ὑπὲρ τὸ 

ἡµικύκλιον πλείονας· τῶν τε γὰρ ἡλιακῶν ὅρων πρὸς µὲν τὰς ἄρκτους 
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ἀπολαµβανόντων ἀφ’ ὁποτέρου τῶν συνδέσµων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τῆς 

σελήνης τὰς ἀποδεδειγµένας µοίρας κ΄ µα΄, πρὸς δὲ µεσηµβρίαν µοίρας ια΄ κβ΄, 

καὶ ἡ µὲν ἀπ’ ἄρκτων ἀνέκλειπτος περιφέρεια γίνεται µοιρῶν ρλη΄ λη΄, ἡ δ’ 

ἀπὸ µεσηµβρίας µοιρῶν ρνζ΄ ιϛ΄, τῶν τε σεληνιακῶν ἀπολαµβανόντων εἰς 

ἑκάτερα τὰ µέρη τοῦ διὰ µέσων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου µοίρας ἀπὸ τῶν 

συνδέσµων ιε΄ ιβ΄, καὶ ἑκατέρα τῶν ἀνεκλείπτων περιφερειῶν συνάγεται 

µοιρῶν ρµθ΄ λϛ΄. 

 ὅτι δὲ καὶ διὰ τούτων τῶν ὑποθέσεων δυνατὸν ἔσται σελήνης ἔκλειψιν 

ἀποτελεσθῆναι διὰ τῆς µεγίστης πενταµήνου, τουτέστιν καθ’ ἣν ὁ µὲν ἥλιος 

τὴν µεγίστην ποιεῖται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν ἐλαχίστην, ἴδοιµεν ἂν οὕτως· 

 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ µέσῃ πενταµήνῳ τὴν µὲν κατὰ µῆκος ἑκατέρου τῶν 

φώτων πάροδον εὑρίσκοµεν ἐπιλαµβάνουσαν µέσως µοίρας ρµε΄ λβ΄, τὴν δὲ 

σελήνην ἀνωµαλίας ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου µοίρας ρκθ΄ ε΄, τούτων δὲ αἱ µὲν ρµε΄ 

λβ΄ τοῦ ἡλίου µοῖραι κατὰ τὴν ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ περιγείου µεγίστην πάροδον 

ἐπιλαµβάνουσι παρὰ τὴν µέσην µοίρας δ΄ λη΄, αἱ δὲ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης 

ρκθ΄ ε΄ µοῖραι κατὰ τὴν ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου ἐλαχίστην πάροδον 

ἀφαιροῦσι τῆς µέσης µοίρας η΄ µ΄, ἐν τῷ χρόνῳ ἄρα τῆς µέσης πενταµήνου, 

ὅταν ὁ µὲν ἥλιος τὴν µεγίστην ποιῆται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν ἐλαχίστην, 

ἔτι προηγουµένη ἔσται τοῦ ἡλίου ἡ σελήνη ταῖς ἐξ ἀµφοτέρων τῶν ἀνωµαλιῶν 

συναγοµέναις µοίραις ιγ΄ ιη΄. ὧν πάλιν τὸ ιβʹ λαβόντες διὰ τὰ 

προαποδεδειγµένα ἕξοµεν µοῖραν α΄ καὶ ἑξηκοστὰ ϛ ἔγγιστα, ἣν ὁ ἥλιος 

ἐπικινηθήσεται µέχρι τοῦ καταληφθῆναι ὑπὸ τῆς σελήνης. ἐπειδὴ οὖν ἐκ µὲν 

τῆς ἰδίας ἀνωµαλίας ἐπειλήφει µοίρας δ΄ καὶ ἑξηκοστὰ λη΄, ἐκ δὲ τῆς µέχρι τῆς 

ἀκριβοῦς συζυγίας περικαταλήψεως ἄλλην µοῖραν α΄ καὶ ἑξηκοστὰ ϛ΄, ἔσται 

καὶ ἡ µεγίστη πεντάµηνος παρὰ τὴν µέσην ἐπειληφυῖα κατὰ µῆκος µοίρας ε΄ 

καὶ ἑξηκοστὰ µδ΄. τοσαύτας ἄρα ἔγγιστα καὶ ἡ κατὰ πλάτος ἐπὶ τοῦ λοξοῦ 

κύκλου πάροδος τῆς σελήνης ἐπειληφυῖα ἔσται µοίρας τοῖς κατὰ τὴν µέσην 

πεντάµηνον συναγοµένοις πλατικοῖς τµήµασιν ρνγ΄ κα΄ ἔγγιστα· ὥστε καὶ ἡ 

ἀκριβῶς θεωρουµένη κατὰ πλάτος πάροδος ἐν τῇ µεγίστῃ πενταµήνῳ 
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συναχθήσεται µοιρῶν ρνθ΄ καὶ ἑξηκοστῶν ε΄. ἀλλ’ οἱ µὲν ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ διὰ 

µέσων ἐκλειπτικοὶ κατὰ τὸ µέσον ἀπόστηµα τῆς σελήνης ὅροι περιέχουσιν ἐπὶ 

µὲν τοῦ διὰ τῶν πόλων τοῦ λοξοῦ γραφοµένου µεγίστου κύκλου µοῖραν µίαν 

ἔγγιστα διὰ τὸ τὴν µὲν κατὰ τὸ ἐλάχιστον εἶναι µοῖραν α΄ γ΄ λϛ΄, τὴν δὲ κατὰ 

τὸ µέγιστον συνάγεσθαι 0 νϛ΄ κδ΄, ἐπὶ δὲ τοῦ λοξοῦ κύκλου ἀπὸ τῶν 

συνδέσµων τµήµατα ια΄ λ΄, ἡ δὲ µεταξὺ αὐτῶν καὶ ἀνέκλειπτος περιφέρεια διὰ 

τοῦτο συνάγεται µοιρῶν ρνζ΄ 0, αἵτινες ἐλάττους εἰσὶ τῶν κατὰ τὴν µεγίστην 

πεντάµηνον ἐπιλαµβανοµένων τοῦ λοξοῦ κύκλου µοιρῶν ρνθ΄ καὶ ε΄ 

ἑξηκοστῶν τµήµασι δυσὶ καὶ ἑξηκοστοῖς ε΄. φανερὸν οὖν ἐκ τούτων, ὅτι 

δυνατὸν ἔσται τὴν σελήνην ἐν τῇ µεγίστῃ πενταµήνῳ κατὰ τὴν πρώτην 

πανσέληνον ἐκλείπουσαν κατὰ τὴν ἀφ’ ὁποτέρου τῶν συνδέσµων ἀποχώρησιν 

καὶ ἐν τῇ τελευταίᾳ πανσελήνῳ πάλιν ἐκλείπειν κατὰ τὴν ἐπὶ τὸν ἐναντίον 

σύνδεσµον πρόσοδον ἀπὸ τῶν αὐτῶν µερῶν τοῦ διὰ µέσων ἐν ἀµφοτέραις ταῖς 

ἐκλείψεσιν τῆς ἐπισκοτήσεως γινοµένης καὶ οὐδέποτε ἀπὸ τῶν ἐναντίων. 

 ὅτι µὲν οὖν ἡ µεγίστη πεντάµηνος δύναται δύο ποιῆσαι σεληνιακὰς 

ἐκλείψεις, οὕτως ἡµῖν γέγονε δῆλον· ὅτι δὲ δι’ ἑπτὰ µηνῶν ἀδύνατον ἔσται 

τοῦτο συµβῆναι, κἂν τὴν ἐλαχίστην ἑπτάµηνον ὑποθώµεθα, τουτέστιν καθ’ ἣν 

ὁ µὲν ἥλιος τὴν ἐλαχίστην ποιήσεται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν µεγίστην, 

ἴδοιµεν ἂν τὸν αὐτὸν τρόπον ἐφοδεύοντες τοῖς προεκτεθειµένοις. 

 ἐπειδὴ γὰρ πάλιν ἐν τῇ µέσῃ ἑπταµήνῳ ἡ µὲν ἑκατέρου τῶν φώτων κατὰ 

µῆκος µέση πάροδος ἐπιλαµβάνει µοίρας σγ΄ µε΄, ἡ δ’ ἐν τῷ ἐπικύκλῳ τῆς 

σελήνης µοίρας ρπ΄ µγ΄, τούτων δ’ αἱ µὲν σγ΄ µε΄ µοῖραι τοῦ ἡλίου κατὰ τὴν ἐφ’ 

ἑκάτερα τοῦ ἀπογείου ἐλαχίστην πάροδον ἀφαιροῦσι τῆς µέσης κινήσεως 

µοίρας δ΄ µβ΄, αἱ δὲ τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ρπ΄ µγ΄ µοῖραι κατὰ τὴν ἐφ’ 

ἑκατέρα τοῦ περιγείου µεγίστην πάροδον προσάγουσιν τῇ µέσῃ µοίρας θ΄ νη΄, 

ἐν τῷ χρόνῳ ἄρα τῆς µέσης ἑπταµήνου, ὅταν ὁ µὲν ἥλιος τὴν ἐλαχίστην 

ποιῆται πάροδον, ἡ δὲ σελήνη τὴν µεγίστην, παρεληλυθυῖα ἔσται τὸν ἥλιον ἡ 

σελήνη ταῖς ἐξ ἀµφοτέρων τῶν ἀνωµαλιῶν συναγοµέναις µοίραις ιδ΄ µ΄. ὧν διὰ 

τὰ αὐτὰ τὸ ιβʹ λαβόντες καὶ προσθέντες ταῖς ἐκ τῆς ἡλιακῆς ἀνωµαλίας 
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ἐλλελοιπυίαις µοίραις δ΄ µβ΄ τὰς συναγοµένας µοίρας ε΄ νε΄ ἔγγιστα ἕξοµεν, 

ὅσαις ἥ τε κατὰ µῆκος πάροδος ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταµήνῳ ὑστερήσει τῆς ἐν τῇ 

µέσῃ, καὶ ἡ κατὰ πλάτος ὡσαύτως ἐλλείψει τῶν κατὰ τὴν µέσην ἑπτάµηνον 

συναγοµένων τµηµάτων σιδ΄ µβ΄· ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἄρα ἑπταµήνῳ ἐπειληφυῖα 

ἔσται κατὰ πλάτος ἡ σελήνη ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου τµήµατα ση΄ µζ΄ ὅλης τῆς 

µεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν κατὰ τὸ µέσον ἀπόστηµα τῶν τῆς σελήνης ὅρων τοῦ 

λοξοῦ κύκλου µεγίστης περιφερείας τοῦ τε κατὰ τὴν προσαγωγὴν τοῦ ἑτέρου 

τῶν συνδέσµων καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ἐναντίου συνδέσµου 

τµηµάτων οὔσης σγ΄0. οὐκ ἄρα δυνατὸν ἔσται τὴν σελήνην οὐδ’ ἐν τῇ ἐλαχίστῃ 

ἑπταµήνῳ ἐκλείπουσαν κατὰ τὴν πρώτην πανσέληνον ὁπωσδήποτε καὶ κατὰ 

τὴν τελευταίαν πανσέληνον ἔτι ἐκλείπειν. 

 δεικτέον δὴ πάλιν, ὅτι καὶ τὸν ἥλιον δυνατὸν ἔσται παρὰ τοῖς αὐτοῖς 

δὶς ἐκλείπειν ἐν τῇ µεγίστῃ πενταµήνῳ καὶ κατὰ πάντα τὰ µέρη τῆς καθ’ ἡµᾶς 

οἰκουµένης. 

 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ µεγίστῃ πενταµήνῳ τὴν κατὰ πλάτος πάροδον τῆς 

σελήνης ἀπεδείξαµεν τµηµάτων ρνθ΄ ε΄ τῆς ἀνεκλείπτου περιφερείας ἐπὶ τοῦ 

ἡλίου κατὰ τὸ µέσον ἀπόστηµα τῆς σελήνης τῶν αὐτῶν γινοµένης ρξζ΄ λϛ΄ διὰ 

τὸ καὶ τοὺς ἐκλειπτικοὺς ὅρους αὐτοῦ τοῦ διὰ µέσων ἀπέχειν ἐπὶ µὲν τοῦ διὰ 

τῶν πόλων αὐτοῦ κύκλου τµήµατα 0 λβ΄ κ΄, ἐπὶ δὲ τοῦ λοξοῦ τῆς σελήνης 

µοίρας ϛ΄ ιβ΄ ἔγγιστα, δῆλον, ὅτι µηδὲν µὲν παραλλασσούσης τῆς σελήνης 

ἀδύνατον ἔσται τὸ προκείµενον διὰ τὸ µείζονα εἶναι τὴν ἀνέκλειπτον 

περιφέρειαν τῆς ἐν τῇ µεγίστῃ πενταµήνῳ παρόδου τµήµασιν ἐπὶ µὲν τοῦ 

λοξοῦ κύκλου η΄ λα΄, ἐπὶ δὲ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ διὰ µέσων 0 µε΄ ἔγγιστα, ὅπου 

δ’ ἂν δύνηται παραλλάσσειν οὕτως, ὥστε τὰς ἐν ὁποτέρᾳ τῶν ἄκρων συνόδων 

ἢ καὶ τὰς συναµφοτέρων ἅµα παραλλάξεις τὰ 0 µε ὑπερβάλλειν, ἐκεῖ δυνατὸν  

ἔσται καὶ τὰς ἄκρας συνόδους ἀµφοτέρας ἐκλειπτικὰς γίνεσθαι. 

 ἐπειδὴ οὖν ἐδείξαµεν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς µεγίστης πενταµήνου, ὅταν ἡ µὲν 

σελήνη τὴν ἐλαχίστην ποιῆται πάροδον, ὁ δὲ ἥλιος τὴν µεγίστην ἀπὸ τῶν δύο 

µερῶν τῆς Παρθένου µέχρι τῶν δύο µερῶν τοῦ Ὑδροχόου, προηγουµένην ἔτι 
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τοῦ ἡλίου τὴν σελήνην ταῖς ἐκ τῆς ἀµφοτέρων τῶν ἀνωµαλιῶν µοίραις ιγ΄ ιη΄, 

ταύτας δὲ καὶ ἔτι τὸ ιβʹ αὐτῶν ἡ σελήνη κινεῖται µέσως ἐν ἡµέρᾳ α΄ καὶ ὥραις 

β΄ δʹ, φανερόν, ὅτι τοῦ χρόνου τῆς µέσης πενταµήνου τυγχάνοντος ἡµερῶν ρµζ΄ 

καὶ ὡρῶν ἔγγιστα ιε΄ <ʹ δʹ ὁ τῆς µεγίστης πενταµήνου χρόνος ἔσται ἡµερῶν 

ρµη΄ καὶ ὡρῶν ιη΄. καὶ διὰ τοῦτο τῆς πρώτης καὶ περὶ τὰ δύο µέρη τῆς 

Παρθένου γινοµένης συνόδου ἡ τελευταία καὶ περὶ τὰ δύο µέρη τοῦ Ὑδροχόου 

γινοµένη πρότερον ἔσται ταῖς εἰς ὅλας ἡµέρας λειπούσαις ὥραις ϛ΄. ζητητέον 

ἄρα, ποῦ καὶ πότε δύναται ἡ σελήνη παραλλάσσειν ἤτοι ἐν τῷ ἑτέρῳ τῶν 

προκειµένων δωδεκατηµορίων ἢ ἐν ἀµφοτέροις κατὰ τὴν ἐν τῷ Ὑδροχόῳ τῆς 

ἐν τῇ Παρθένῳ πρὸ ϛ΄ ὡρῶν στάσιν πλεῖον τῶν ἐκκειµένων µε΄ ἑξηκοστῶν. 

 πρὸς ἄρκτους µὲν οὖν οὐδαµῆ τῆς καθ’ ἡµᾶς οἰκουµένης, καθ’ ὃν 

εἰρήκαµεν τρόπον, εὑρίσκεται τοσοῦτον παραλλάσσουσα ἡ σελήνη· ὅθεν 

ἀδύνατον γίνεται τὸ ἐν τῇ µεγίστῃ πενταµήνῳ δὶς ἐκλείπειν τὸν ἥλιον κατὰ 

τὴν ἀπὸ µεσηµβρίας τοῦ διὰ µέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν ὅταν κατὰ 

µὲν τὴν πρώτην σύνοδον ἀποχωρῇ τοῦ καταβιβάζοντος συνδέσµου, κατὰ δὲ 

τὴν τελευταίαν προσάγῃ τῷ ἀναβιβάζοντι· πρὸς µεσηµβρίαν δὲ σχεδὸν ἀπὸ 

τῶν µετὰ τὸν ἰσηµερινὸν οἰκούντων ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους δύναται τὸ 

τοσοῦτον ἐν ἀµφοτέροις τοῖς ἐκκειµένοις δωδεκατηµορίοις κατὰ τὴν πρὸ ἓξ 

ὡρῶν θέσιν παραλλάσσειν, ὅταν τὰ µὲν τῆς Παρθένου δύο µέρη κατὰ τὴν 

πρώτην σύνοδον ἐπὶ τῆς καταδύσεως ὑποκέηται, τὰ δὲ τοῦ Ὑδροχόου κατὰ 

τὴν δευτέραν σύνοδον ἐπὶ τοῦ µεσηµβρινοῦ· κατὰ γὰρ τὰς τοιαύτας θέσεις 

εὑρίσκοµεν τὴν σελήνην ἐπὶ τοῦ µέσου ἀποστήµατος πρὸς µεσηµβρίαν 

παραλλάσσουσαν ὑπολογουµένης τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως ὑπὸ µὲν τὸν 

ἰσηµερινὸν ἐν µὲν τῇ τῆς Παρθένου θέσει µοίρας 0 κβ΄ ἔγγιστα, ἐν δὲ τῇ τοῦ 

Ὑδροχόου 0 ιδ΄, ὅπου δὲ ἡ µεγίστη ἡµέρα ὡρῶν ἐστὶν ιβ΄ <ʹ, κατὰ µὲν τὴν τῆς 

Παρθένου θέσιν µοίρας 0 κζ΄, κατὰ δὲ τὴν τοῦ Ὑδροχόου µοίρας 0 κβ΄, ὡς 

ἐντεῦθεν ἤδη συναµφοτέρας τὰς παραλλάξεις ἑξηκοστοῖς δ΄ ὑπερβάλλειν τὰ 

προκείµενα 0 µε΄. πλείονος δὴ κατὰ τοὺς βορειοτέρους ἀεὶ τόπους τῆς πρὸς 

µεσηµβρίαν παραλλάξεως γινοµένης φανερόν, ὅτι καὶ µᾶλλον ἀεὶ δυνατὸν 
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ἔσται τοῖς ἐν αὐτοῖς οἰκοῦσι δὶς ἐν τῇ µεγίστῃ πενταµήνῳ φανῆναι τὸν ἥλιον 

ἐκλείποντα, κατὰ µόνην µέντοι τὴν ἀπ’ ἄρκτων τοῦ διὰ µέσων τῆς σελήνης 

πάροδον, τουτέστιν ὅταν ἐπὶ µὲν τῆς πρώτης ἐκλείψεως ἀποχωρῇ τοῦ 

ἀναβιβάζοντος συνδέσµου, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας προσάγῃ τῷ καταβιβάζοντι. 

 λέγω δὴ πάλιν, ὅτι καὶ ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταµήνῳ δυνατὸν ἔσται δὶς τὸν 

ἥλιον παρὰ τοῖς αὐτοῖς ἐκλείπειν. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταµήνῳ τὴν 

κατὰ πλάτος τῆς σελήνης πάροδον ἀπεδείξαµεν τµηµάτων ση΄ µζ΄, µεγίστης δ’ 

ἀπολαµβανοµένης µεταξὺ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων περιφερείας τοῦ λοξοῦ 

κύκλου τῆς ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν προσαγωγὴν τοῦ ἑτέρου συνδέσµου µέχρι τοῦ 

κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ἐναντίου συνδέσµου συνάγεται καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου ἡ 

τοιαύτη διάστασις ἐπὶ τοῦ µέσου τῆς σελήνης ἀποστήµατος τµηµάτων ρϟβ΄ κδ΄, 

δῆλον, ὅτι µηδὲν µὲν πάλιν παραλλασσούσης τῆς σελήνης ἀδύνατον ἔσται τὸ 

προκείµενον διὰ τὸ µείζονα εἶναι τὴν τῆς ἐλαχίστης ἑπταµήνου τοῦ λοξοῦ 

κύκλου περιφέρειαν τῆς ὑπὸ τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων τοῦ ἡλίου µεγίστης 

ἀπολαµβανοµένης τµήµασιν ἐπὶ µὲν τοῦ λοξοῦ κύκλου ιϛ΄ κγ΄, ἐπὶ δὲ τοῦ διὰ 

τῶν πόλων τοῦ ζῳδιακοῦ α΄ κε΄, ὅπου δ’ ἂν δύνηται παραλλάσσειν οὕτως, 

ὥστε τὰς ἐν ὁποτέρᾳ τῶν ἄκρων συνόδων ἢ καὶ τὰς συναµφοτέρων ἅµα 

παραλλάξεις ὑπερβάλλειν τὴν α΄ κε΄ µοῖραν, ἐκεῖ δυνατὸν ἔσται καὶ τὰς ἄκρας 

συνόδους ἀµφοτέρας ἐκλειπτικὰς γίνεσθαι. ἐπειδὴ οὖν ἐδείξαµεν ἐν τῷ χρόνῳ 

τῆς µέσης ἑπταµήνου, ὅταν ἡ µὲν σελήνη τὴν µεγίστην ποιῆται πάροδον, ὁ δὲ 

ἥλιος τὴν ἐλαχίστην ἀπὸ τῶν ἐσχάτων τοῦ Ὑδροχόου µέχρι τῶν µέσων τῆς 

Παρθένου, παρεληλυθυῖαν ἤδη τὴν σελήνην τὸν ἥλιον ἀκριβῶς µοίραις ιδ΄ µ΄, 

τὰς δὲ τοσαύτας µοίρας καὶ ἔτι τὸ ιβʹ αὐτῶν ἡ σελήνη κινεῖται µέσως ἐν ἡµέρᾳ 

µιᾷ καὶ ὥραις ε΄, φανερόν, ὅτι τοῦ χρόνου τῆς µέσης ἑπταµήνου περιέχοντος 

ἡµέρας σϛ΄ καὶ ὥρας ιζ΄ ἔγγιστα ὁ τῆς ἐλαχίστης ἑπταµήνου χρόνος ἔσται 

ἡµερῶν σε΄ καὶ ὡρῶν ιβ΄, καὶ διὰ τοῦτο ὁ τῆς τελευταίας καὶ περὶ τὰ µέσα τῆς 

Παρθένου συνόδου χρόνος µετὰ ιβ΄ ὥρας ἔσται τοῦ τῆς πρώτης καὶ περὶ τὰ 

ἔσχατα τοῦ Ὑδροχόου. ζητητέον ἄρα, ποῦ καὶ πότε δύναται ἡ σελήνη πλεῖον 

τῆς α΄ κε΄ µοίρας παραλλάσσειν ἤτοι ἐν τῷ ἑτέρῳ τῶν προκειµένων 
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δωδεκατηµορίων ἢ ἐν ἀµφοτέροις κατὰ τὴν διὰ ιβ΄ ὡρῶν θέσιν, τουτέστιν 

ὅταν τὸ µὲν ἕτερον δύνῃ, τὸ δὲ ἕτερον ἀνατέλλῃ, διὰ τὸ µηδαµῶς ἄλλως 

δύνασθαι τὰς ἐκλείψεις ἀµφοτέρας ὑπὲρ γῆς γίνεσθαι. πρὸς ἄρκτους µὲν οὖν 

πάλιν οὐδαµῆ τῆς καθ’ ἡµᾶς οἰκουµένης κατ’ οὐδεµίαν θέσιν τοσοῦτον 

εὑρίσκεται παραλλάσσουσα ἡ σελήνη µηδ’ αὐτοῖς τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσηµερινὸν 

µεῖζον ἑξηκοστῶν κγ΄ τῆς κατὰ τὸ µέγιστον ἀπόστηµα γινοµένης κατὰ πλάτος 

παραλλάξεως· ὅθεν ἀδύνατον γίνεται ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταµήνῳ δὶς ἐκλείπειν 

τὸν ἥλιον κατὰ τὴν ἀπὸ µεσηµβρίας τοῦ διὰ µέσων τῆς σελήνης πάροδον, 

τουτέστιν ὅταν κατὰ µὲν τὴν προτέραν σύνοδον προσάγῃ τῷ ἀναβιβάζοντι 

συνδέσµῳ, κατὰ δὲ τὴν τελευταίαν ἀποχωρῇ τοῦ καταβιβάζοντος· πρὸς 

µεσηµβρίαν δὲ τὴν τοσαύτην παράλλαξιν εὑρίσκοµεν ἀποτελουµένην σχεδὸν 

ἀπὸ τοῦ διὰ Ῥόδου παραλλήλου, ὅταν τὰ µὲν ἔσχατα τοῦ Ὑδροχόου ἀνατέλλῃ, 

τὰ δὲ µέσα τῆς Παρθένου δύνῃ. παραλλάσσει γὰρ ἐν Ῥόδῳ καὶ τοῖς ὑπὸ τὸν 

αὐτὸν παράλληλον τόποις καθ’ ἑκατέραν τούτων τῶν θέσεων ἡ σελήνη κατὰ 

τὸ µέσον ἀπόστηµα τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως ὑφαιρουµένης πρὸς µεσηµβρίαν 

ἀνὰ 0 µϛ΄ ἔγγιστα, ὡς τὰς ἐν ἀµφοτέραις ταῖς συνόδοις παραλλάξεις ἐντεῦθεν 

ἤδη µείζους γίνεσθαι τῆς µιᾶς µοίρας καὶ τῶν κε΄ ἑξηκοστῶν. πλείονος δὴ 

γινοµένης τῆς πρὸς µεσηµβρίαν παραλλάξεως ἐν τοῖς ἔτι τούτου τοῦ 

παραλλήλου βορειοτέροις φανερόν, ὅτι δυνατὸν ἔσται τοῖς κατ’ αὐτοὺς 

οἰκοῦσι δὶς ἐν τῇ ἐλαχίστῃ ἑπταµήνῳ ἔκλειψιν ἡλίου φανῆναι, κατὰ µόνην 

µέντοι πάλιν τὴν ἀπ’ ἄρκτων τοῦ διὰ µέσων τῆς σελήνης πάροδον, τουτέστιν 

ὅταν ἐπὶ µὲν τῆς πρώτης ἐκλείψεως προσάγῃ τῷ καταβιβάζοντι συνδέσµῳ, ἐπὶ 

δὲ τῆς δευτέρας ἀποχωρῇ τοῦ ἀναβιβάζοντος. 

 καταλείποιτο δ’ ἂν ἐπιδεῖξαι καί, ὅτι διὰ µηνὸς ἑνὸς οὐ δυνατὸν ἔσται 

δὶς τὸν ἥλιον ἐκλείπειν ἐν τῇ καθ’ ἡµᾶς οἰκουµένῃ οὔτ’ ἐν τῷ αὐτῷ κλίµατι 

οὔτ’ ἐν διαφόροις, κἂν πάντα τις ἅµα ὑπόθηται τὰ µὴ δυνάµενα µὲν 

συνδραµεῖν, συλλαµβανόµενα δ’ ἄλλως τῷ δυνατὸν ποιῆσαι τὸ προκείµενον, 

λέγω δέ, κἂν τὴν µὲν σελήνην κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστηµα ὑποθώµεθα, ἵνα 

πλεῖον παραλλάσσῃ, τὸν δὲ µῆνα ἐλάχιστον, ἵνα ὅσῳ δυνατὸν ἐλαχίστῳ 
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µείζων ἡ κατὰ πλάτος µηνιαία πάροδος γίνηται τῆς ὑπὸ τῶν ἐκλειπτικῶν 

ὅρων τοῦ ἡλίου περιεχοµένης, κἂν ἀδιαφόρως ταῖς τε ὥραις καὶ τοῖς 

δωδεκατηµορίοις καταχρησώµεθα, καθ’ ὧν τὰς µεγίστας φαίνεται 

παραλλάξεις ποιουµένη. 

 ἐπεὶ τοίνυν ἐν τῷ µέσῳ µηνὶ ἡ µὲν κατὰ µῆκος ἑκατέρου τῶν φώτων 

πάροδος ἐπιλαµβάνει µέσως µοίρας κθ΄ ϛ΄, ἡ δὲ κατὰ τὸν ἐπίκυκλον τῆς 

σελήνης µοίρας κε΄ µθ΄, τούτων δ’ αἱ µὲν κθ΄ ϛ΄ τοῦ ἡλίου κατὰ τὴν ἐφ’ ἑκάτερα 

τοῦ ἀπογείου ἐλαχίστην πάροδον ἀφαιροῦσιν τῆς µέσης µοῖραν µίαν η΄, αἱ δὲ 

τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης κε΄ µθ΄ µοῖραι κατὰ τὴν ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ περιγείου 

µεγίστην πάροδον προστιθέασι τῇ µέσῃ µοίρας β΄ κη΄, ἐὰν ἀκολούθως τοῖς 

προαποδεδειγµένοις συνθέντες τὰς ἐξ ἀµφοτέρων τῶν ἀνωµαλιῶν 

προσθαφαιρέσεις τῶν γινοµένων γ΄ λϛ΄ τὸ ιβʹ τὰ 0 ιη΄ προσθῶµεν, οἷς ὁ ἥλιος 

ἐλλελοίπει, ποιήσοµεν τµήµατα α΄ κϛ΄ καὶ τοσούτοις ἕξοµεν ἐλάσσονα τὴν τοῦ 

ἐλαχίστου µηνὸς πάροδον τῆς ἐν τῷ µέσῳ µηνὶ κατά τε µῆκος καὶ κατὰ πλάτος· 

ὥστ’, ἐπειδήπερ ἡ τοῦ µέσου µηνὸς κατὰ πλάτος πάροδος µοιρῶν ἐστιν λ΄ µ΄, 

τὴν τοῦ ἐλαχίστου πάροδον γίνεσθαι µοιρῶν κθ΄ ιδ΄, αἵτινες ποιοῦσιν ἐπὶ τοῦ 

πρὸς ὀρθὰς τῷ ζῳδιακῷ µεγίστου κύκλου τµήµατα β΄ λγ΄ ἔγγιστα. ἀλλὰ ἡ πᾶσα 

τῶν ἐκλειπτικῶν ὅρων τοῦ ἡλίου πάροδος συνάγεται κατὰ τὸ ἐλάχιστον 

ἀπόστηµα τῆς σελήνης οὔσης τµηµάτων α΄ ϛ΄, ὡς µείζονα γίνεσθαι τὴν τοῦ 

ἐλαχίστου µηνὸς πάροδον τµήµασιν α΄ κζ΄. δέον οὖν ἂν εἴη πάντως, εἴπερ ἐν 

τῷ ἑνὶ µηνὶ δὶς ὁ ἥλιος ἐκλείποι, ἤτοι κατὰ µὲν τὴν ἑτέραν τῶν συνόδων µηδὲν 

παραλλάσσειν τὴν σελήνην, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν πλεῖον τῶν α΄ κζ΄, ἢ καθ’ 

ἑκατέραν µὲν πάλιν τῶν συνόδων ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραλλάσσειν, τὴν δ’ ὑπεροχὴν 

τῶν παραλλάξεων µείζονα εἶναι τῶν α΄ κζ΄, ἢ συναµφοτέρας τὰς παραλλάξεις 

πλείονα τῶν αὐτῶν συνάγειν τµηµάτων, ὅταν ἡ µὲν τῆς ἑτέρας συνόδου 

γίνηται πρὸς ἄρκτους, ἡ δὲ τῆς ἑτέρας πρὸς µεσηµβρίαν. ἀλλ’ οὐδαµῆ τῆς γῆς 

ἐν ταῖς συζυγίαις οὐδὲ κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστηµα πλεῖον ἡ σελήνη κατὰ 

πλάτος παραλλάσσει τῆς ἡλιακῆς παραλλάξεως ὑπολογουµένης µιᾶς µοίρας. 

οὐκ ἄρα ἔσται δυνατὸν ἐν τῷ ἐλαχίστῳ µηνὶ δὶς ἐκλείπειν τὸν ἥλιον, ὅταν ἤτοι 
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κατὰ µὲν τὴν ἑτέραν τῶν συνόδων µηδὲν ἡ σελήνη παραλλάσσῃ ἢ κατ’ 

ἀµφοτέρας ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραλλάσσῃ, τῆς ὑπεροχῆς αὐτῶν µὴ πλείονος 

γινοµένης τῆς µιᾶς µοίρας δέον καὶ τῶν α΄ κζ΄. µόνως ἂν οὖν τὸ προκείµενον 

δύναιτο συµβαίνειν, εἰ ἐπὶ τὰ ἐναντία γινοµένης ἑκατέρας τῶν παραλλάξεων 

ἐξ ἀµφοτέρων πλείονα τῶν α΄ κζ΄ τµήµατα συνάγοιτο. τοῦτο δ’ ἐπὶ διαφόρου 

µὲν οἰκουµένης ἐνδεχόµενον ἔσται διὰ τὸ δύνασθαι παρὰ µὲν τοῖς 

βορειοτέροις τοῦ ἰσηµερινοῦ τῶν ἐν τῇ καθ’ ἡµᾶς οἰκουµένῃ πρὸς µεσηµβρίαν 

παραλλάσσειν τὴν σελήνην, παρὰ δὲ τοῖς νοτιωτέροις τοῦ ἰσηµερινοῦ τῶν 

ἀντιχθόνων καλουµένων πρὸς ἄρκτους παραλλάσσειν µετὰ τὴν τοῦ ἡλίου 

παράλλαξιν ἀπὸ 0 κε΄ µέχρι µοίρας α΄, ἐπὶ δὲ τῆς αὐτῆς οἰκουµένης οὐκ ἄν 

ποτε συµβαίη διὰ τὸ πλεῖστον τὴν σελήνην παραλλάσσειν ὡσαύτως παρὰ µὲν 

τοῖς ὑπ’ αὐτὸν τὸν ἰσηµερινὸν οὐ πλεῖον ἑξηκοστῶν κε΄ πρὸς ἄρκτους τε καὶ 

µεσηµβρίαν, παρὰ δὲ τοῖς βορειοτάτοις ἢ νοτιωτάτοις αὐτῶν µὴ πλεῖον ἐπὶ τὰ 

ἀντικείµενα τῆς προκειµένης µιᾶς µοίρας, ὡς καὶ οὕτως ἔτι ἐλάσσονας 

συνάγεσθαι συναµφοτέρας τὰς παραλλάξεις τῶν α΄ κζ΄ τµηµάτων· πολλῷ δὲ 

ἐλάσσονος ἐπὶ τῶν µεταξὺ τοῦ τε ἰσηµερινοῦ καὶ τοῦ ἑτέρου πέρατος ἑκατέρας 

τῶν ἀντικειµένων παραλλάξεων ἀεὶ γινοµένης προκόπτοι ἂν ἔτι µᾶλλον παρ’ 

αὐτοῖς τὸ ἀδύνατον. παρὰ µὲν τοῖς αὐτοῖς ἄρα οὐδαµῆ τῆς γῆς δὶς ἐν τῷ ἑνὶ 

µηνὶ δυνατὸν ἔσται τὸν ἥλιον ἐκλείπειν, παρὰ δὲ διαφόροις οὐδαµῆ τῆς αὐτῆς 

οἰκουµένης· ἅπερ ἡµῖν προέκειτο δεῖξαι. 

 

ζʹ. Πραγµατεία κανονίων ἐκλειπτικῶν. 

 Ποίας µὲν οὖν διαστάσεις τῶν συζυγιῶν εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τῶν 

ἐκλείψεων ὀφείλοµεν παραλαµβάνειν, διὰ τούτων ἡµῖν γέγονε δῆλον, ὅπως δὲ 

τῶν τε κατ’ αὐτὰς µέσων χρόνων διακριθέντων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς παρόδων τῆς 

σελήνης ἐπιλογισθεισῶν ἐπὶ µὲν τῶν συνοδικῶν συζυγιῶν τῶν φαινοµένων, 

ἐπὶ δὲ τῶν πανσεληνιακῶν τῶν ἀκριβῶν, διὰ τῶν κατὰ πλάτος ἐποχῶν τῆς 

σελήνης προχείρως ἐπισκέπτεσθαι δυνώµεθα τάς τε πάντως ἐσοµένας 

ἐκλειπτικὰς τῶν συζυγιῶν καὶ τούτων τά τε µεγέθη καὶ τοὺς χρόνους τῶν 
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ἐπισκοτήσεων, ἐπραγµατευσάµεθα κανόνια πρὸς τὴν τοιαύτην διάκρισιν δύο 

µὲν τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ἕνεκεν, δύο δὲ τῶν σεληνιακῶν κατά τε τὸ 

µέγιστον καὶ τὸ ἐλάχιστον τῆς σελήνης ἀπόστηµα, ὑποθέµενοι τὴν παραύξησιν 

τῶν ἐπισκοτήσεων διὰ δωδεκάτου µέρους τῆς ἐπισκοτουµένης διαµέτρου 

ἑκατέρου τῶν φώτων. 

 τὸ µὲν οὖν πρῶτον κανόνιον τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων, ὃ περιέχει τοὺς 

κατὰ τὸ µέγιστον ἀπόστηµα τῆς σελήνης ἐκλειπτικοὺς ὅρους, τάξοµεν ἐπὶ 

στίχους µὲν κε΄, σελίδια δὲ δ. τούτων δὲ τὰ µὲν δύο τὰ πρῶτα περιέξει τὴν 

κατὰ πλάτος τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου φαινοµένην πάροδον ἐφ’ 

ἑκάστης τῶν ἐπισκοτήσεων· ἐπεὶ γὰρ ἡ µὲν τοῦ ἡλίου διάµετρος ἑξηκοστῶν 

ἐστιν λα κ, ἡ δὲ τῆς σελήνης καὶ αὐτὴ κατὰ τὸ µέγιστον ἀπόστηµα ἐδείχθη τῶν 

αὐτῶν λα΄ κ΄, καὶ διὰ ταῦτα, ὅταν τὸ φαινόµενον κέντρον τῆς σελήνης 

ἀφεστήκῃ τοῦ µὲν ἡλιακοῦ κέντρου ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν κέντρων ἀµφοτέρων 

µεγίστου κύκλου ἑξηκοστὰ λα΄ κ΄, τοῦ δὲ συνδέσµου ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου 

µοίρας ϛ΄ κατὰ τὸν προεκτεθειµένον λόγον τὸν τῶν ια΄ λ΄ πρὸς τὸ α΄, τότε 

πρῶτον κατὰ τὴν ἐπαφὴν ἔσται τοῦ ἡλίου, κατὰ µὲν τῶν πρώτων στίχων τῶν 

σελιδίων τάξοµεν τοῦ µὲν πρώτου τὰς πδ΄ µοίρας, τοῦ δὲ δευτέρου τὰς σοϛ΄, 

κατὰ δὲ τῶν ἐσχάτων τοῦ µὲν πρώτου πάλιν τὰς ϟϛ΄, τοῦ δὲ δευτέρου τὰς σξδ΄. 

καὶ ἐπεὶ τῷ δωδεκάτῳ τῆς ἡλιακῆς διαµέτρου ἐπιβάλλει τοῦ λοξοῦ κύκλου 

µιᾶς µοίρας ἑξηκοστὰ λ΄ ἔγγιστα, τοῖς τοσούτοις αὐξοµειώσοµεν τὰ 

προκείµενα δύο σελίδια ἀπὸ τῶν ἄκρων ἀρξάµενοι µέχρι τῶν περὶ τοὺς 

µέσους στίχους· ἐπὶ γὰρ τῶν µέσων τάξοµεν τάς τε ϟ΄ µοίρας καὶ τὰς σο΄. τὸ δὲ 

τρίτον σελίδιον περιέξει τὰ µεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων ἐπὶ µὲν τῶν ἄκρων 

στίχων παρατιθεµένων τῶν τῆς ἐπαφῆς 0 0, ἐπὶ δὲ τῶν ἐφεξῆς αὐτῶν τοῦ ἑνὸς 

δακτύλου ἀντὶ τοῦ ιβʹ τῆς διαµέτρου καὶ οὕτως ἐπὶ τῶν λοιπῶν τῷ ἑνὶ 

δακτύλῳ τῆς παραυξήσεως γινοµένης µέχρι τοῦ µέσου στίχου, εἰς ὃν ὁ τῶν 

δώδεκα δακτύλων ἀριθµὸς καταντήσει. τὸ δὲ τέταρτον σελίδιον περιέξει τὰς 

γινοµένας τοῦ κέντρου τῆς σελήνης παρόδους καθ’ ἑκάστην ἐπισκότησιν, ὡς 
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µὴ συνεπιλογιζοµένων µέντοι µηδέπω µήτε τῶν ἐπικινήσεων τοῦ ἡλίου µήτε 

τῶν ἐπιπαραλλάξεων τῆς σελήνης. 

 τὸ δὲ δεύτερον κανόνιον τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων, ὃ περιέχει τοὺς κατὰ 

τὸ ἐλάχιστον ἀπόστηµα τῆς σελήνης ἐκλειπτικοὺς ὅρους, τάξοµεν τὰ µὲν ἄλλα 

ὡσαύτως τῷ πρώτῳ, ἐπὶ στίχους δὲ κζ΄ καὶ σελίδια δ΄ διὰ τὸ τὴν µὲν ἐκ τοῦ 

κέντρου τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήµατος τοιούτων δεδεῖχθαι ιζ΄ 

καὶ ἑξηκοστῶν µ΄, οἵων ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου ιε΄ καὶ ἑξηκοστῶν µ΄, 

ὅταν δὲ πρώτως κατὰ τὴν ἐπαφὴν γίνηται τοῦ ἡλίου ἡ σελήνη, τότε τὸ 

φαινόµενον κέντρον αὐτῆς ἀφεστηκέναι τοῦ µὲν ἡλιακοῦ κέντρου πάλιν 

µοίρας µιᾶς ἑξηκοστὰ λγ΄ καὶ δεύτερα κ΄, τῶν δὲ συνδέσµων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ 

κύκλου µοίρας ϛ΄ κδ΄· γίνονται γὰρ οἱ µὲν ἐπὶ τῶν ἄκρων στίχων τοῦ 

φαινοµένου πλάτους ἀριθµοὶ ὅ τε τῶν πγ λϛ καὶ ὁ τῶν σοϛ΄ κδ΄ καὶ πάλιν ὅ τε 

τῶν ϟϛ΄ κδ΄ καὶ ὁ τῶν σξγ΄ λϛ΄, ὁ δ’ ἐπὶ τοῦ µέσου τῶν δακτύλων διὰ τὴν ὁµοίαν 

ὑπεροχὴν δώδεκα δακτύλων καὶ ἔτι τοῦ ἑνὸς πεµπτηµορίων δ΄, καθ’ ὃν καὶ 

µονῆς γίνεται πάροδος. 

 τῶν δὲ σεληνιακῶν κανονίων ἑκάτερον τάξοµεν ἐπὶ στίχους µὲν µε΄, 

σελίδια δὲ ε΄, καὶ τῷ µὲν πρώτῳ τοὺς τοῦ πλάτους ἀριθµοὺς παραθήσοµεν ὡς 

ἐπὶ τοῦ µεγίστου ἀποστήµατος οὔσης τῆς σελήνης. ἐπεὶ γὰρ ἡ µὲν ἐκ τοῦ 

κέντρου τῆς σελήνης ἐδείχθη κατὰ τὸ µέγιστον ἀπόστηµα ἑξηκοστῶν ιε΄ µ΄, ἡ δ’ 

ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τῶν αὐτῶν µ΄ µδ΄, ὥστε, ὅταν πρώτως ἅπτηται τῆς 

σκιᾶς ἡ σελήνη, τότε τὸ κέντρον αὐτῆς ἀφεστηκέναι τοῦ µὲν κέντρου τῆς σκιᾶς 

ἐπὶ τοῦ δι’ ἀµφοτέρων τῶν κέντρων µεγίστου κύκλου ἑξηκοστὰ νϛ΄ κδ΄, τῶν δὲ 

συνδέσµων ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου µοίρας ι΄ καὶ ἑξηκοστὰ µη΄, κατὰ µὲν τῶν 

πρώτων στίχων τάξοµεν τόν τε τῶν οθ΄ ιβ΄ ἀριθµὸν καὶ τὸν τῶν σπ΄ µη΄, κατὰ 

δὲ τῶν ἐσχάτων τόν τε τῶν ρ΄ καὶ ἑξηκοστῶν µη΄ καὶ τῶν σνθ΄ ιβ΄· καὶ διὰ τὰ 

αὐτὰ τοῖς πρώτοις τὴν αὐξοµείωσιν αὐτῶν ποιησόµεθα τοῖς ἐπιβάλλουσι τῷ 

ιβʹ τῆς τότε σεληνιακῆς διαµέτρου τριάκοντα ἑξηκοστοῖς. τῷ δὲ δευτέρῳ 

κανονίῳ τοὺς τοῦ πλάτους ἀριθµοὺς παραθήσοµεν ὡς ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου 

ἀποστήµατος οὔσης τῆς σελήνης, καθ’ ὃ ἀπόστηµα ἡ µὲν ἐκ τοῦ κέντρου αὐτῆς 
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ἐδείχθη ἑξηκοστῶν ιζ΄ µ΄, ἡ δ’ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς τῶν αὐτῶν µε΄ νϛ΄, 

ὥστε, ὅταν πρώτως ἅπτηται τῆς σκιᾶς ἡ σελήνη, τότε τὸ κέντρον αὐτῆς 

ἀφεστηκέναι τοῦ µὲν κέντρου τῆς σκιᾶς πάλιν ὁµοίως µοῖραν µίαν καὶ 

ἑξηκοστὰ γ΄ λϛ΄, τοῦ δὲ συνδέσµου ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου µοίρας ιβ΄ καὶ 

ἑξηκοστὰ ιβ΄. διὰ τοῦτο δὴ κατὰ µὲν τῶν πρώτων στίχων τάξαντες τόν τε τῶν 

οζ΄ µη΄ ἀριθµὸν καὶ τὸν τῶν σπβ΄ ιβ΄, κατὰ δὲ τῶν ἐσχάτων τόν τε τῶν ρβ΄ ιβ΄ 

καὶ τὸν τῶν σνζ΄ µη΄, πάλιν τὴν αὐξοµείωσιν αὐτῶν ποιησόµεθα τοῖς 

ἐπιβάλλουσι τῷ ιβʹ τῆς τότε σεληνιακῆς διαµέτρου λδ΄ ἑξηκοστοῖς. τὰ δὲ τῶν 

δακτύλων τρίτα σελίδια τὸν αὐτὸν τρόπον περιέξει τοῖς ἡλιακοῖς καὶ ὁµοίως 

τὰ ἐφεξῆς καὶ περιέχοντα τὰς παρόδους τῆς σελήνης καθ’ ἑκάστην τῶν 

ἐπισκοτήσεων τάς τε ἑκατέρας τῆς τε ἐµπτώσεως καὶτῆς ἀναπληρώσεως καὶ 

ἔτι τὰς τοῦ ἡµίσους τῆς µονῆς. 

 ἐπελογισάµεθα δὲ καθ’ ἑκάστην τῶν ἐπισκοτήσεων τὰς ἐκκειµένας 

παρόδους τῆς σελήνης γραµµικῶς, συγχρησάµενοι µέντοι ταῖς δείξεσιν ὡς ἐφ’ 

ἑνὸς ἐπιπέδου καὶ ὡς ἐπ’ εὐθειῶν διὰ τὸ τὰς µέχρι τοῦ τηλικούτου µεγέθους 

περιφερείας ἀδιαφορεῖν πρὸς αἴσθησιν τῶν ὑπ’ αὐτὰς εὐθειῶν καὶ ἔτι ὡς 

µηδενὶ πάλιν ἀξιολόγῳ διαφερούσης τῆς ἐπὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου παρόδου τῆς 

σελήνης παρὰ τὴν πρὸς τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων θεωρουµένην. µὴ γὰρ 

ὑπολάβῃ τις ἡµᾶς ἠγνοηκέναι, διότι καὶ καθόλου πρὸς τὴν κατὰ µῆκος 

πάροδον τῆς σελήνης γίνεταί τις διαφορὰ παρὰ τὸ συγχρᾶσθαι ταῖς τοῦ λοξοῦ 

κύκλου περιφερείαις ἀντὶ τῶν τοῦ διὰ µέσων, καὶ ἔτι τοὺς τῶν συζυγιῶν 

χρόνους οὐκ ἐξακολουθεῖ τοὺς αὐτοὺς ἀπαραλλάκτως εἶναι τοῖς µέσοις τῶν 

ἐκλείψεων. 

 ἐὰν γὰρ ἀπολάβωµεν ἀπὸ τοῦ Α 

συνδέσµου δύο τῶν προκειµένων κύκλων ἴσας 

περιφερείας τήν τε ΑΒ καὶ τὴν ΑΓ καὶ 

ἐπιζεύξαντες τὴν ΒΓ ὀρθὴν ἀπὸ τοῦ Β πρὸς τὴν 

ΑΓ γράψωµεν τὴν Β∆, φανερὸν αὐτόθεν ἔσται 

τῆς µὲν σελήνης ἐπὶ τοῦ Β ὑποτιθεµένης, ὅτι τῇ ΑΓ τοῦ διὰ µέσων περιφερείᾳ 
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συγχρησαµένων ἡµῶν ἀντὶ τῆς Α∆ διὰ τὸ πρὸς τοὺς διὰ τῶν πόλων τοῦ 

ζῳδιακοῦ κύκλου τὰς πρὸς αὐτὸν παρόδους θεωρεῖσθαι τῇ Γ∆ διοίσει τὸ 

παρὰ τὴν ἔγκλισιν τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου διάφορον. τοῦ δὲ ἡλίου πάλιν ἢ 

τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς ἐπὶ τοῦ Β νοηθέντος ὁ µὲν τῆς συζυγίας χρόνος ἔσται 

κατὰ τὸ ἀδιάφορον τῶν κύκλων, ὅταν καὶ ἡ σελήνη κατὰ τὸ Γ γένηται, ὁ δὲ 

µέσος τῆς ἐκλείψεως, ὅταν κατὰ τὸ ∆, διὰ τὸ πάλιν τοὺς µέσους χρόνους τῶν 

ἐπισκοτήσεων πρὸς τοὺς διὰ τῶν πόλων τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου θεωρεῖσθαι· 

καὶ διοίσει ὁ τῆς συζυγίας χρόνος τοῦ µέσου τῆς ἐκλείψεως τῇ Γ∆ περιφερείᾳ. 

 ἀλλὰ αἴτιον τοῦ µὴ καὶ ταύτας ἡµᾶς συνεπιλογίζεσθαι τὰς περιφερείας 

ἐν ταῖς κατὰ µέρος πραγµατείαις τὸ µικρὰς εἶναι καὶ ἀνεπαισθύτους αὐτῶν 

τὰς διαφοράς, καὶ ὅτι τὸ µὲν ἀγνοῆσαί τι τῶν τοιούτων ἄτοπον, τὸ δ’ ἕνεκεν 

τῆς ἐν ταῖς παρ’ ἕκαστα µεθόδοις κατασκελείας ἑκόντα καταφρονῆσαί τινος 

τῶν τηλικούτων, ἡλίκα καὶ παρὰ τὰς ὑποθέσεις καὶ παρὰ τὰς τηρήσεις αὐτὰς 

ἐνδέχεται παραθεωρεῖσθαι, τοῦ µὲν κατὰ τὸ ἁπλούστερον χρησίµου πλείστην 

αἴσθησιν ἐµποιεῖ, τοῦ δὲ περὶ τὰ φαινόµενα διαµαρτανοµένου ἢ οὐδεµίαν ἢ 

παντάπασι βραχεῖαν. τὴν γοῦν ὁµοίαν τῇ Γ∆ περιφερείᾳ καθόλου µὲν οὐ 

µείζονα εὑρίσκοµεν ἑξηκοστῶν ε΄ µιᾶς µοίρας· δείκνυται γὰρ τοῦτο διὰ τοῦ 

αὐτοῦ θεωρήµατος, δι’ οὗ καὶ τὰς διαφορὰς ἐπελογισάµεθα τῶν τοῦ 

ἰσηµερινοῦ περιφερειῶν πρὸς τὰς τοῦ διὰ µέσων τῶν ζῳδίων ὡς ἐπὶ τῶν διὰ 

τῶν πόλων τοῦ ἰσηµερινοῦ γραφοµένων κύκλων· ἐπὶ δὲ τῶν ἐκλείψεων οὐ 

µείζονα δύο ἑξηκοστῶν, ἐπειδήπερ, οἵων µέν ἐστιν ἑκατέρα τῶν ΑΒ καὶ ΑΓ 

περιφερειῶν ιβ· σχεδὸν γὰρ µέχρι τηλικούτων φθάνουσιν αἱ κατὰ τὰς 

ἐκλείψεις τῆς σελήνης πάροδοι· τοιούτου ἐστὶν ἡ Β∆ ἑνὸς ἔγγιστα· διὰ τοῦτο δὲ 

καὶ ἡ Α∆ τῶν αὐτῶν ια΄ νη΄ ἔγγιστα, καὶ καταλείπεται ἡ Γ∆ λοιπὴ δύο 

ἑξηκοστῶν, ἅπερ οὐδὲ ἑκκαιδέκατον ποιεῖ µιᾶς ὥρας ἰσηµερινῆς· περὶ δὲ τὸ 

τοσοῦτον ἀκριβεύεσθαι κενοδόξου µᾶλλον ἢ φιλαλήθους ἂν εἴη. διὰ µὲν δὴ 

ταῦτα καὶ τὰς ἐκκειµένας τῶν ἐπισκοτήσεων παρόδους τῆς σελήνης ὡς 

ἀδιαφορούντων πρὸς αἴσθησιν τῶν κύκλων πεπραγµατεύµεθα, γέγονεν δ’ ἡµῖν 
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ὁ τοιοῦτος ἐπιλογισµὸς ὡς ἐφ’ ἑνὸς ἢ δύο πάλιν ὑποδειγµάτων περιέχων 

οὕτως. 

 ἔστω γὰρ τὸ µὲν τοῦ ἡλίου ἢ τὸ τῆς σκιᾶς κέντρον τὸ 

Α, ἡ δ’ ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου εὐθεῖα 

ἡ ΒΓ∆, καὶ ὑποκείσθω τὸ µὲν Β κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν 

προσάγουσα πρώτως ἅπτηται τοῦ ἡλίου ἢ τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ 

∆, ὅταν ἀποχωροῦσα· καὶ ἐπιζευχθεισῶν τῶν ΑΒ καὶ Α∆ 

ἤχθω ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν Β∆ κάθετος ἡ ΑΓ. 

 ὅτι µὲν οὖν, ὅταν κατὰ τὸ Γ γένηται τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ὅ τε µέσος 

χρόνος γίνεται τῆς ἐκλείψεως καὶ ἡ µεγίστη ἐπισκότησις, φανερὸν ἔκ τε τοῦ 

τὴν µὲν ΑΒ τῇ Α∆ ἴσην εἶναι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΒΓ πάροδον τῇ Γ∆, καὶ ἐκ 

τοῦ τὴν ΑΓ πασῶν ἐλάσσονα εἶναι τῶν ἐπὶ τῆς Β∆ τὰ δύο κέντρα 

ἐπιζευγνυουσῶν. δῆλον δ’, ὅτι καὶ ἑκατέρα µὲν τῶν ΑΒ καὶ Α∆ συναµφοτέρας 

περιέχει τὰς ἐκ τῶν κέντρων τῆς σελήνης καὶ τοῦ ἡλίου ἢ τῆς σκιᾶς, ἡ δὲ ΑΓ 

ἐλάττων ἐστὶν ἑκατέρας αὐτῶν τῷ ὑπὸ τῆς ἐπισκοτήσεως ἀπολαµβανοµένῳ 

µέρει τῆς τοῦ ἐκλείποντος διαµέτρου. 

 τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων γινέσθω παραδείγµατος ἕνεκεν ἡ 

ἐπισκότησις δακτύλων γ΄, καὶ ὑποκείσθω πρῶτον τὸ Α τὸ τοῦ ἡλίου κέντρον. 

ἐπὶ µὲν οὖν ἄρα τοῦ µεγίστου ἀποστήµατος οὔσης τῆς σελήνης ἡ µὲν ΑΒ 

γίνεται ἑξηκοστῶν λα κ καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆς ϡπα΄ µζ΄, ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν κγ΄ λ΄· 

ἐλάσσων γάρ ἐστιν τῆς ΑΒ τοῖς γ΄ ιβʹ τῆς ἡλιακῆς διαµέτρου, τουτέστιν τοῖς ζ΄ 

ν΄· τὸ δ’ ἀπ’ αὐτῆς φνβ΄ ιε΄· ὥστε καὶ τὸ µὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ ἔσται τῶν αὐτῶν υκθ΄ 

λβ΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ µήκει κ΄ µγ΄ ἔγγιστα, ἃ καὶ παραθήσοµεν ἐν τῷ πρώτῳ 

κανονίῳ τῶν ἡλιακῶν τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δʹ σελιδίου· ἐπὶ δὲ τοῦ 

ἐλαχίστου ἀποστήµατος τῆς σελήνης ἡ µὲν ΑΒ πάλιν γίνεται ἑξηκοστῶν λγ΄ κ΄ 

καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆς ͵αρια΄ ζ΄, ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν κε΄ λ΄ καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆς χν΄ ιε΄, 

λοιπὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ ἑξηκοστῶν υξ΄ νβ΄· καὶ µήκει ἄρα ἡ ΒΓ ἔσται τῶν 

αὐτῶν κα΄ κη΄, ἃ καὶ αὐτὰ παραθήσοµεν ἐν τῷ βʹ κανονίῳ τῶν ἡλιακῶν τοῖς γ΄ 

δακτύλοις κατὰ τοῦ δʹ σελιδίου. 



© www.astrothesaurus.gr 

-29- 

 πάλιν ὑποκείσθω τὸ Α κέντρον τῆς σκιᾶς καὶ ἡ ἐπισκότησις τοῦ αὐτοῦ 

δʹ τῆς σεληνιακῆς διαµέτρου. ἐπὶ µὲν ἄρα τοῦ µεγίστου ἀποστήµατος τῆς 

σελήνης ἡ µὲν ΑΒ γίνεται ἑξηκοστῶν νϛ΄ κδ΄ καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆς ͵γρπ΄ νη΄, ἡ δὲ 

ΑΓ τῶν αὐτῶν µη΄ λδ΄· ἐλάσσων γάρ ἐστιν τῆς ΑΒ τῷ δʹ τῆς σεληνιακῆς 

διαµέτρου, τουτέστιν τοῖς ἐπὶ τοῦ µεγίστου ἀποστήµατος ἑξηκοστοῖς ζ΄ ν΄· τὸ 

δ’ ἀπ’ αὐτῆς ͵βτνη΄ µγ΄· ὥστε καὶ τὸ µὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ καταλειφθήσεται ωκβ΄ ιε΄, 

αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ ἔσται µήκει τῶν αὐτῶν κη΄ µα΄, ἃ καὶ παραθήσοµεν ἐν τῷ πρώτῳ 

τῶν σεληνιακῶν κανονίων τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δʹ σελιδίου 

περιέχοντα τὴν τῆς ἐµπτώσεως πάροδον τὴν αὐτὴν οὖσαν πρὸς αἴσθησιν τῇ 

τῆς ἀναπληρώσεως. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήµατος ἡ µὲν ΑΒ γίνεται 

ἑξηκοστῶν ξγ΄ λϛ΄ καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆς ͵δµδ΄ νη΄, ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν νδ΄ µϛ΄· τὰ 

γὰρ τῆς ὑπεροχῆς η ν τέταρτόν ἐστιν πάλιν τῆς κατὰ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστηµα 

σεληνιακῆς διαµέτρου· τὸ δ’ ἀπ’ αὐτῆς ͵βϡϟθ΄ κγ΄· ὥστε καὶ τὸ µὲν ἀπὸ τῆς ΒΓ 

καταλείπεται ͵αµε΄ λε΄, αὐτὴ δὲ ἡ ΒΓ µήκει τῶν αὐτῶν λβ΄ κ΄, ἃ καὶ αὐτὰ 

παραθήσοµεν ὡσαύτως τοῖς τρισὶ δακτύλοις κατὰ τοῦ δʹ σελιδίου τοῦ ἐν τῷ βʹ 

τῶν σεληνιακῶν κανονίων. 

 πάλιν ἕνεκεν τῶν καὶ µονῆς χρόνον ἐχουσῶν σεληνιακῶν ἐπισκοτήσεων 

ἔστω τὸ µὲν κέντρον τῆς σκιᾶς τὸ Α σηµεῖον, ἡ δ’ ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ 

λοξοῦ τῆς σελήνης κύκλου εὐθεῖα ἡ ΒΓ∆ΕΖ, καὶ 

τὸ µὲν Β ὑποκείσθω, καθ’ οὗ τὸ κέντρον ἔσται τῆς 

σελήνης, ὅταν προσάγουσα πρώτως ἔξωθεν 

ἅπτηται τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ Γ, καθ’ οὗ ἔσται τὸ 

κέντρον τῆς σελήνης, ὅταν πρώτως ὅλη 

ἐκλείπουσα ἔσωθεν ἅπτηται τοῦ κύκλου τῆς 

σκιᾶς, τὸ δὲ Ε, καθ’ οὗ πάλιν ἔσται τὸ κέντρον 

τῆς σελήνης, ὅταν ἀποχωροῦσα πρώτως ἔσωθεν 

ἅπτηται τοῦ κύκλου τῆς σκιᾶς, τὸ δὲ Ζ, καθ’ οὗ 

τὸ κέντρον ἔσται τῆς σελήνης, ὅταν ἐκβαίνουσα τὸ ἔσχατον ἅπτηται ἔξωθεν 

τῆς σκιᾶς· καὶ ἤχθω πάλιν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ΒΖ κάθετος ἡ Α∆. µενόντων δὴ 
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καὶ ἐνθάδε τῶν προαποδεδειγµένων ἔτι καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι καὶ ἑκατέρα 

τῶν ΑΓ καὶ ΑΕ εὐθειῶν περιέχει τὴν ὑπεροχήν, ᾗ ὑπερέχει τὴν ἐκ τοῦ κέντρου 

τῆς σελήνης ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σκιᾶς, ὥστε καὶ τὴν µὲν Γ∆ πάροδον ἴσην τῇ 

∆Ε γίνεσθαι, καὶ περιέχειν ἑκατέραν τὸ ἥµισυ τῆς µονῆς, λοιπὴν δὲ τὴν ΒΓ τῆς 

ἐµπτώσεως λοιπῇ τῇ ΕΖ τῆς ἀναπληρώσεως ἴσην εἶναι. 

 ὑποκείσθω οὖν ἔκλειψις, καθ’ ἣν παράκεινται ιε΄ δάκτυλοι τῆς σελήνης, 

τουτέστιν καθ’ ἣν τὸ ∆ κέντρον αὐτῆς ἐνδοτέρω γίνεται τοῦ κατὰ τοὺς 

ἐκλειπτικοὺς ὅρους πέρατος µιᾷ σεληνιακῇ διαµέτρῳ καὶ ἔτι τετάρτῳ µέρει 

αὐτῆς, τουτέστιν ὅταν ἡ Α∆ ἐλάσσων ᾖ ἑκατέρας µὲν τῶν ΑΒ καὶ ΑΖ τῇ 

προκειµένῃ µιᾷ σεληνιακῇ διαµέτρῳ καὶ ἔτι τετάρτῳ αὐτῆς µέρει, ἑκατέρας δὲ 

τῶν ΑΓ καὶ ΑΕ τετάρτῳ µέρει µιᾶς διαµέτρου σεληνιακῆς. ἐπὶ µὲν ἄρα τοῦ 

µεγίστου ἀποστήµατας οὔσης τῆς σελήνης ἡ µὲν ΑΒ γίνεται τῶν προκειµένων 

ἑξηκοστῶν νϛ΄ κδ΄ καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆς ͵γρπ΄ νη΄, ἡ δὲ ΑΓ τῶν αὐτῶν κε΄ δ΄· ἡ γὰρ 

τῆς σελήνης διάµετρος ἐπὶ τοῦ µεγίστου ἀποστήµατος ἑξηκοστῶν ἐστιν λα΄ κ΄· 

καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆς χκη΄ κ΄, ἡ δὲ Α∆ ὁµοίως ιζ΄ ιδ΄ καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆς σϟϛ΄ νθ΄· ὥστε 

καὶ τὸ µὲν ἀπὸ τῆς Β∆ καταλειφθήσεται ͵βωπγ΄ νθ΄, καὶ αὐτὴ µήκει ἔσται τῶν 

αὐτῶν νγ΄ µβ΄, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς Γ∆ καταλειφθήσεται τλα΄ κα΄, καὶ αὐτὴ µήκει 

ἔσται τῶν αὐτῶν ιη΄ ιβ΄, λοιπὴ δὲ καὶ ἡ ΒΓ τῶν αὐτῶν λε΄ λ΄. παραθήσοµεν οὖν 

τῷ τῶν ιε΄ δακτύλων ἀριθµῷ τοῦ πρώτου κανονίου τῶν σεληνιακῶν 

ἐκλείψεων κατὰ µὲν τοῦ τετάρτου σελιδίου τὰ τῆς ἐµπτώσεως ἑξηκοστὰ λε΄ λ΄ 

ἴσα ὄντα τοῖς τῆς ἀναπληρώσεως, κατὰ δὲ τοῦ εʹ τὰ τοῦ ἡµίσους χρόνου τῆς 

µονῆς ιη΄ ιβ΄. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήµατος οὔσης τῆς σελήνης ἡ µὲν ΑΒ 

γίνεται πάλιν τῶν προκειµένων ξγ΄ λϛ΄ καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆς ͵δµδ΄ νη΄, ἡ δὲ ΑΓ τῶν 

αὐτῶν κη΄ ιϛ΄· ἡ γὰρ τῆς σελήνης διάµετρος ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήµατος 

ἐδείχθη ἑξηκοστῶν λε΄ κ΄· καὶ τὸ ἀπ’ αὐτῆς ψϟθ΄ 0, ἡ δὲ Α∆ ὁµοίως ιθ΄ κϛ΄ καὶ 

τὸ ἀπ’ αὐτῆς τοζ΄ λθ΄· ὥστε καὶ τὸ µὲν ἀπὸ τῆς Β∆ καταλειφθήσεται ͵γχξζ΄ ιθ΄, 

καὶ αὐτὴ ἡ Β∆ µήκει ἔσται τῶν αὐτῶν ξ΄ λδ΄, τὸ δ’ ἀπὸ τῆς Γ∆ 

καταλειφθήσεται υκα΄ κα΄, καὶ αὐτὴ µήκει ἔσται τῶν αὐτῶν κ΄ λβ΄, λοιπὴ δὲ 

καὶ ἡ ΒΓ τῶν αὐτῶν µ΄ β΄. παραθήσοµεν ἄρα καὶ ἐν τῷ βʹ κανονίῳ τῶν 
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σεληνιακῶν ἐκλείψεων τῷ τῶν ιε΄ δακτύλων ἀριθµῷ κατὰ µὲν τοῦ τετάρτου 

σελιδίου τὰ τῆς ἐµπτώσεως ἑξηκοστὰ µ΄ β΄ ἴσα πάλιν ὄντα τοῖς τῆς 

ἀναπληρώσεως, κατὰ δὲ τοῦ εʹ σελιδίου τὰ τοῦ ἡµίσους τῆς µονῆς κ΄ λβ΄. 

 ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ τῶν µεταξὺ τοῦ τε µεγίστου καὶ τοῦ ἐλαχίστου 

ἀποστήµατος τῆς σελήνης ἐπὶ τοῦ ἐπικύκλου παρόδων τὰς ἐπιβαλλούσας 

ἑκάσταις ὑπεροχὰς τοῦ ὅλου διαφόρου διὰ τῆς τῶν ἑξηκοστῶν µεθόδου 

προχείρως λαµβάνωµεν, ὑπετάξαµεν τοῖς προκειµένοις κανονίοις ἄλλο 

κανόνιον βραχὺ περιέχον τούς τε τῆς παρόδου τῆς κατὰ τὸν ἐπίκυκλον 

ἀριθµοὺς καὶ τὰ ἐπιβάλλοντα ἑξηκοστὰ ἑκάστῃ τῶν φαινοµένων ὑπεροχῶν ἐκ 

τῶν πρώτων καὶ δευτέρων κανονίων τῶν ἐκλείψεων· πεπραγµάτευται δ’ ἡµῖν ἡ 

τούτων τῶν ἑξηκοστῶν ποσότης ἐπὶ τοῦ παραλλακτικοῦ τῆς σελήνης κανόνος 

ἐκτεθειµένη κατὰ τὸ ζʹ σελίδιον ὡς τοῦ ἐπικύκλου κατὰ τὸ ἀπόγειον τοῦ 

ἐκκέντρου διὰ τὰς συζυγίας ὑποκειµένου. 

 ἐπεὶ δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν τηρούντων τὰς ἐκλειπτικὰς ἐπισηµασίας οὐ ταῖς 

διαµέτροις τῶν κύκλων παραµετροῦσιν τὰ µεγέθη τῶν ἐπισκοτήσεων, ἀλλ’ ὡς 

ἐπίπαν τοῖς ὅλοις αὐτῶν ἐπιπέδοις τῆς ὄψεως κατὰ τὸ ἁπλοῦν τῆς προσβολῆς 

τὸ φαινόµενον αὐτὸ πᾶν τῷ µὴ φαινοµένῳ συγκρινούσης, προσεθήκαµεν 

τούτοις καὶ ἄλλο βραχὺ κανόνιον ἐπὶ στίχους µὲν ιβ΄, σελίδια δὲ γ΄, τούτων δ’ 

ἐν µὲν τῷ πρώτῳ τοὺς ιβ΄ δακτύλους ἐτάξαµεν ὡς ἑκάστου δακτύλου 

περιέχοντος, καθάπερ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐκλειπτικοῖς κανονίοις, τὸ ιβʹ τῆς 

διαµέτρου ἑκατέρου τῶν φώτων, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς τὰ ἐπιβάλλοντα αὐτοῖς πάλιν 

δωδέκατα τῶν ὅλων ἐµβαδῶν, ἐν µὲν τῷ δευτέρῳ τὰ τοῦ ἡλιακοῦ, ἐν δὲ τῷ 

τρίτῳ τὰ τοῦ σεληνιακοῦ. ἐπελογισάµεθα δὲ καὶ τὰς τοιαύτας ἐπιβολὰς ἐπὶ 

µόνων τῶν γινοµένων µεγεθῶν κατὰ τὸ µέσον ἀπόστηµα τῆς σελήνης οὔσης· ὁ 

γὰρ αὐτὸς ἔγγιστα λόγος ἐπί γε τῆς τηλικαύτης τῶν διαµέτρων αὐξοµειώσεως 

συνίσταται καὶ ὡς τοῦ λόγου τῶν περιµέτρων πρὸς τὰς διαµέτρους ὄντος, ὃν 

ἔχει τὰ γ΄ η΄ λ΄ πρὸς τὸ ἕν· οὗτος γὰρ ὁ λόγος µεταξύ ἐστιν ἔγγιστα τοῦ τε 

τριπλασίου πρὸς τῷ ζʹ µέρει καὶ τοῦ τριπλασίου πρὸς τοῖς δέκα 

ἑβδοµηκοστοµόνοις, οἷς ὁ Ἀρχιµήδης κατὰ τὸ ἁπλούστερον συνεχρήσατο. 
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 ἔστω δὴ πρῶτον ἕνεκεν τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ὁ µὲν τοῦ ἡλίου κύκλος 

ὁ ΑΒΓ∆ περὶ κέντρον τὸ Ε, ὁ δὲ κατὰ τὸ µέσον ἀπόστηµα τῆς σελήνης ὁ 

ΑΖΓΗ περὶ κέντρον τὸ Θ τέµνων τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον κατὰ τὰ Α καὶ Γ 

σηµεῖα· καὶ 

ἐπιζευχθείσης τῆς 

ΒΕΘΗ ὑποκείσθω τὸ δʹ 

ἐκλελοιπέναι τῆς 

διαµέτρου τῆς ἡλιακῆς, 

ὥστε τὴν µὲν Ζ∆ 

τοιούτων εἶναι γ΄, οἵων 

ἐστὶν ἡ Β∆ διάµετρος 

ιβ΄, τὴν δὲ ΖΗ τῆς σελήνης διάµετρον τῶν αὐτῶν ιβ΄ κ΄ ἔγγιστα κατὰ τὸν τῶν 

ιε΄ µ΄ πρὸς τὰ ιϛ΄ µ΄ λόγον, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΘ συνάγεσθαι τῶν αὐτῶν θ΄ 

ι΄. καὶ τῶν περιµέτρων ἄρα κατὰ τὸν τοῦ ἑνὸς πρὸς τὰ γ΄ η΄ λ΄ λόγον  

 

ἡ µὲν τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου γίνεται τµηµάτων λζ΄ µβ΄, ἡ δὲ τοῦ σεληνιακοῦ τῶν  

αὐτῶν λη΄ µϛ΄. ὁµοίως δὲ καὶ τῶν ὅλων ἐµβαδῶν, ἐπειδήπερ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου 

ἐπὶ τὴν περίµετρον πολλαπλασιασθεῖσα δύο ἐµβαδὰ τοῦ κύκλου ποιεῖ, τὸ µὲν 

τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου συναχθήσεται µοιρῶν ριγ΄ ϛ΄, τὸ δὲ τοῦ τῆς σελήνης τῶν 

αὐτῶν ριθ΄ λβ΄. 

 τούτων δὴ οὕτως ἐχόντων προκείσθω εὑρεῖν, πόσων ἐστὶν τὸ 

περιεχόµενον ὑπὸ τῶν Α∆ΓΖ ἐµβαδόν, οἵων ἐστὶν τὸ ὅλον τοῦ ἡλιακοῦ 

κύκλου ἐµβαδὸν ιβ΄. ἐπεζεύχθωσαν δὴ αἱ ΑΕ καὶ ΑΘ καὶ ΓΕ καὶ ΓΘ καὶ ἔτι ἡ 

ΑΚΓ κάθετος. 

 ἐπεὶ οὖν, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΘ εὐθεῖα θ΄ ι΄, τοιούτων ἑκατέρα µὲν τῶν ΑΕ 

καὶ ΕΓ ὑπόκειται ϛ΄, ἑκατέρα δὲ τῶν ΑΘ καὶ ΘΓ τῶν αὐτῶν ϛ΄ ι΄, καὶ ὀρθή 

ἐστιν ἡ πρὸς τῷ Κ γωνία, ἐὰν τὴν ὑπεροχήν, ᾗ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ ΘΑ τοῦ ἀπὸ 

τῆς ΑΕ, τουτέστιν τὰ β΄ καὶ ἑξηκοστὰ β΄, παραβάλωµεν παρὰ τὴν ΕΘ, ἕξοµεν 

τὴν τῶν ΕΚ καὶ ΚΘ ὑπεροχὴν τῶν αὐτῶν ἑξηκοστῶν ιγ΄ γ΄· ὥστε καὶ τὴν µὲν 
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ΕΚ συνάγεσθαι δ΄ κη΄, τὴν δὲ ΚΘ τῶν αὐτῶν δ΄ µβ΄, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἑκατέραν 

τῶν ΑΚ καὶ ΚΓ, ἐπεὶ ἴσαι εἰσίν, τῶν αὐτῶν δ΄ ἔγγιστα. τούτοις δ’ ἀκολούθως 

καὶ τὸ µὲν τοῦ ΑΕΓ τριγώνου ἐµβαδὸν ἕξοµεν ιζ΄ νβ΄, τὸ δὲ τοῦ ΑΘΓ τῶν 

αὐτῶν ιη΄ µη΄. πάλιν ἐπεί, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν Β∆ διάµετρος ιβ΄, ἡ δὲ ΖΗ ὁµοίως 

ιβ΄ κ΄, τοιούτων καὶ ἡ ΑΓ συνάγεται η΄, καὶ οἵων µέν ἐστιν ἡ Β∆ διάµετρος ρκ΄, 

τοιούτων ἡ ΑΓ ἔσται π΄, οἵων δὲ ἡ ΖΗ διάµετρος ρκ΄, τοιούτων οζ΄ ν΄, καὶ τῶν 

ἐπ’ αὐτῆς ἄρα περιφερειῶν ἡ µὲν Α∆Γ τοιούτων ἐστὶν πγ΄ λζ΄, οἵων ὁ ΑΒΓ∆ 

κύκλος τξ΄, ἡ δὲ ΑΖΓ τοιούτων π΄ νβ΄, οἵων ὁ ΑΖΓΗ κύκλος τξ΄. ὥστ’ ἐπεὶ ὁ 

αὐτὸς λόγος ἐστὶν τῶν κύκλων πρὸς τὰς περιφερείας καὶ τῶν ἐµβαδῶν αὐτῶν 

πρὸς τὰ τῶν ὑπὸ τὰς περιφερείας τοµέων, καὶ τὸ µὲν τοῦ ΑΕΓ∆ τοµέως 

ἐµβαδὸν ἕξοµεν τοιούτων κϛ΄ ιϛ΄, οἵων ἐδείχθη τὸ τοῦ ΑΒΓ∆ κύκλου ριγ΄ ϛ΄, τὸ 

δὲ τοῦ ΑΘΓΖ τοµέως τῶν αὐτῶν κϛ΄ να΄, ἐπεὶ καὶ τὸ τοῦ ΑΖΓΗ κύκλου τῶν 

αὐτῶν ἦν ριθ΄ λβ΄. ἐδέδεικτο δὲ καὶ τὸ µὲν τοῦ ΑΕΓ τριγώνου ἐµβαδὸν τῶν 

αὐτῶν ιζ΄ νβ΄, τὸ δὲ τοῦ ΑΘΓ ὁµοίως ιη΄ µη΄· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ µὲν τοῦ Α∆ΓΚ 

τµήµατος ἐµβαδὸν ἕξοµεν η΄ κδ΄, τὸ δὲ τοῦ ΑΖΓΚ τῶν αὐτῶν η΄ γ΄. καὶ ὅλον 

ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖΓ∆ περιεχόµενον ἐµβαδὸν τοιούτων ἐστὶν ιϛ΄ κζ΄, οἵων τὸ 

τοῦ ΑΒΓ∆ κύκλου ὑπόκειται ριγ΄ ϛ΄. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν τὸ τοῦ ἡλιακοῦ 

κύκλου ἐµβαδὸν ιβ΄, τοιούτων τὸ περιεχόµενον ὑπὸ τοῦ ἐκλείποντός ἐστιν α΄ <ʹ 

δʹ ἔγγιστα, ἃ καὶ παραθήσοµεν ἐν τῷ εἰρηµένῳ κανονίῳ τῷ στίχῳ τῶν γ΄ 

δακτύλων ἐν τῷ βʹ τῶν σελιδίων. 

 πάλιν ὑποκείσθω καὶ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἕνεκεν ἐπὶ τῆς αὐτῆς 

καταγραφῆς ὁ µὲν τῆς σελήνης κύκλος ὁ ΑΒΓ∆, ὁ δὲ τῆς κατὰ τὸ µέσον 

ἀπόστηµα σκιᾶς ὁ ΑΖΓΗ, καὶ ἐκλειπέτω τὸ δʹ ὡσαύτως τῆς σεληνιακῆς 

διαµέτρου, ὥστε, οἵων ἐστὶν ἡ Β∆ διάµετρος ιβ΄, τοιούτων τὴν µὲν Ζ∆ τῆς 

ἐκλείψεως εἶναι γ΄, τὴν δὲ ΖΗ τῆς σκιᾶς διάµετρον κατὰ τὸν τοῦ ἑνὸς πρὸς τὰ 

β΄ λϛ΄ λόγον τῶν αὐτῶν λα΄ ιβ΄, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν ΕΚΘ συνάγεσθαι ιη΄ λϛ΄. 

καὶ τῶν µὲν περιµέτρων ἄρα πάλιν ἡ µὲν τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου γίνεται 

τµηµάτων λζ΄ µβ΄, ἡ δὲ τοῦ τῆς σκιᾶς τῶν αὐτῶν ϟη΄ α΄, τῶν δ’ ἐµβαδῶν τὸ µὲν 

τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου ριγ΄ ϛ΄, τὸ δὲ τοῦ τῆς σκιᾶς τῶν αὐτῶν ψξδ΄ λβ΄. ἐπεὶ 
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τοίνυν καὶ ἐνταῦθα, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΘ εὐθεῖα ιη΄ λϛ΄, τοιούτων ἑκατέρα µὲν τῶν 

ΑΕ καὶ ΕΓ ὑπόκειται ϛ΄, ἑκατέρα δὲ τῶν ΑΘ καὶ ΘΓ τῶν αὐτῶν ιε΄ ιϛ΄, ἐὰν 

ὡσαύτως τὴν ὑπεροχήν, ᾗ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ τῆς ΘΑ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΕ, 

παραβάλωµεν παρὰ τὴν ΕΘ, ἕξοµεν τὴν τῶν ΕΚ καὶ ΚΘ ὑπεροχὴν τῶν αὐτῶν 

ια΄ η΄, ὥστε καὶ τὴν µὲν ΕΚ συνάγεσθαι γ΄ µδ΄, τὴν δὲ ΚΘ τῶν αὐτῶν ιδ΄ νβ΄, 

διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἑκατέραν τῶν ΑΚ καὶ ΚΓ τῶν αὐτῶν δ΄ µβ΄. ἀκολούθως δὲ 

τούτοις καὶ τὸ µὲν τοῦ ΑΕΓ τριγώνου ἐµβαδὸν ἕξοµεν ιζ΄ λγ΄, τὸ δὲ τοῦ ΑΘΓ 

τῶν αὐτῶν ξθ΄ νβ΄. πάλιν ἐπεί, οἵων ἐστὶν ἡ µὲν Β∆ διάµετρος ιβ΄, ἡ δὲ ΖΗ 

ὁµοίως λα΄ ιβ΄, τοιούτων καὶ ἡ ΑΓ συνάγεται θ΄ κδ΄, καὶ οἵων µέν ἐστιν ἡ Β∆ 

διάµετρος ρκ΄, τοιούτων ἡ ΑΓ ἔσται ϟδ΄, οἵων δὲ ἡ ΖΗ διάµετρος ρκ΄, τοιούτων 

λϛ΄ θ΄, καὶ τῶν ἐπ’ αὐτῆς ἄρα περιφερειῶν ἡ µὲν Α∆Γ τοιούτων ἐστὶν ργ΄ η΄, 

οἵων ὁ ΑΒΓ∆ κύκλος τξ΄, ἡ δὲ ΑΖΓ τοιούτων λε΄ δ΄, οἵων ὁ ΑΖΓΗ κύκλος τξ΄. 

ὥστε διὰ τὰ προειρηµένα καὶ τὸ µὲν τοῦ ΑΕΓ∆ τοµέως ἐµβαδὸν τοιούτων 

ἕξοµεν λβ΄ κδ΄, οἵων ἐδείχθη τὸ τοῦ ΑΒΓ∆ κύκλου ριγ΄ ϛ΄, τὸ δὲ τοῦ ΑΓΘΖ 

τοµέως τῶν αὐτῶν οδ΄ κη΄, ἐπεὶ καὶ τὸ τοῦ ΑΖΓΗ κύκλου τῶν αὐτῶν ἦν ψξδ΄ 

λβ΄. ἐδέδεικτο δὲ καὶ τὸ µὲν τοῦ ΑΕΓ τριγώνου ἐµβαδὸν τῶν αὐτῶν ιζ΄ λγ΄, τὸ 

δὲ τοῦ ΑΘΓ ὁµοίως ξθ΄ νβ΄· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ µὲν τοῦ Α∆ΓΚ τµήµατος 

ἐµβαδὸν ἕξοµεν ιδ΄ να΄, τὸ δὲ τοῦ ΑΖΓΚ τῶν αὐτῶν δ΄ λϛ΄. καὶ ὅλον ἄρα τὸ 

ὑπὸ τῶν ΑΖ, Γ∆ περιεχόµενον ἐµβαδὸν τοιούτων ἐστὶν ιθ΄ κζ΄, οἵων τὸ τοῦ 

ΑΒΓ∆ κύκλου ὑπόκειται ριγ΄ ϛ΄. ὥστε καί, οἵων ἐστὶν τὸ τοῦ σεληνιακοῦ 

κύκλου ἐµβαδὸν ιβ΄, τοιούτων τὸ περιεχόµενον ὑπὸ τοῦ ἐκλείποντος αὐτῆς 

τµήµατος ἔσται β΄ καὶ ἔτι ιεʹ µέρους ἔγγιστα, ἃ καὶ παραθήσοµεν ἐπὶ τοῦ 

αὐτοῦ κανονίου τῷ στίχῳ τῶν γ΄ δακτύλων ἐν τῷ γʹ καὶ σεληνιακῷ σελιδίῳ. 

καί ἐστιν ἡ τῶν κανονίων ἔκθεσις τοιαύτη· 
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ηʹ. Κανόνιον ἡλίου ἐκλείψεων. 

 

 



© www.astrothesaurus.gr 

-36- 

 

 



© www.astrothesaurus.gr 

-37- 

θʹ. Σεληνιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις. 

 Τούτων δὴ προεκτεθειµένων τὴν µὲν τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων 

ἐπίσκεψιν ποιησόµεθα τὸν τρόπον τοῦτον· ἐκθέµενοι γὰρ τῆς ἐπιζητουµένης 

πανσελήνου τὸν συναγόµενον ἀριθµὸν κατὰ τὴν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τοῦ µέσου 

χρόνου τῆς συζυγίας ὥραν τῶν τε ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου τῆς 

καλουµένης ἀνωµαλίας µοιρῶν καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ πλάτους 

µετὰ τὴν ἐκ τῆς προσθαφαιρέσεως διάκρισιν τὸν τοῦ πλάτους πρῶτον 

εἰσοίσοµεν εἰς τὰ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων κανόνια, κἂν συνεµπίπτῃ τοῖς 

τῶν πρώτων δύο σελιδίων ἀριθµοῖς, τὰ παρακείµενα τῷ τοῦ πλάτους ἀριθµῷ 

καθ’ ἑκάτερον τῶν κανονίων ἔν τε τοῖς τῶν παρόδων σελιδίοις καὶ ἐν τοῖς τῶν 

δακτύλων ἀπογραψόµεθα χωρὶς ἕκαστα· ἔπειτα καὶ τὸν τῆς ἀνωµαλίας 

ἀριθµὸν εἰσενεγκόντες εἰς τὸ τῆς διορθώσεως κανόνιον, ὅσα ἐὰν ᾖ τὰ 

παρακείµενα αὐτῷ ἑξηκοστά, τοσαῦτα λαβόντες τῆς ὑπεροχῆς τῶν καθ’ 

ἑκάτερον κανόνιον ἀπογεγραµµένων δακτύλων τε καὶ ἑξηκοστῶν 

προσθήσοµεν τοῖς ἐκ τοῦ πρώτου κανονίου κατειληµµένοις. ἐὰν µέντοι 

συµβαίνῃ τὸν τοῦ πλάτους ἀριθµὸν εἰς τὸ δεύτερον µόνον κανόνιον πίπτειν, 

τῶν ἐν αὐτῷ µόνῳ παρακειµένων δακτύλων καὶ µορίων τὰ εὑρισκόµενα 

ἑξηκοστὰ ἐκθησόµεθα, καὶ ὅσους µὲν ἐὰν εὕρωµεν ἐκ τῆς τοιαύτης 

διορθώσεως ἐκβεβηκότας δακτύλους, τοσαῦτα δωδέκατα περιέξειν φήσοµεν 

τὴν ἐπισκότησιν τῆς σεληνιακῆς διαµέτρου κατὰ τὸν µέσον χρόνον τῆς 

ἐκλείψεως. τοῖς δ’ ἑξηκοστοῖς τοῖς γινοµένοις κατὰ τὴν αὐτὴν διόρθωσιν 

προσθέντες πάντοτε τὸ ιβʹ αὐτῶν, ἀνθ’ ὧν ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, καὶ µερίσαντες 

εἰς τὸ τότε τῆς σελήνης ἀνώµαλον ὡριαῖον κίνηµα, ὁσάκις ἐὰν ἐκπέσῃ ὁ 

µερισµός, τοσαύτας ἰσηµερινὰς ὥρας ἕξοµεν ἑκάστου τῶν παροδικῶν χρόνων 

τῆς ἐκλείψεως, τὰς µὲν ἐκ τοῦ δʹ σελιδίου συναγοµένας χωρὶς τοῦ τε τῆς 

ἐµπτώσεως καὶ τοῦ τῆς ἀναπληρώσεως χρόνου, τὰς δ’ ἐκ τοῦ πέµπτου τῆς 

ἡµισείας τοῦ τῆς µονῆς χρόνου, φανερῶν αὐτόθεν γινοµένων τῶν τε κατὰ τὰς 

ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη τῶν ἐµβάσεων καὶ ἀνακαθάρσεων ὡριαίων ἐποχῶν ἐκ τῆς 

πρὸς τὸν µεταξὺ τῆς µονῆς, τουτέστιν τὸν τῆς ἀκριβοῦς ἔγγιστα πανσελήνου 
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χρόνον, ἑκάστου τῶν κατὰ µέρος εὑρισκοµένων προσθαφαιρέσεως· αὐτόθεν δὲ 

καὶ τῶν τῆς διαµέτρου δωδεκάτων εἰσενεχθέντων εἰς τὸ ἐπὶ πᾶσι βραχὺ 

κανόνιον καὶ τὰ ιβʹ τῶν ὅλων ἐµβαδῶν εὑρήσοµεν ἐκ τῶν παρακειµένων ἐν τῷ 

γʹ σελιδίῳ, ὁµοίως δὲ καὶ τὰ τῶν ἡλιακῶν ἐκ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ 

παρακειµένων. 

 ὁ µὲν οὖν λόγος αἱρεῖ µὴ πάντοτε τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκλείψεως 

χρόνον µέχρι τοῦ µέσου ἴσον γίνεσθαι τῷ ἀπὸ τοῦ µέσου µέχρι τοῦ τῆς 

τελευτῆς διὰ τὴν περί τε τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ἀνωµαλίαν τῶν ἴσων 

παρόδων διὰ τὸ τοιοῦτον ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀποτελουµένων, τῆς δὲ 

αἰσθήσεως ἕνεκεν οὐδὲν ἂν ἀξιόλογον ἀπεργάσαιτο πρὸς τὰ φαινόµενα 

διαµάρτηµα τὸ µὴ ἀνίσους τοὺς χρόνους τούτους ὑποτίθεσθαι τῷ, κἂν περὶ 

τοὺς µέσους δρόµους ὦσιν, ὅπου µείζους εἰσὶν αἱ τῶν παραυξήσεων ὑπεροχαί, 

τήν γε µέχρι τῶν τοσούτων ὡρῶν πάροδον, ὅσων ἐστὶν ὁ πᾶς τῆς τελείας 

ἐκλείψεως χρόνος, µηδεµίαν παντάπασιν αἰσθητὴν ποιεῖν τὴν τῆς ὑπεροχῆς 

διαφοράν. 

 ὅτι δὲ καὶ εἰκότως διηµαρτηµένην εὑρίσκοµεν τὴν ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου 

δεδειγµένην τοῦ πλάτους τῆς σελήνης περίοδον κατ’ ἐκείνην µὲν τὴν ὑπόθεσιν 

ἐλάττονος φανείσης τῆς µεταξὺ τῶν ἐκτεθειµένων ἐκλείψεων ἐπουσίας, 

πλείονος δὲ τῆς κατὰ τοὺς ἡµετέρους ἐπιλογισµοὺς κατειληµµένης, ἀπὸ τῶν 

αὐτῶν ἂν πάλιν ἐπιστήσαντες κατανοήσαιµεν. 

 λαβὼν γὰρ εἰς τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν ἐκλείψεις δύο σεληνιακὰς διὰ 

µηνῶν ͵ζρξ γεγενηµένας, ἐν αἷς ἀµφοτέραις τὸ τέταρτον τῆς σεληνιακῆς 

διαµέτρου κατὰ τὴν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσµου πάροδον 

ἐκλελοιπὸς ἐτύγχανεν, ὧν πρώτην µὲν τὴν ἐν τῷ βʹ ἔτει Μαρδοκεµπάδου 

τετηρηµένην, δευτέραν δὲ τὴν ἐν τῷ λζʹ ἔτει τῆς τρίτης κατὰ Κάλιππον 

περιόδου, συγχρῆται µὲν τῷ τὴν αὐτὴν κατὰ πλάτος πάροδον ἐν ἑκατέρᾳ τῶν 

ἐκλείψεων ἐξ ὁµαλοῦ περιέχεσθαι πρὸς τὴν τῆς ἀποκαταστάσεως ἀπόδειξιν ἐκ 

τοῦ τὴν µὲν προτέραν ἔκλειψιν γεγονέναι κατὰ τὸ ἀπογειότατον τοῦ 

ἐπικύκλου τῆς σελήνης οὔσης, τὴν δὲ δευτέραν κατὰ τὸ περιγειότατον, καὶ διὰ 
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τοῦτο µηδέν, ὥς γε ᾤετο, συµβεβηκέναι διάφορον ἐκ τῆς ἀνωµαλίας, 

διαµαρτάνει δὲ καὶ κατ’ αὐτὸ τοῦτο πρῶτον, ἐπειδήπερ καὶ ἐκ τῆς ἀνωµαλίας 

ἐγίνετό τις ἀξιόλογος διαφορὰ παρὰ τὸ µὴ τῷ ἴσῳ µείζονα τὴν ὁµαλὴν 

πάροδον εὑρίσκεσθαι τῆς ἀκριβοῦς κατ’ ἀµφοτέρας τὰς ἐκλείψεις, ἀλλ’ ἐπὶ µὲν 

τῆς προτέρας µιᾷ µοίρᾳ ἔγγιστα, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὀγδόῳ µιᾶς µοίρας, ὡς 

κατά γε τοῦτο ἐλλείπειν τὴν τοῦ πλάτους περίοδον εἰς ὅλας ἀποκαταστάσεις 

ἡµίσει καὶ δʹ καὶ ηʹ µιᾶς µοίρας, οἵων ἐστὶν ὁ λοξὸς τῆς σελήνης κύκλος τξ΄. 

ἔπειτα οὐδὲ τὴν διὰ τὰ τῆς σελήνης ἀποστήµατα συµβαίνουσαν περὶ τὰ µεγέθη 

τῶν ἐπισκοτήσεων διαφορὰν συνεπελογίσατο τὴν πλείστην µάλιστα 

γεγενηµένην ἐπὶ τούτων τῶν ἐκλείψεων διὰ τὸ τὴν µὲν προτέραν κατὰ τὸ 

µέγιστον ἀπόστηµα τῆς σελήνης οὔσης γεγονέναι, τὴν δὲ δευτέραν κατὰ τὸ 

ἐλάχιστον· ἀνάγκη γὰρ τὴν τοῦ αὐτοῦ δʹ µέρους ἐπισκότησιν 

παρηκολουθηκέναι κατὰ µὲν τὴν προτέραν ἔκλειψιν ἀπὸ ἐλάσσονος 

διαστάσεως τοῦ ἀναβιβάζοντος συνδέσµου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἀπὸ 

µείζονος, ὧν τὴν διαφορὰν ἀπεδείξαµεν µιᾶς µοίρας καὶ πεµπτηµορίου 

συναγοµένην, ὡς καὶ ἐντεῦθεν τῷ τοσούτῳ πλεονάζειν τὴν τοῦ πλάτους 

περίοδον µεθ’ ὅλας ἀποκαταστάσεις. τὸ µὲν οὖν ὅσον ἐπ’ αὐτῇ τῇ πλάνῃ ταῖς 

ἐξ ἀµφοτέρων τῶν ἁµαρτιῶν συναγοµέναις δυσὶν ἔγγιστα µοίραις ἐσφάλη ἂν 

ἡ περιοδικὴ τοῦ πλάτους ἀποκατάστασις, εἰ ἔτυχον ἀµφότεραι πρὸς τὸ 

ἔλαττον ἢ πρὸς τὸ πλεῖον φέρουσαι τὴν διαφοράν, ἐπεὶ δ’ ἡ µὲν ἐλλείπειν 

ἐποίει τὴν ἀποκατάστασιν, ἡ δὲ πλεονάζειν, κατά τινα συντυχίαν, ἣν ἴσως καὶ 

ὁ Ἵππαρχος ἀνταναπληρουµένην πως κατανενοήκει, µόνῳ τῷ τῆς ὑπεροχῆς 

τῶν ἁµαρτιῶν τρίτῳ µέρει µιᾶς µοίρας ἐφάνη πλείων οὖσα ἡ ἐπίληψις τῆς 

ἀποκαταστάσεως. 

 

ιʹ. Ἡλιακῶν ἐκλείψεων διάκρισις. 

 Ἡ µὲν οὖν τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἐπίσκεψις µόνως ἂν διὰ ταῦτα 

γίνοιτο ὑγιῶς, καθ’ οὓς ἐκτεθείµεθα τρόπους, τῶν ἐπιλογισµῶν ἀκριβουµένων· 
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ἑξῆς δὲ τὴν τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων διάκρισιν κατασκελεστέραν οὖσαν διὰ 

τὰς παραλλάξεις τῆς σελήνης ποιησόµεθα τὸν τρόπον τοῦτον· 

 σκεψάµενοι γὰρ τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῆς ἀκριβοῦς συνόδου χρόνον, πρὸ 

πόσων ἢ µετὰ πόσας ὥρας ἐξέπεσεν ἰσηµερινὰς τῆς µεσηµβρίας, ἔπειτα, ἐὰν 

ἕτερον ᾖ τὸ ὑποκείµενον κλῖµα τῆς ἐπιζητουµένης οἰκήσεως, τουτέστιν ἐὰν µὴ 

ὑπὸ τὸν αὐτὸν ᾖ µεσηµβρινὸν τῷ διὰ τῆς Ἀλεξανδρείας, προσθαφελόντες τὸ 

κατὰ µῆκος διάφορον ἐν τοῖς δυσὶν µεσηµβρινοῖς τῶν ἰσηµερινῶν ὡρῶν καὶ 

µαθόντες, πρὸ πόσων ἢ µετὰ πόσας ἰσηµερινὰς ὥρας καὶ παρ’ ἐκείνοις 

ἐξέπεσεν ὁ τῆς ἀκριβοῦς συνόδου χρόνος, διακρινοῦµεν πρῶτον καὶ τὸν τῆς 

φαινοµένης συνόδου χρόνον ἐν τῷ ἐπιζητουµένῳ κλίµατι τὸν αὐτὸν ἔγγιστα 

ἐσόµενον τῷ µέσῳ τῆς ἐκλείψεως ἀπὸ τῆς περὶ τὰς παραλλάξεις ἐκτεθειµένης 

ἡµῖν ἐν τοῖς ἔµπροσθεν ἐφόδου. λαβόντες γὰρ ἔκ τε τοῦ τῶν γωνιῶν κανόνος 

καὶ τοῦ τῶν παραλλάξεων οἰκείως τῷ τε κλίµατι καὶ τῇ τῶν ὡρῶν ἀποστάσει 

τοῦ µεσηµβρινοῦ καὶ ἔτι τῷ συνοδικῷ µέρει τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ πρὸς τούτοις τῷ 

τῆς σελήνης ἀποστήµατι τὴν γινοµένην πρῶτον αὐτῆς παράλλαξιν ὡς ἐπὶ τοῦ 

διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφοµένου 

µεγίστου κύκλου καὶ ἀπὸ ταύτης ἀφελόντες πάντοτε τὴν κατὰ τοῦ αὐτοῦ 

στίχου παρακειµένην ἡλιακὴν παράλλαξιν ἀπὸ τῆς λοιπῆς διακρινοῦµεν, ὡς 

ὑποδέδεικται, διὰ τῆς εὑρισκοµένης περὶ τὴν τοµὴν τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ τοῦ διὰ 

τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου γραφοµένου µεγίστου κύκλου γωνίας τὴν 

συναγοµένην ὡς πρὸς µόνην τὴν κατὰ µῆκος πάροδον παράλλαξιν καὶ ταύτῃ 

προσθέντες πάντοτε τὸ ἐπιβάλλον τοῖς περιεχοµένοις ὑπ’ αὐτῆς χρόνοις 

ἰσηµερινοῖς τῆς ἐπιπαραλλάξεως διάφορον, τουτέστιν τῆς ἐν τῷ αὐτῷ κανόνι 

καταλαµβανοµένης ὑπεροχῆς τῶν παρακειµένων δύο παραλλάξεων τῇ τε 

πρώτῃ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου διαστάσει καὶ τῇ µετὰ τῆς προσθήκης τῶν 

ἰσηµερινῶν χρόνων τὰ τῇ κατὰ µῆκος µόνῃ πάλιν ἐπιβάλλοντα παραλλάξει 

µετὰ τοῦ τοσούτου µέρους αὐτῶν, ἐὰν αἰσθητὸν ᾖ, ὅσον καὶ αὐτὰ µέρος ἐστὶν 

τῆς πρώτης παραλλάξεως, καὶ τοῖς οὕτω συναχθεῖσι τῆς ὅλης κατὰ µῆκος 

παραλλάξεως µορίοις προσθήσοµεν πάλιν τὸ δωδέκατον αὐτῶν, ἀνθ’ οὗ ὁ 
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ἥλιος ἐπικινεῖται, καὶ τὰ συναχθέντα ἀναλύσοµεν εἰς ὥρας ἰσηµερινὰς ἐκ τοῦ 

µερισµοῦ τῶν περὶ τὴν σύνοδον τῆς σελήνης ἀνωµάλων ὡριαίων δρόµων, κἂν 

µὲν εἰς τὰ ἑπόµενα τῶν ζῳδίων ἡ κατὰ µῆκος παράλλαξις ᾖ γινοµένη· 

δεδείχαµεν γὰρ ἐν τοῖς ἔµπροσθεν, πῶς ἡµῖν ἡ τοιαύτη διάκρισις λαµβάνηται· 

τὰ µὲν εἰς τὰς ὥρας τὰς ἰσηµερινὰς ἀναλελυµένα µόρια ἀφελόντες ἀπὸ τῶν 

κατὰ τὸν ἀκριβῆ τῆς συνόδου χρόνον προδιακεκριµένων τῆς σελήνης µοιρῶν 

χωρὶς ἑκάστου τοῦ τε µήκους καὶ τοῦ πλάτους καὶ τῆς ἀνωµαλίας ἕξοµεν τὰς 

ἐν τῷ χρόνῳ τῆς φαινοµένης συνόδου ἀκριβεῖς παρόδους τῆς σελήνης, αὐτὰς 

δὲ τὰς ὥρας ἐσόµεθα εὑρηκότες, ὅσαις πρότερον ἡ φαινοµένη σύνοδος 

γενήσεται τῆς ἀκριβοῦς. ἐὰν δὲ εἰς τὰ προηγούµενα τῶν ζῳδίων ἡ κατὰ µῆκος 

παράλλαξις ᾖ εὑρηµένη, τὰ µὲν µόρια προσθήσοµεν ἀνάπαλιν ταῖς κατὰ τὸν 

ἀκριβῆ τῆς συνόδου χρόνον προδιακεκριµέναις παρόδοις ἑκάστου τοῦ τε 

µήκους πάλιν καὶ τοῦ πλάτους καὶ τῆς ἀνωµαλίας, τὰς δὲ ὥρας ἕξοµεν, ὅσαις 

ὕστερον ἡ φαινοµένη σύνοδος ἔσται τῆς ἀκριβοῦς. πάλιν οὖν κατὰ τὴν τῆς 

φαινοµένης συνόδου τῶν ἰσηµερινῶν ὡρῶν ἀπὸ τοῦ µεσηµβρινοῦ διάστασιν 

ἐπισκεψάµενοι διὰ τῶν αὐτῶν ἐφόδων, πόσον πρῶτον ἡ σελήνη παραλλάσσει 

πρὸς τὸν δι’ αὐτῆς καὶ τοῦ κατὰ κορυφὴν σηµείου γραφόµενον µέγιστον 

κύκλον, καὶ ἀφελόντες ἀπὸ τῶν εὑρισκοµένων τὴν τῷ αὐτῷ ἀριθµῷ 

παρακειµένην τοῦ ἡλίου παράλλαξιν ἀπὸ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως ἐκ τῆς τότε 

περὶ τὴν τῶν κύκλων τοµὴν εὑρισκοµένης γωνίας διακρινοῦµεν τὴν κατὰ 

πλάτος ὡς ἐπὶ τοῦ πρὸς ὀρθὰς τῷ ζῳδιακῷ κύκλου γινοµένην παράλλαξιν καὶ 

τὰ συναχθέντα µόρια µεταποιήσαντες εἰς τὰ κατὰ τὸν λοξὸν κύκλον 

ἐπιβάλλοντα τµήµατα, τουτέστιν δωδεκάκις αὐτὰ ποιήσαντες, τὰς γινοµένας 

µοίρας, ἐὰν µὲν ἡ κατὰ πλάτος παράλλαξις ὡς πρὸς τὰς ἄρκτους ᾖ τοῦ διὰ 

µέσων ἀποτελουµένη, περὶ µὲν τὸν ἀναβιβάζοντα σύνδεσµον τῆς σελήνης 

οὔσης προσθήσοµεν τῇ κατὰ τὸν χρόνον τῆς φαινοµένης συνόδου 

προδιευκρινηµένῃ πλατικῇ παρόδῳ, περὶ δὲ τὸν καταβιβάζοντα ἀφελοῦµεν 

ὁµοίως· ἐὰν δὲ ἡ κατὰ πλάτος παράλλαξις ὡς πρὸς µεσηµβρίαν ἀποτελῆται τοῦ 

ζῳδιακοῦ, κατὰ τὸ ἐναντίον περὶ µὲν τὸν ἀναβιβάζοντα σύνδεσµον οὔσης τῆς 
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σελήνης ἀφελοῦµεν τὰς ἐκ τῆς παραλλάξεως µοίρας ἀπὸ τῶν 

προδιακεκριµένων ἐν τῷ χρόνῳ τῆς φαινοµένης συνόδου τοῦ πλάτους µοιρῶν, 

περὶ δὲ τὸν καταβιβάζοντα προσθήσοµεν ὁµοίως. καὶ οὕτως ἕξοµεν τὸν ἐν τῷ 

χρόνῳ τῆς φαινοµένης συνόδου τοῦ φαινοµένου πλάτους ἀριθµόν, ὃν 

εἰσενεγκόντες εἰς τὰ τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων κανόνια, ἐὰν συνεµπίπτῃ τοῖς 

τῶν πρώτων δύο σελιδίων ἀριθµοῖς, ἔκλειψιν ἔσεσθαι τοῦ ἡλίου φήσοµεν, ἧς 

µέσον ἔγγιστα χρόνον τὸν τὴν φαινοµένην σύνοδον περιέχοντα. ἐκθέµενοι οὖν 

τὴν ποσότητα τῶν παρακειµένων τῷ τοῦ φαινοµένου πλάτους ἀριθµῷ 

δακτύλων τε καὶ µορίων τῶν τε τῆς ἐµπτώσεως καὶ τῶν τῆς ἀνακαθάρσεως 

χωρὶς ἐξ ἑκατέρου τῶν κανονίων εἰσοίσοµεν καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ ἀπογείου κατὰ 

τὴν φαινοµένην σύνοδον τῆς ἀνωµαλίας ἀριθµὸν τῆς σελήνης εἰς τὸ τῆς 

διορθώσεως κανόνιον, καὶ τὰ παρακείµενα αὐτῷ ἑξηκοστὰ ὅσα ἐὰν ᾖ, τὰ 

τοσαῦτα λαβόντες τῆς ἑκάστου τῶν ἀπογεγραµµένων ὑπεροχῆς προσθήσοµεν 

αἰεὶ τοῖς ἐκ τοῦ πρώτου κανονίου κατειληµµένοις καὶ τοὺς µὲν γενοµένους ἐκ 

τῆς τοιαύτης διορθώσεως δακτύλους ἕξοµεν, ἐφ’ ὅσα δωδέκατα πάλιν τῆς 

διαµέτρου τῆς ἡλιακῆς ἡ ἐπισκότησις ἔσται κατὰ τὸν µέσον ἔγγιστα χρόνον 

τῆς ἐκλείψεως. τοῖς δ’ ἑκατέρας τῆς παρόδου µορίοις προσθέντες πάλιν τὸ ιβʹ 

αὐτῶν, ἀνθ’ ὧν ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, καὶ τὰ γενόµενα πρὸς τὸ τῆς σελήνης 

ἀνώµαλον κίνηµα ποιήσαντες ὥρας ἰσηµερινὰς τοσοῦτον ἕξοµεν τὸν χρόνον 

ἑκατέρας τῆς τε ἐµπτώσεως καὶ τῆς ἀναπληρώσεως, ὡς µηδεµιᾶς µέντοι περὶ 

τοὺς χρόνους τούτους ἐπισυµβαινούσης διὰ τὰς παραλλάξεις διαφορᾶς. 

 ἐπεὶ δὲ γίνεταί τις ἀνισότης αἰσθητὴ περὶ αὐτούς, τῶν παραλλάξεων 

µέντοι τῆς σελήνης χάριν καὶ οὐχὶ τῆς ἀνωµαλίας τῶν φώτων, καθ’ ἣν καὶ 

µείζους ἀποτελοῦνται χωρὶς ἑκάτεροι τῶν προεκτεθειµένων πάντοτε καὶ ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ ἄνισοι ἀλλήλοις, οὐδὲ ταύτην ἀνεπίστατον ἐάσοµεν, εἰ καὶ 

βραχεῖα οὖσα τυγχάνει. παρακολουθεῖ µὲν οὖν τοῦτο τὸ σύµπτωµα διὰ τὸ 

γίνεσθαί τινας ἐν τῇ φαινοµένῃ τῆς σελήνης παρόδῳ πάντοτε τῶν 

παραλλάξεων ἕνεκεν ὥσπερ προηγητικάς τινας φαντασίας, εἰ µηδὲν ἰδίως εἰς 

τὰ ἑπόµενα διαλαµβάνοιτο κινουµένη. ἐάν τε γὰρ πρὸ τοῦ µεσηµβρινοῦ 
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παροδεύουσα φαίνηται, κατ’ ὀλίγον ἀναφεροµένη καὶ ἔλασσον αἰεὶ τοῦ 

παρεληλυθότος παραλλάσσουσα πρὸς τὰς ἀνατολὰς βράδιον φαίνεται τὴν εἰς 

τὰ ἑπόµενα µετάβασιν ποιουµένη, ἐάν τε µετὰ τὸν µεσηµβρινὸν παροδεύῃ, 

καταφεροµένη πάλιν κατ’ ὀλίγον καὶ πλέον αἰεὶ τοῦ παρεληλυθότος 

παραλλάσσουσα πρὸς τὰς δυσµὰς ὁµοίως βραδυτέραν τὴν εἰς τὰ ἑπόµενα 

µετάβασιν φανήσεται ποιουµένη. τούτου µὲν οὖν ἕνεκεν οἱ προειρηµένοι 

χρόνοι πάντοτε µείζονες ἔσονται τῶν ἁπλῶς οὕτως λαµβανοµένων, µείζονος δ’ 

αἰεὶ διαφορᾶς ἐν ταῖς ὑπεροχαῖς τῶν παραλλάξεων γινοµένης ἐπὶ τῶν 

ἐγγυτέρω τοῦ µεσηµβρινοῦ παρόδων ἀνάγκη καὶ τοὺς πρὸς τῷ µεσηµβρινῷ 

µᾶλλον τῶν ἐκλείψεων χρόνους βραδύτερον ἀποτελεῖσθαι, καὶ διὰ ταύτην τὴν 

αἰτίαν, ὅταν µὲν εἰς αὐτὴν τὴν µεσηµβρίαν ὁ µέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως 

ἐκπίπτῃ, τότε µόνον ἴσον ἔγγιστα γίνεσθαι τὸν τῆς ἐµπτώσεως χρόνον τῷ τῆς 

ἀναπληρώσεως, ἴσης ἐφ’ ἑκάτερα συµβαινούσης ἔγγιστα τότε καὶ τῆς ἐκ τῶν 

παραλλάξεων προηγητικῆς φαντασίας, ὅταν δὲ πρὸ τῆς µεσηµβρίας, τότε τὸν 

τῆς ἀναπληρώσεως ἐγγύτερον ὄντα τοῦ µεσηµβρινοῦ µείζονα γίνεσθαι, ὅταν 

δὲ µετὰ τὴν µεσηµβρίαν, τότε τὸν τῆς ἐµπτώσεως ἐγγύτερον ὄντα τοῦ 

µεσηµβρινοῦ µείζονα γίνεσθαι. 

 ἵνα οὖν καὶ τὴν τοιαύτην τῶν χρόνων διόρθωσιν ποιώµεθα, σκεψόµεθα, 

καθ’ ὃν ὑπεδείξαµεν τρόπον, τόν τε πρὸ ταύτης τῆς διορθώσεως συναγόµενον 

χρόνον ἑκατέρας τῶν ἐκκειµένων παρόδων καὶ τὴν κατὰ τὸν µέσον χρόνον τῆς 

ἐκλείψεως ἀπὸ τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀπόστασιν. 

 ἔστω δὲ λόγου ἕνεκεν ὁ µὲν χρόνος ἑκάτερος µιᾶς ὥρας ἰσηµερινῆς, ἡ δὲ 

τοῦ κατὰ κορυφὴν ἀπόστασις µοιρῶν οε΄. σκεψόµεθα δὴ ἐν τῷ παραλλακτικῷ 

κανόνι τὰ παρακείµενα τῷ τῶν οε ἀριθµῷ τῆς παραλλάξεως ἑξηκοστὰ ὡς 

κατὰ τὸ µέγιστον ἀπόστηµα λόγου ἕνεκεν οὔσης τῆς σελήνης, πρὸς ὃ 

ἀπόστηµα τὰ ἐν τῷ γʹ σελιδίῳ παρακείµενα λαµβάνεται· εὑρίσκοµεν δὲ 

ἐπιβάλλοντα ταῖς οε΄ µοίραις ἑξηκοστὰ νβ΄. καὶ ἐπεὶ ἑκάτερος χρόνος τῆς τε 

ἐµπτώσεως καὶ τῆς ἀναπληρώσεως ὑπόκειται µέσως θεωρούµενος µιᾶς µὲν 

ὥρας ἰσηµερινῆς, χρόνων δὲ ιε΄, τούτους ἀφελόντες µὲν ἀπὸ τῶν οε΄τῆς 
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ἀποστάσεως µοιρῶν εὑρίσκοµεν ταῖς λοιπαῖς ξ΄ µοίραις τὰ παρακείµενα 

παραλλάξεως ἑξηκοστὰ ἐν τῷ αὐτῷ σελιδίῳ µζ΄, ὡς τὴν κατὰ τὴν µέσην πρὸς 

τῷ µεσηµβρινῷ πάροδον ἐκ τῆς παραλλάξεως προήγησιν ἑξηκοστῶν ε΄ 

συνῆχθαι. προσθέντες δ’ αὐτοὺς ταῖς οε΄ καὶ ταῖς συναγοµέναις ϟ΄ µοίραις 

εὑρίσκοµεν ἐν τῷ αὐτῷ σελιδίῳ παρακείµενα τὰ τῆς ὅλης παραλλάξεως 

ἑξηκοστὰ νγ΄ <ʹ, ὡς καὶ ἐνθάδε τὴν προήγησιν τῆς πρὸς τῷ ὁρίζοντι παρόδου 

συνῆχθαι τῶν αὐτῶν ἑξηκοστῶν α <ʹ. τῶν εὑρεθέντων οὖν διαφόρων τὰ τῷ 

µήκει ἐπιβάλλοντα λαµβάνοντες καὶ ἑκάτερον πάλιν ἀναλύοντες ἐκ τοῦ τῆς 

σελήνης ἀνωµάλου κινήµατος εἰς µέρος ὥρας ἰσηµερινῆς, ὡς ὑποδέδεικται, τὸ 

συναγόµενον ἀφ’ ἑκατέρου προσθήσοµεν οἰκείως ἑκατέρῳ τῶν µέσως καὶ 

ἁπλῶς εἰληµµένων χρόνων τῆς τε ἐµπτώσεως καὶ τῆς ἀναπληρώσεως, τὸ µὲν 

µεῖζον τῷ κατὰ τὴν ἐγγυτέραν τοῦ µεσηµβρινοῦ πάροδον, τὸ δὲ ἔλασσον τῷ 

κατὰ τὴν ἐγγυτέραν τοῦ ὁρίζοντος. δῆλον δ’, ὅτι καὶ ἡ τῶν προκειµένων 

χρόνων ὑπεροχὴ µορίων µὲν γέγονε γ΄ <ʹ, θʹ δὲ ἔγγιστα µιᾶς ὥρας ἰσηµερινῆς, 

ἐν ὅσῳ τὰ τοσαῦτα ἑξηκοστὰ µέσως ἡ σελήνη κινηθήσεται. καταλείπεται δὲ ἐκ 

προχείρου καὶ τὸ τὰς ἰσηµερινὰς ὥρας, ἐὰν θέλωµεν, καθ’ ἑκάστην διάστασιν 

ἀναλύειν εἰς τὰς κατὰ µέρος καιρικὰς κατὰ τὸν ἐν τοῖς προσυντεταγµένοις 

ὑποδεδειγµένον ἡµῖν τρόπον. 

 

ιαʹ. Περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐκλείψεσι προσνεύσεων. 

 Ἐφεξῆς δ’ ὄντος τοῦ καὶ τὰς γινοµένας τῶν ἐπισκοτήσεων προσνεύσεις 

ἐπισκοπεῖν συνίσταται µὲν ἡ τοιαύτη κατάληψις ἔκ τε τῆς αὐτῶν τῶν 

ἐπισκοτήσεων πρὸς τὸν διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλον προσνεύσεως καὶ ἐκ 

τῆς αὐτοῦ τοῦ διὰ µέσων πρὸς τὸν ὁρίζοντα. τούτων δ’ ἑκάτερον ἐν ἑκάστῳ 

τῶν ἐκλειπτικῶν χρόνων πλείστην ἂν καὶ ἀπερίληπτον παράσχοι περὶ τὰς 

µεταστάσεις ἐναλλαγήν, εἴ τις τὰς δι’ ὅλου τοῦ χρόνου γενησοµένας 

προσνεύσεις περιεργάζεσθαι θέλοι, µὴ πάνυ τι τῆς ἐπὶ τοσοῦτον προρρήσεως 

ἀναγκαίας ἢ χρησίµης ὑπαρχούσης. τῆς µὲν γὰρ τοῦ ζῳδιακοῦ πρὸς τὸν 

ὁρίζοντα σχέσεως θεωρουµένης ἐκ τῆς τῶν ἀνατελλόντων ἢ δυνόντων αὐτοῦ 
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σηµείων κατὰ τοῦ ὁρίζοντος ἐποχῆς ἀνάγκη κατὰ τὸν τῆς ἐκλείψεως χρόνον 

διαφόρων συνεχῶς γινοµένων τῶν ἀνατελλόντων καὶ δυνόντων µερῶν τοῦ 

ζῳδιακοῦ καὶ τὰς ὑπ’ αὐτῶν ἀποτελουµένας τοῦ ὁρίζοντος τοµὰς συνεχῶς 

διαφόρους γίνεσθαι, ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν τὸν διὰ µέσων τῶν 

ἐπισκοτήσεων προσνεύσεως θεωρουµένης ἐπὶ τοῦ δι’ ἀµφοτέρων τῶν κέντρων 

τοῦ τε τῆς σελήνης καὶ τοῦ τῆς σκιᾶς ἢ τοῦ ἡλίου γραφοµένου µεγίστου 

κύκλου πάλιν ἀνάγκη διὰ τὴν ἐν τῷ χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως τοῦ κέντρου τῆς 

σελήνης πάροδον καὶ τὸν δι’ ἀµφοτέρων τῶν κέντρων γραφόµενον κύκλον τὴν 

θέσιν ἄλλην ἀεὶ πρὸς τὸν ζῳδιακὸν λαµβάνειν καὶ τὰς ὑπὸ τῆς τοµῆς αὐτῶν 

περιεχοµένας γωνίας συνεχῶς ἀνίσους ποιεῖν. αὐτάρκους οὖν ἐσοµένης τῆς 

τοιαύτης ἐπισκέψεως, ἐὰν ἐπὶ µόνων τῶν ἐπισηµασίαν τινὰ ἐχουσῶν 

ἐπισκοτήσεων λαµβάνηται καὶ κατὰ τὸ ὁλοσχερέστερον τῶν πρὸς τὸν 

ὁρίζοντα θεωρουµένων περιφερειῶν, δυνατὸν µὲν ἔσται καὶ αὐτόθεν τοῖς γε 

τὸ γινόµενον πάθος ὑπ’ ὄψιν λαµβάνουσι τεκµαίρεσθαι διὰ τῆς κατ’ 

ἀµφοτέρας τὰς κλίσεις ἀναθεωρήσεως τὰς ἐπικαίρους τῶν προσνεύσεων 

ἱκανῆς ἐν τοῖς τοιούτοις ὑπαρχούσης καὶ τῆς καθ’ ὁλοσχέρειαν, ὡς ἔφαµεν, 

διαλήψεως, ὅµως δέ, ἵνα µὴ παρεληλυθότες ὦµεν τὸν τόπον, πειρασόµεθα καὶ 

πρὸς τὴν τοιαύτην ἔφοδον ἐκθέσθαι τινὰς τρόπους ὡς ἔνι µάλιστα προχείρους. 

 τῶν µὲν οὖν ἐπισκοτήσεων παρειλήφαµεν καὶ ἡµεῖς ὡς ἐπισηµασίας 

ἀξίας τήν τε τοῦ πρώτου ἐκλείποντος, ἥτις ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ ὅλου χρόνου τῆς 

ἐκλείψεως γίνεται, καὶ τὴν τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος, ἥτις ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ τῆς 

µονῆς χρόνου γίνεται, καὶ τὴν τοῦ πλείστου ἐκλείποντος, ἥτις ἐν τῷ µέσῳ 

χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως ἄνευ τῆς µονῆς γίνεται, καὶ τὴν τοῦ πρώτου 

ἀναπληρουµένου, ἥτις ἐν τῷ τέλει τοῦ ὅλου τῆς µονῆς χρόνου γίνεται, καὶ τὴν 

τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουµένου, ἥτις ἐν τῷ τέλει τοῦ ὅλου τῆς ἐκλείψεως χρόνου 

γίνεται. καὶ τῶν προσνεύσεων δὲ πάλιν ὡς εὐλογωτέρας τε καὶ ἐµφατικωτέρας 

παρειλήφαµεν τὰς ἀφοριζοµένας ὑπό τε τοῦ µεσηµβρινοῦ καὶ τῶν τοῦ διὰ 

µέσων ἀνατολῶν τε καὶ δύσεων ἰσηµερινῶν τε καὶ θερινῶν καὶ χειµερινῶν τῆς 

τῶν ἀνέµων ἀρχῆς διαφόρως µὲν ἂν πολλοῖς πολλάκις ὑπακουσθησοµένης, 
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δυναµένης δ’ οὖν, εἴ τις βούλοιτο, καὶ ἀπὸ τῶν ἐκκειµένων τοῦ ὁρίζοντος 

γωνιῶν ἐµφανίζεσθαι. τῶν µὲν οὖν γινοµένων ὑπὸ τοῦ µεσηµβρινοῦ τοµῶν τοῦ 

ὁρίζοντος τὴν µὲν βόρειον ἀκούωµεν ἄρκτους, τὴν δὲ νότιον µεσηµβρίαν, τῶν 

δ’ ἀνατολικῶν καὶ δυτικῶν τὰς µὲν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ καὶ τῶν Χηλῶν 

γινοµένας τοῦ ὁρίζοντος τοµὰς πάντοτε τὸ ἴσον τεταρτηµόριον ἀπεχούσας 

τῶν ὑπὸ τοῦ µεσηµβρινοῦ γινοµένων ἰσηµερινὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν, τὰς δ’ 

ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου θερινὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν, τὰς δ’ ὑπὸ τῆς 

ἀρχῆς τοῦ Αἰγόκερω χειµερινὴν ἀνατολὴν καὶ δύσιν, τῶν µὲν κατὰ ταύτας 

διαστάσεων κατὰ κλῖµα διαφόρων ἀποτελουµένων, ἐξαρκούσης δὲ τῆς τῶν 

προσνεύσεων ἀποφάσεως, ὅταν ἤτοι κατά τινος ἢ µεταξύ τινων τῶν 

προκειµένων ὅρων δεικνύηται. 

 ἕνεκεν µὲν τοίνυν τῆς ἑκάστοτε τοῦ ζῳδιακοῦ πρὸς τὸν ὁρίζοντα 

σχέσεως ἐπελογισάµεθα κατὰ τὸν ἐν τοῖς πρώτοις τῆς συντάξεως 

ὑποδεδειγµένον τρόπον τὰς γινοµένας ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος ἐν ταῖς ἀνατολαῖς 

καὶ δύσεσιν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς ἑνὸς ἑκάστου τῶν δωδεκατηµορίων ἀποστάσεις ἐφ’ 

ἑκάτερα τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσηµερινοῦ γινοµένων τοµῶν καθ’ ἕκαστον τῶν ἀπὸ 

Μερόης µέχρι Βορυσθένους κλιµάτων, ἐφ’ ὧν καὶ τὰς γωνίας ἐξεθέµεθα, καὶ 

διεγράψαµεν κατὰ τὸ εὐθεώρητον ἀντὶ κανονίου κύκλους η περὶ τὸ αὐτὸ 

κέντρον ἐν τῷ τοῦ ὁρίζοντος ἐπιπέδῳ νοουµένους καὶ περιέχοντας τὰ τῶν ζ΄ 

κλιµάτων διαστήµατα καὶ τὰς ὀνοµασίας· ἔπειτα παραγράψαντες εὐθείας δύο 

διὰ πάντων τῶν κύκλων πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀλλήλαις, τὴν µὲν ἑτέραν καὶ 

πλαγίαν ὡς κοινὴν τοµὴν τῶν ἐπιπέδων τοῦ τε ὁρίζοντος καὶ τοῦ ἰσηµερινοῦ, 

τὴν δ’ ἑτέραν καὶ ὀρθὴν ὡς κοινὴν τοµὴν τῶν ἐπιπέδων τοῦ τε ὁρίζοντος καὶ 

τοῦ µεσηµβρινοῦ, παρεσηµειωσάµεθα κατὰ τῶν πρὸς τὸν ἐκτὸς κύκλον 

περάτων τῆς µὲν πλαγίας γραµµῆς ἰσηµερινήν τε ἀνατολὴν καὶ ἰσηµερινὴν 

δύσιν, τῆς δὲ ὀρθῆς ἄρκτους τε καὶ µεσηµβρίαν. ὡσαύτως δὲ παραγράψαντες 

ἑκατέρωθεν τῆς ἰσηµερινῆς εὐθείας κατ’ ἴσην αὐτῆς ἀπόστασιν διὰ πάντων 

πάλιν τῶν κύκλων παρεθήκαµεν καὶ κατὰ τούτων ἐν µὲν τοῖς µεταξὺ ἑπτὰ 

διαστήµασιν τὰς εὑρηµένας καθ’ ἕκαστον κλῖµα τῶν τροπικῶν σηµείων ἀπὸ 
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τοῦ ἰσηµερινοῦ διαστάσεις ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος ὡς τοῦ τεταρτηµορίου µοιρῶν 

ὄντος ϟ΄, ἐν δὲ τοῖς πρὸς τὸ ἐντὸς τῶν κύκλων πέρασι τοῖς µὲν πρὸς τῇ 

µεσηµβρίᾳ χειµερινὴν ἀνατολὴν καὶ χειµερινὴν δύσιν, τοῖς δὲ πρὸς ταῖς 

ἄρκτοις θερινὴν ἀνατολὴν καὶ θερινὴν δύσιν. ἕνεκεν δὲ τῶν µεταξὺ 

δωδεκατηµορίων΄ προσεντάξαντες µεταξὺ ἑκάστου τῶν τεσσάρων 

διαστηµάτων ἄλλας δύο γραµµὰς παρεθήκαµεν καὶ κατὰ τούτων τὰς τῶν 

οἰκείων δωδεκατηµορίων ἐπὶ τοῦ ὁρίζοντος ἀποστάσεις τοῦ ἰσηµερινοῦ τῆς 

ὀνοµασίας ἑκάστου κατὰ τὸν ἔξω κύκλον ἐπιγραφοµένης. παρεσηµειωσάµεθα 

δὲ καὶ περὶ τὴν µεσηµβρινὴν γραµµὴν τάς τε ὀνοµασίας τῶν παραλλήλων καὶ 

τὰ ὡριαῖα µεγέθη καὶ τὰ τῶν πόλων ἐξάρµατα τὴν τῶν βορειοτάτων 

ἐπιγραφὴν ἀπὸ τοῦ µείζονος καὶ περιέχοντος κύκλου ποιησάµενοι. 

 ὅπως δὲ καὶ τὰς αὐτῶν τῶν ἐπισκοτήσεων πρὸς τὸν διὰ µέσων 

φαινοµένας προσνεύσεις ἐκκειµένας ἔχωµεν, τουτέστιν τὰς γινοµένας γωνίας 

ἐφ’ ἑκάστης τῶν εἰρηµένων ἐπισηµασιῶν ὑπὸ τῆς τοµῆς τοῦ τε ζῳδιακοῦ καὶ 

τοῦ δι’ ἀµφοτέρων τῶν δεδηλωµένων κέντρων γραφοµένου µεγίστου κύκλου, 

καὶ ταύτας ἐπελογισάµεθα καθ’ ἑκάστην τῶν ἑνὶ δακτύλῳ τῆς ἐπισκοτήσεως 

διαφερουσῶν παρόδων τῆς σελήνης, ἐπὶ µόνων µέντοι διὰ τὸ αὔταρκες τῶν 

κατὰ τὸ µέσον ἀπόστηµα γινοµένων καὶ ὡς παραλλήλων πρὸς αἴσθησιν οὐσῶν 

τῶν ἐν ταῖς ἐπισκοτήσεσι περιφερειῶν τοῦ τε διὰ µέσων τῶν ζῳδίων κύκλου 

καὶ τοῦ λοξοῦ τῆς σελήνης. 

 ἔστω γὰρ πάλιν ὑποδείγµατος ἕνεκεν ἡ µὲν ἀντὶ τῆς περιφερείας τοῦ διὰ 

µέσων τῶν ζῳδίων εὐθεῖα ἡ ΑΒ, ἐφ’ ἧς τὸ 

τοῦ ἡλίου κέντρον ἢ τὸ τῆς σκιᾶς 

ὑποκείσθω τὸ Α, ἡ δὲ ἀντὶ τοῦ λοξοῦ 

κύκλου τῆς σελήνης ἡ Γ∆Ε, καὶ τὸ µὲν Γ 

σηµεῖον, καθ’ οὗ τὸ κέντρον τῆς σελήνης 

κατὰ τὸν µέσον χρόνον γίνεται τῆς 

ἐκλείψεως, τὸ δὲ ∆, καθ’ οὗ πάλιν ἔσται τὸ 

κέντρον αὐτῆς, ὅταν πρώτως ὅλη ἐκλείπῃ ἢ πρώτως ἄρχηται ἀνακαθαίρεσθαι, 



© www.astrothesaurus.gr 

-48- 

τουτέστιν ὅταν ἔσωθεν ἐφάπτηται τοῦ τῆς σκιᾶς κύκλου, τὸ δὲ Ε, καθ’ οὗ 

γίνεται τὸ κέντρον αὐτῆς, ὅταν πρώτως ἄρχηται ἐκλείπειν ἢ τὸ ἔσχατον 

ἀναπληροῦσθαι ἤτοι ὁ ἥλιος ἢ καὶ ἡ σελήνη, τουτέστιν ὅταν ἔξωθεν ἅπτωνται 

ἀλλήλων οἱ κύκλοι· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ καὶ Α∆ καὶ ΑΕ. 

 ὅτι µὲν οὖν αἱ µὲν ὑπὸ ΒΑΓ καὶ ΑΓΕ γωνίαι τὸν µέσον χρόνον 

περιέχουσαι τῶν ἐκλείψεων ὀρθαί εἰσιν πρὸς αἴσθησιν, ἡ δ’ ὑπὸ ΒΑΕ περιέχει 

τὴν γινοµένην ἐπί τε τοῦ πρώτου ἐκλείποντος καὶ τοῦ ἐσχάτου 

ἀναπληρουµένου, ἡ δ’ ὑπὸ ΒΑ∆ τὴν ἐπί τε τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος καὶ τοῦ 

πρώτου ἀναπληρουµένου, φανερόν. δῆλον δ’ αὐτόθεν, ὅτι καὶ ἡ µὲν ΑΕ πάλιν 

τὰς ἐκ τῶν κέντρων ἀµφοτέρων τῶν κύκλων περιέχει, ἡ δὲ Α∆ τὴν ὑπεροχὴν 

αὐτῶν. 

 ὑποκείσθω οὖν ὑποδείγµατος ἕνεκεν ἔκλειψις, καθ’ ἣν ἐν τῷ µέσῳ χρόνῳ 

τὸ ἥµισυ τῆς διαµέτρου τῆς ἡλιακῆς ἐπισκοτηθήσεται, καὶ ἔστω τὸ Α κέντρον 

τοῦ ἡλίου, ὥστε τὴν µὲν ΑΕ πάντοτε διὰ τὸ µέσον ὑποκεῖσθαι τὸ τῆς σελήνης 

ἀπόστηµα συνάγεσθαι µορίων λβ΄ κ΄, τὴν δὲ ΑΓ λείπουσαν αὐτῆς τῷ ἡµίσει 

τῆς ἡλιακῆς διαµέτρου τῶν αὐτῶν ιϛ΄ µ΄. ἐπεὶ οὖν, οἵων ἐστὶν ἡ ΕΑ 

ὑποτείνουσα λβ΄ κ΄, τοιούτων συνάγεται καὶ ἡ ΑΓ κατὰ τὸ ἐκκείµενον τῆς 

ἐπισκοτήσεως µέγεθος ιϛ΄ µ΄, καὶ οἵων ἐστὶν ἄρα ἡ ΑΕ ὑποτείνουσα ρκ΄, 

τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΑΓ ἔσται ξα΄ να΄, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ξβ΄ 

β΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΓΕ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ, 

τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΑΕ, οἵων µέν εἰσιν αἱ β΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ἐστὶν ξβ΄ β΄, 

οἵων δ’ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων λα΄ α΄. 

 πάλιν καὶ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων ἕνεκεν ἔστω τὸ Α τὸ τῆς σκιᾶς 

κέντρον, ὥστε, ἐπεὶ τὸ µέσον ὁµοίως ὑπόκειται τῆς σελήνης ἀπόστηµα, τῶν 

αὐτῶν ἀεὶ συνάγεσθαι τὴν µὲν ΑΕ εὐθεῖαν ξ΄, τὴν δὲ Α∆ ὁµοίως κϛ΄ µ΄, καὶ 

ἐκλειπέτω ἡ σελήνη κατὰ τὴν τῶν ιη δακτύλων πάροδον, ὥστε τῷ ἡµίσει τῆς 

διαµέτρου πάλιν ἐλάττονα εἶναι τὴν ΑΓ τῆς Α∆, καὶ καταλείπεσθαιτῶν αὐτῶν 

ι΄ 0. 
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 ἐπεὶ οὖν, οἵων ἐστὶν ἡ ΑΕ ὑποτείνουσα ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΑΓ 

γίνεται κ΄ 0, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων ιθ΄ ιβ΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ 

ΑΓΕ τρίγωνον ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία, τουτέστιν 

ἡ ὑπὸ ΒΑΕ, οἵων µέν εἰσιν αἱ β΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων ιθ΄ ιβ΄, οἵων δ’ αἱ δ΄ ὀρθαὶ 

τξ΄, τοιούτων θ΄ λϛ΄. ὡσαύτως δέ, ἐπειδὴ καί, οἵων ἐστὶν ἡ Α∆ ὑποτείνουσα 

ρκ΄, τοιούτων καὶ ἡ µὲν ΑΓ γίνεται µε, ἡ δ’ ἐπ’ αὐτῆς περιφέρεια τοιούτων µδ΄ 

β΄, οἵων ἐστὶν ὁ περὶ τὸ ΑΓ∆ ὀρθογώνιον κύκλος τξ΄, εἴη ἂν καὶ ἡ ὑπὸ Α∆Γ 

γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΒΑ∆, οἵων µέν εἰσιν αἱ β΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων µδ΄ β΄, 

οἵων δ’ αἱ δ΄ ὀρθαὶ τξ΄, τοιούτων κβ΄ α΄. 

 τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δακτύλων λαµβάνοντες τὰς 

πηλικότητας τῶν ἐλασσόνων τῆς ὀρθῆς γωνίας ὡς ἐπὶ τῆς µιᾶς τµηµάτων 

οὔσης ϟ΄, ὅσων καὶ τὸ τοῦ ὁρίζοντος τεταρτηµόριον ὑπόκειται, ἐτάξαµεν 

κανόνιον ἐπὶ στίχους µὲν κβ΄, σελίδια δὲ δ΄, ὧν τὸ µὲν πρῶτον περιέξει τοὺς 

εὑρισκοµένους αὐτῆς τῆς κατὰ τὴν διάµετρον ἐπισκοτήσεως δακτύλους ἐν τῷ 

µέσῳ χρόνῳ τῆς ἐκλείψεως, τὸ δὲ δεύτερον τὰς ἐν ταῖς ἡλιακαῖς ἐκλείψεσι 

γινοµένας γωνίας ἔν τε τῷ τοῦ πρώτου ἐκλείποντος χρόνῳ καὶ ἐν τῷ τοῦ 

ἐσχάτου ἀναπληρουµένου, τὸ δὲ τρίτον τὰς ἐν ταῖς σεληνιακαῖς ἐκλείψεσι 

γινοµένας γωνίας κατά τε τὸν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος χρόνον καὶ τὸν τοῦ 

ἐσχάτου ἀναπληρουµένου, τὸ δὲ τέταρτον τὰς γινοµένας γωνίας ἐν ταῖς 

σεληνιακαῖς πάλιν ἐκλείψεσιν κατά τε τὸν τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος χρόνον 

καὶ τὸν τοῦ πρώτου ἀναπληρουµένου. καί εἰσιν αἱ διαγραφαὶ τοῦ τε κανονίου 

καὶ τῶν κύκλων τοιαῦται· 
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ιβʹ. Ἔκθεσις τῶν πρὸς τὰς προσνεύσεις διαγραφῶν. 

 

 

 

ιγʹ. ∆ιάκρισις προσνεύσεων. 

 Ἔχοντες οὖν προδιακεκριµένους, ὃν ὑπεδείξαµεν τρόπον, τοὺς χρόνους 

ἑκάστης τῶν ἐκκειµένων ἐπισηµασιῶν καὶ ἀπὸ τῶν χρόνων δηλονότι τὰ κατ’ 

αὐτοὺς ἀνατέλλοντα καὶ δύνοντα µέρη τοῦ διὰ µέσων ἀπό τε τῆς καταγραφῆς 

τὰς κατὰ τὸν ὁρίζοντα θέσεις αὐτῶν, ὅταν µὲν κατ’ αὐτὸν τὸν διὰ µέσων ᾖ τὸ 

κέντρον τῆς σελήνης ἤτοι τὸ φαινόµενον ὡς ἐπὶ τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ἢ τὸ 

ἀκριβὲς ὡς ἐπὶ τῶν σεληνιακῶν, τὴν µὲν κατὰ τὸ πρῶτον ἐκλεῖπον τοῦ ἡλίου 

πρόσνευσιν καὶ ἔτι τὴν κατὰ τὸ ἔσχατον ἐκλεῖπόν τε καὶ ἀναπληρούµενον τῆς 

σελήνης ἕξοµεν ἀπὸ τῆς αὐτοῦ τοῦ τότε δύνοντος κατὰ τὸν ὁρίζοντα θέσεως, 
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τὴν δὲ κατὰ τὸ ἔσχατον ἀναπληρούµενον τοῦ ἡλίου καὶ ἔτι τὴν κατὰ τὸ 

πρῶτον ἐκλεῖπόν τε καὶ ἀναπληρούµενον τῆς σελήνης ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ 

ἀνατέλλοντος· ὅταν δὲ µὴ κατὰ τὸν διὰ µέσων ᾖ τὸ κέντρον τῆς σελήνης, 

λαβόντες ἐκ τοῦ κανονίου τοὺς οἰκείους τῇ ποσότητι τῶν δακτύλων 

παρακειµένους τῶν γωνιῶν ἀριθµοὺς προσεκβαλοῦµεν καὶ αὐτοὺς ἀπὸ τῶν 

κοινῶν τοµῶν τοῦ τε ὁρίζοντος καὶ τοῦ διὰ µέσων, ἐὰν µὲν βορειότερον ᾖ 

αὐτοῦ τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ἐπὶ µὲν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος τοῦ ἡλίου καὶ 

τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸς ἄρκτους τῆς δυτικῆς τοµῆς, ἐπὶ 

δὲ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουµένου τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ πρώτου ἀναπληρουµένου 

τῆς σελήνης ὡς πρὸς ἄρκτους τῆς ἀνατολικῆς, καὶ πάλιν ἐπὶ µὲν τοῦ πρώτου 

ἐκλείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸς µεσηµβρίαν τῆς ἀνατολικῆς τοµῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ 

ἐσχάτου ἀναπληρουµένου τῆς σελήνης ὡς πρὸς µεσηµβρίαν τῆς δυτικῆς· ἐὰν δὲ 

νοτιώτερον ᾖ τοῦ διὰ µέσων τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ἐπὶ µὲν τοῦ πρώτου 

ἐκλείποντος τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἐσχάτου ἐκλείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸς 

µεσηµβρίαν τῆς δυτικῆς τοµῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουµένου τοῦ ἡλίου 

καὶ τοῦ πρώτου ἀναπληρουµένου τῆς σελήνης ὡς πρὸς µεσηµβρίαν τῆς 

ἀνατολικῆς, καὶ πάλιν ἐπὶ µὲν τοῦ πρώτου ἐκλείποντος τῆς σελήνης ὡς πρὸς 

ἄρκτους τῆς ἀνατολικῆς τοµῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχάτου ἀναπληρουµένου τῆς 

σελήνης ὡς πρὸς ἄρκτους τῆς δυτικῆς. καὶ τὸ συνιστάµενον ἐκ τῆς τοιαύτης 

διορθώσεως µέρος τοῦ ὁρίζοντος ἕξοµεν, ᾧ ποιήσεται τὴν πρόσνευσιν, ὡς 

ἔφαµεν, ὁλοσχερέστερον τὰ δεχόµενα τῶν φώτων µέρη τὰς πρώτας καὶ τὰς 

ἐσχάτας τῶν ἐκλείψεων καὶ τῶν ἀναπληρώσεων ἐπισηµασίας. 


