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Η ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ 

ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΑΟΤ ΚΟΡΤΔΑΑΑΕΩΣ 

ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ, το οποίο δεν είναι, ιδιαίτερα 

γνωστό, 1 ο ονομαστός φιλόσοφος και διδάσκαλος των αρχών του 

Νέου Ελληνισμού Θεόφιλος Κορυδαλλεύς (1574-1646) απομακρύνεται 

από το πλαίσιο του αριστοτελικού υπομνηματισμού και εμφανίζεται ως 

συνεχιστής μιας μακράς επιστημονικής παράδοσης, που έχει τη θεωρητι

κή της βάση ήδη στο έργο του μεγάλου γεωγράφου και αστρονόμου της 

αρχαιότητας Κλαυδίου Πτολεμαίου (περίπου 100-178 μ.Χ.), 2 αναπτύ

χθηκε όμως ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο με τα έργα μεταγενέστερων 

συγγραφέων, όπως ο Ιωάννης Φιλόπονος, ο Νικηφόρος Γρηγοράς, ο Ι

σαάκ Αργυρός κ . ά . 3 Ο αστρολάβος, ως αστρονομικό όργανο που χρησί-

1. Ο C. Tsourkas , Les débuts de l'enseignement philosophique et de la 

libre pensée dans les Balkans, ha vie et Γ oeuvre de Théophile Corydalée (1570-

7646), Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αί.μου 

95, Θεσσαλονίκ-/] 2 1967, δεν γνώριζε την ύπαρξη του έργου. Σύντομες και μεμονω

μένες αναφορές στο 77. άστρολ. έχουμε από τους Λ. Γ. Μπενάκη, « Η χειρόγραφη 

παράδοση των Σχολίων στο Περί ψνχής του Αριστοτέλη του Νικολάου Κούρσουλα 

και Γερασίμου Βλάχου, Από αφορμή την ανεύρεση του κώδικα άλλοτε Καλλιπόλεως 

23 του Βησσαρίωνος Μακρή», Αελτίον της Ιονίου Ακαδημίας, τ . Β ' : Αφιέρωμα στη 

μνήμη Λίνου Πολίτη, Κέρκυρα 1986, σ. 146, σημ. 14, και Ι. Ε. Στεφανή, « Έ ν α χει

ρόγραφο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης από τη Σχολή των Βρανιανών», 

Ελληνικά 39 (1988) 170, σημ. 5. Ευχαριστίες οφείλω στους καθ. κ.κ. I . E . Σ τ ε 

φανή και Α. Γ. Μπενάκη για τις πολύ χρήσιμες υποδείξεις τους. 

2. Στο έργο του Planisp ha erium ή "Απλωσις επιφανείας σφαίρας εν επιπέοο), 

που σώζεται σε λατινική απόδοση και εκδόθηκε από τον J . L. Heiberg, Plolemaeus, 

Opera, omnia, τ . I I : Opera astronomica minora, Λιψία 1907. Σύντομη παρουσία

ση από τους Β. L. van der W a e r d e n , RE 23,2 (1959) 1829-1831, και Ο. Neuge-

bauer, «Studies in Ancient Astronomy IX: The Early History of the Astro

labe», Isis 40,3 (1949) 240-256, ιδιαίτ. 241-242, 247-248. 

3. H A. Tihon, «Traités Byzantins sur l'astrolabe», Physis 32 (1995) 
323-357, καταγράφει δεκαεπτά (εκδεδομένες και ανέκδοτες) πραγματείες και σχο

λιαστικά κείμενα των βυζαντινών χρόνων, που πραγματεύονται αστρολαβικά θέματα. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εκδεδομένα έργα: α) Ιωάν-
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μευε γ ια τη μέτρηση του ύψους των ουράνιων σωμάτων, τον υπολογισμό 

της θέσης του ήλιου και την ένδειξη της ώρας, παρέμεινε σε χρήση στην 

Ευρώπη έως τον 17ο αιώνα. 4 Ενδέχεται λοιπόν το έργο αυτό του Κορυ-

δαλλέως να αποτελεί ένα από τα τελευταία του λογοτεχνικού και επιστη

μονικού είδους.5 

1. Η χειρόγραφη παράδοση 

Το έργο συνοδεύει στα χειρόγραφα ένα άλλο αστρονομικό-γεωγραφικό 

σύγγραμμα του Αθηναίου λογίου, τη Σννοψιν εις γεωγραφίαν, με την 

οποία ασχολήθηκα εκτενώς στη διδακτορική μου διατριβή. 6 Α π ό την 

νης Φιλόπονος, Περί τής τον αστρολάβου χρήσεως και κατασκευής (έκδ. Η . H a s e , 

((Ioannis Alexandrini , cognomine Phi loponi , De usu astrolabi i e iusque con-

s t ruct ione libellus», RhM 6 [1839] 127-156 - με χρήσιμες διορθώσεις από τον Ρ . 

T a n n e r y , «Notes cr i t iques sur le t r a i t é de l ' as t rolabe de Phi lopon», Mémoires 

scientifiques 4 [1920] 241-260- ανατύπωση A . - P h . Segonds, Jean Philopon, 

Traité de l'astrolabe, Παρίσι 1981), β) Νικηφόρος Γρηγοράς, Περί κατασκευής 

και γενέσεως αστρολάβου (έκδ. Α. D e l a t t e , Anecdota Atheniensia et alia, τ . I I : 

Textes grecs relatifs à l 'histoire des sciences, Παρίσι-Λιέγη 1939, σ. 195-235 

[έργα A και Β] - Μακάριος ιερομόναχος, Σχόλια, σ. 208-210· Ματθαίος Καμαριώ-

της, Σχόλια, σ. 211-212), γ) Ισαάκ Αργυρός, ΜέΒοόος κατασκευής άστρολαβικον 

οργάνου (έκδ. D e l a t t e II 236-253), δ) ανώνυμα έργα στον D e l a t t e II 254-262 (Έ

τερα εξήγησις περί τον αστρολάβου), 263-271 ('Εκ της εξηγήσεως τον περσικού α

στρολάβου). Συνοπτική παρουσίαση των αρχαιότερων αστρολαβικών έργων επίσης 

από τον Neugebauer , ό.π., σ. 240-256. 

4. Ό π ω ς αναφέρουν οι Kauffmann, Astrolabium, RE 2 (1896) 1799, και 

Α. C. Crombie, Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο, τ. Α ' : Η επιστήμη στον Με

σαίωνα (5ος-13ος αι.) (μτφρ. Θ. Τσίρη, Ι. Αρζόγλου), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1989, 

σ. 108. Τα αστρολαβικά συγγράμματα (επώνυμα και ανώνυμα) συνεχίζουν να αντι

γράφονται σε πολλά χειρόγραφα κατά τους δύο πρώτους αιώνες της Τουρκοκρα

τίας, όπως προκύπτει από την έρευνα του Γ. Καρά, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρα

τία, Χειρόγραφα και έντυπα, τ. Β ' : Οι επιστήμες της φύσης, Αθήνα 1993, σ. 286, 

342-343, 354-356. 

5. Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης συνέγραψε πραγματεία Περί κατασκευής και χρή-

σεο)ς αστρολάβου (αρχές 18ου αι.), πρβ. D e l a t t e I I 194, σημ. 1, και Segonds, ό.π., 

σ. 85-86. 

6. Σε όλα τα χειρόγραφα το 77. άστρολ. παραδίδεται μετά τη Σννοψιν εις γεω-

γραφίαν, εκτός από τον κώδ. Μ.Μ.Σ. 83, που παρέδιδε μόνο το έργο αυτό. Για τις 

περιγραφές των χειρογράφων και τη διερεύνηση των υφιστάμενων μεταξύ τους σχέ

σεων στο ευρύτερο πλαίσιο της χειρόγραφης παράδοσης της Σννόψεοίς εις γειογρα-

φίαν του Κορυδαλλέως παραπέμπω στα αντίστοιχα κεφάλαια της (ακόμη μη δημο

σιευμένης) διδακτορικής μου διατριβής (με εκτενείς βιβλιογραφικές αναφορές για 
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έρευνα μου διαπιστώθηκε ότι η χειρόγραφη παράδοση του Περί αστρο

λάβου δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά εντάσσεται στην παράδοση της Συνά

ψεως είς γεωγραψίαν. Από τα έξι χειρόγραφα που παρέδιδαν το κείμενο 

σώζονται σήμερα μόνο τέσσερα (1, 2, 3, 6), από τα οποία κανένα δεν είναι 

παλαιότερο του 1670: 

1. Αθηνών, Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος 4108 ( = V) 

φ. 15Γ-19Γ : γραφέας ο Βησσαρίων Μακρής (έτ. 1670). 

2. Βουκουρεστίου, Βιβλιοθήκης Ρουμανικής Ακαδημίας 493 ( = Β) 

σ. 83-94: τέλη 17ου αι. 

3. Κοζάνης, Δημοτικής Βιβλιοθήκης 75 ( = Κ) 

φ. 7 6 Γ - 7 8 ν : γραφέας ο Αναστάσιος Γόρδιος (έτ. 1675). 

4. Μονής Μεγάλου Σπηλαίου 82 (—) 

φ. 73V a κ.ε.: κατεστραμμένο χειρόγραφο (17ου αι.) 

5. Μονής Μεγάλου Σπηλαίου 83 (—) 

φ. 104 r κ.ε.: κατεστραμμένο χειρόγραφο (17ου αι. - 18ου αι.) 

6. Τυρνάβου, Δημοτικής Βιβλιοθήκης 17 ( = Τ) 

φ. 131 Γ -135 ν : τέλη 17ου αι. 

Από την αντιβολή των κωδίκων αποδείχθηκε ότι κύριοι φορείς της 

παράδοσης του έργου είναι οι κώδικες V Β Κ. Το έργο είτε παραδίδεται 

στα χειρόγραφα ανώνυμο και μόνο με τον τίτλο (2, 4, 5), είτε συνοδεύεται 

από το όνομα του Κορυδαλλέως με την ιδιαίτερα χαρακτηριστική δήλωση 

του αρχιερατικού του τίτλου (1, 3, 6) : Τον αυτόν σοφωτάτου Θεοφίλου 

τον Κορυδαλλέως, τον ύστερον μετονομασθέντος Θεοδοσίον καί χειροτο-

νηθέντος μητροπολίτον "Αρτης.7 

τα συγκεκριμένα χειρόγραφα). Συνοπτικές πληροφορίες για τα χειρόγραφα του έρ

γου παρέχει ο Καράς, ό.π., σ. 159-168. 

7. Η ένδειξη Τον αντον εξαρτάται από την προηγηθείσα στα χειρόγραφα Σύ

νοψη' εις γεωγραφίαν, ενώ η έκφραση τον ύστερον μετονομασθέντος Θεοόοσίον ανα

καλεί τον τίτλο της 'Εκθέσεως περί ρητορικής ή των 'Επιστολικών Τύπων; τον ν-

στερον δια τον θείον καί μοναχικον σχήματος θεοόοσίον μετονομασθέντος (1η έκ

δοση Λονδίνο 1625). Εξάλλου, η αναφορά στην αρχιερατεία του Αθηναίου λογίου στη 

μητρόπολη Ά ρ τ η ς απαντά στους τίτλους και άλλων έργων του, που παραδίδονται σε 

χειρόγραφη μορφή, όπως Τον σοφωτάτον καί λογιωτάτον κνρίον Θεοόοσίον τον 

Κορνδαλλέως, πρώην μητροπολίτον Νανπάκτον καί "Αρτης, "Εκθεσις σννοπτική 

της δλης σνλλογιστικής πραγματείας : κώδικες Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Ιεροσολύ

μων (Αγίου Σάββα) 116 και 117, Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Ιεροσολύμων 217, Με-

τοχίου Παναγίου Τάφου 189 και 524. Επίσης στους κώδ. Πατμιακής Βιβλιοθήκης 

354, Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Α-11, Β-2 και Β-26 αναγράφεται εσφαλμένα: 

ΘεοφίΡ.ον μητροπολίτον 'Αθηνών στον κώδ. Πατμιακής Βιβλιοθήκης 453 κάποιος 
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2. Οι συνθήκες συγγραφής 

Το Περί αστρολάβου παρουσιάζει, μια γλωσσική ιδιομορφία. Με βάση το 

χρησιμοποιούμενο γλωσσικό ιδίωμα το έργο διακρίνεται σε δύο μέρη: 

το πρώτο μέρος (κεφ. 1-2 § 8), που είναι γραμμένο σε απλή αρχαΐζουσα, 

και το δεύτερο μέρος (κεφ. 2 § 9-22), που είναι γραμμένο σε δημώδη 

γλώσσα. Τ α δύο αυτά μέρη δεν συνιστούν δύο ενότητες αυτοτελείς, που 

διακρίνονται μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο, επειδή η νοηματική 

συνέχεια του έργου δεν διακόπτεται ούτε μεταβάλλεται. Πιστεύω ότι η 

γλωσσική διαφορά των δύο μερών υποδεικνύει ότι το έργο συγγράφηκε 

σε δύο τουλάχιστον φάσεις. Ενδέχεται μάλιστα ο Κορυδαλλεύς να προσέ

θετε κάποιες φορές καινούρια προβλήματα, εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία 

του. Σ τ ο 77. άστρολ. ο Κορυδαλλεύς μνημονεύει συγκεκριμένες ημέρες, 

προφανώς διδασκαλίας, ως παραδείγματα γ ια τα διάφορα προβλήματα. 

Πρόκειται όμως για ασαφείς και γενικόλογες χρονολογικές ενδείξεις, 

όπως: εις τάς ιέ τοϋ 'Απριλίου (124), εις την ήμέραν οπού εύρισκόμε-

σθεν (236). Σαφέστερες πληροφορίες δίνει ο Κορυδαλλεύς γ ια τον τόπο, 

όπου συγγράφηκε τουλάχιστον το δημώδες τμήμα του 77. άστρολ.: εις 

τες Άθήνες (235). 

Η μοναδική αναφορά του Κορυδαλλέως σε αστρολαβικό όργανο στη 

Σύνοψιν εις γεωγραφίαν δεν αποδεικνύει ιδιαίτερη γνώση του οργάνου, αλ

λά φαίνεται ότι αποτελεί απήχηση ενός γνωστού χωρίου της Γεωγραφι

κής νφηγήσεως του Κλαυδίου Πτολεμαίου. Το γεγονός αυτό ενδέχεται 

να υποδηλώνει ότι δεν έχει συγγράψει ακόμη το έργο. 

Κορυδ. Συν. εις γεωγρ. 504-506: το πα- Πτολ. Γεωγρ. Ι 2 σ. 6,27-7,1: μετεω-
ραδίδει ή μαθηματική δια μέσον των ά- ροσκοπικον δέ το δια των φαινομένων 
στρολάβων και άλλων οργάνων άστρο- άπα των αστρολάβοι και σκιοθήρων όρ-
νομικών. γάνων. 

Από αυτές τις λίγες ενδείξεις που έχουμε στη διάθεση μας γίνεται 

φανερό ότι το 77. άστρολ. συντάσσεται μετά τη Σύνοψιν εις γεωγραφίαν. 

Επιπλέον το δημώδες τ μ ή μ α του —αν όχι το έργο στο σύνολο τ ο υ — συγ

γράφεται κατά τη διάρκεια κάποιας παραμονής του Αθηναίου διδασκά

λου στη γενέτειρα του Αθήνα. 8 Το γεγονός αυτό, συνδυαζόμενο με τη 

δεύτερος γραφέας διόρθωσε την παραπάνω λανθασμένη αναγραφή σε: Θεοφί/.ου τοϋ 
Κορνδαλλέως τοϋ εξ 'Αθηνών, μητροπολίτου "Αρτης καί Ναυπάκτου. 

8. Με βάση τις γνωστές μαρτυρίες ο Tsourkas , ό.π., σ. 46-48, 78-80, υποστή-
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μνεία του τίτλου του έργου στο αρχιερατικό αξίωμα του Κορυδαλλέως 

(1640/1641-1642), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 77. άστρολ. συγγρά

φεται στην Αθήνα πιθανότατα στα τελευταία χρόνια της ζωής του (1642-

1646), όταν συγγράμματα που περιείχαν σύγχρονες αστρονομικές παρα

τηρήσεις προσέλκυαν, όπως γνωρίζουμε, το ενδιαφέρον τ ο υ . 9 

3. Η Οομή και το περιεχόμενο τον έργον 

Το σύγγραμμα αρχίζει με μια σύντομη εισαγωγή (1), όπου παρουσιά

ζεται το συγκεκριμένο όργανο. Ο αστρολάβος ή αστρολάβων ή πλανη-

σψαίριον,10 στηρίζεται στην αρχή της στερεογραφικής προβολής της ου

ράνιας σφαίρας στο επίπεδο του ισημερινού (το κατ' επίπεόον στρογγν-

λον τον ονρανοϋ, 6). Πρόκειται για έναν μεταλλικό δίσκο, που κρέμεται 

από έναν κρίκο και αποτελείται από δύο όψεις. 1 1 Στην εμπρόσθια, που 

καλείται μήτηρ (7), υπήρχε μία στερεογραφική προβολή της ουράνιας 

σφαίρας από τον νότιο πόλο - έτσι ως ομόκεντροι κύκλοι καταγράφονται 

ο θερινός τροπικός, ο ισημερινός και ο χειμερινός τροπικός, που αποτε

λεί την περιφέρεια του δίσκου. 1 2 Η κάθετη διάμετρος του δίσκου αναλο-

ριξε ότι ο Κορυδαλλεύς παρέμεινε στην Αθήνα για δύο τουλάχιστον μεγάλα χρονικά 

διαστήματα: α) 1613-1619 και β) 1642-1646. Φαίνεται όμως ότι και ανάμεσα στα 

πολλά ταξίδια του επισκεπτόταν την πόλη· πρβ. Σ. Λάμπρος, «Αναστασίου Γορδίου 

Βίος Ενγενίον ' Ιωαννουλίου τον Αιτωλού», Νέος Ελληνομνήμων 4 (1907) 43: πηγαί

νοντας στην Κωνσταντινούπολη ο Κορυδαλλεύς σταμάτησε στην Αθήνα, όπου μάλι

στα συνέγραψε ατήν κατά πεύσιν και άπόκρισιν Λογικήν». Ο Α. Γ. Μπενάκης, 

Ελληνικά 24 (1971) 439-440, χρονολογεί τη συγγραφή του έργου αυτού στα 1636. 

9. Ό π ω ς προκύπτει από επιστολή προς τον μαθητή του Ευγένιο Γιαννούλη, που 

εξέδωσαν οι Ι. Ε. Στεφανής - Ν. Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Ειγενίον Γιαν-

νονλ-η Επιστολές, Κριτική έκδοση, Επιστημ. Επετηρ. Φιλοσοφ. Σχολής, τεύχος Τμ. 

Φιλολογίας, ΙΙαράρτ. 1, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 495-496, Παράρτημα, αρ. 16. 

10. Στο 77. άστρολ. χρησιμοποιούνται και οι τρεις όροι: αστρολάβος (6, 30, 

35, 49· προπαροξύτονο, όπως στον D e l a t t e II 189), αστρολάβων (124, 143, 187, 

202), αλανησφαίριον (46, 62, 118, 255, 260). 

11. ΙΙεριγραφή του οργάνου και των θεωρητικών αρχών που διέπουν τη λει

τουργία του βλ. Kaiiffmann, ό.π., σ. 1798-1802, P . T a n n e r y , Becherches sur 

l'histoire de l'astronomie ancienne, ΙΙαρίσι 1893, σ. 50-51, J . Drecker, «Des 

J o h a n n e s Phi loponos Schrift über das Ast ro lab» , Isis 11 (1928) 15-44, ιδιαίτ. 

15-20. εικ. 1-3, Neugebauer , ό.π., σ. 240-241, Crombie, ό.π., σ. 104-108, εικ. 

3, 4, και J . Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, Νέα Χόρκη-

Οξφόρδη 1998, σ. 141-161. Στη συνέχεια παραπέμπω στα έργα των Φιλόπονου, 

Γρήγορα και Αργυρού, όπου περιγράφεται εκτενέστερα η κατασκευή του οργάνου. 

12. ΙΙρβ. Φιλόπ. 77. άστρολ. σ. 133-134 (ετι δε και έτεροι τρεις κύκλοι είσί 
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γει στον μεσημβρινό του κάθε τόπου, ενώ η οριζόντια οροθετική γραμμή 

στον ορίζοντα. 1 3 Σ τ ο πάνω μέρος του δίσκου (εξω πάντοτε τον κέντρου 

καί των πόλων τον παντός, 12-13) καταγράφεται γ ια κάθε γεωγραφικό 

πλάτος (κλίμα) ο ορίζων ως κύκλος που τέμνει τον ισημερινό σε δύο αντι-

διαμετρικά σημεία (Ισημερινό) και εντός του οι παράλληλοι προς αυτόν 

κύκλοι (εκκεντρικοί, 10-11 ή άλμικανταρεΐς, 11), απέχοντας ο ένας από 

τον άλλο δύο μοίρες (άφιστάμενοι α π ' αλλήλων βαθμούς Ονο, 12), που συγ

κλίνουν σε ενα σημείο, το οποίο αποτελεί το κατά κορυφήν σημείο κάθε 

τόπου.1,1 Γίνεται λοιπόν φανερό ότι χρειάζονταν διαφορετικοί δίσκοι για 

κάθε γεωγραφικό πλάτος. Το τ μ ή μ α του τόξου που μένει κάτω από τον 

ορίζοντα χωρίζεται σε δο^δεκα ισομήκη κομμάτια, τα οποία αντιστοιχούν 

στις ώρες. 1 5 

Πάνω από τον δίσκο αυτό προσαρμοζόταν ένας ακόμη, περιστρεφό

μενος γύρο:» από το κέντρο του οργάνου (βόρειο πόλο), που άγγιζε τους 

δύο τροπικούς και παρίστανε την εκλειπτικήν (πορεία που διανύει ο ήλιος 

πανοο στον ζωδιακό, 18) ως κύκλο διαιρεμένο σε δώδεκα μέρη μη ισομήκη 

(ζώδια) και έφερε σημειωμένους σε ορισμένους δείκτες τους σημαντικό

τερους απλανείς αστέρες (τα επίσημα των άστέροιν, 17), δημιουργώντας 

κατ αυτόν τον τρόπο έναν υποτυπώδη χάρτη του ουρανού (ουρανίσκος, 

16). Οι προβολές των αστέρων και η εκλειπτική σχηματίζουν ένα κινού

μενο πλέγμα — γ ι ' αυτό ο δίσκος είναι γνωστός με το όνομα αράχνη 

(εκ της τον αράχνης υφάσματος όμοιώσεως, 8-9)— και δείχνουν τη θέση 

καταγεγραμμένοι [...]. ών 6 μεν εντός τώ θερινφ τροπικό) αναλογεί. [...] ό δε τούτον 
δεύτερος και προσεχώς περιέχων αυτόν κύκΛος τω ισημερινό) εστίν ανάλογος' [...] 
ο δε τρίτος καί άμψοτέρονς περιέχων τω χειμερινό) τροπικω σύστοιχος εστίν), επίσης 
Γρηγ. 77. άστρολ. σ. 195-196, Αργυρ. 77. άστρολ. σ. 238-242. 

13. Πρβ. Φιλόπ. 77. άστρολ. σ. 130-131: εν έκαστα) μεν οΰν επιπέδω τύμπα
νου δύο πάλιν ενθεϊαί είσιν ομοίως άλλήλας τέμνουσας ών ή μεν ετέρα, ώς άπα τον 
κρίκον επί το κάτω διήκονσα, πάλιν τφ μεσημβρινό) αναλογεί, ή δε λοιπή τω όρί-
ζοντι. 

14. Πρβ. Φιλόπ. 77. άστρολ. σ. 131-133 (εισί δε καί κύκλοι καταγεγραμμένοι 
επί το άνω μέρος τον τύμπανου, [...] εν όέ τοις διμοιριαίοις [sc. άστρολάβοις] πέντε 
καί τεσσαράκοντα [...]. τούτων ό μέν έξωθεν καί μείζων αναλογεί το) όρίζοντι [...]. 
ο'ι δε εντός τε καί περιεχόμενοι κύκλοι παράλληλοι είσι τω όρίζοντι, διεστώτες άλλή-
λων άπ αντον [...] εν δε τοις διμοιριαίοις καί τριμοιριαίοις, δύο ή τρισίν [sc. μοί-
ραιςΎ), Γρηγ. 77. άστρολ. σ. 197-201, Αργυρ. 77. άστρολ. σ. 242-245. 

15. Πρβ. Φιλόπ. 77. άστρολ. σ. 133 (το δε λοιπόν τφ) υπό γήν όπερ διηρηται 
εις φ' τμήματα κατά τον τών ιβ' ωρών αριθμόν, ας εν έκατέρω ημισφαίριο), [...] γι
νόμενος ό ήλιος ποιείται), 139-141, επίσης Ματθ. Καμ. Σχόλ. σ. 212. 
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του ήλιου στον ζωδιακό σε σχέση με τους αστέρες. Α π ό το κέντρο προς 

την περιφέρεια του οργάνου υπάρχει ένας δείκτης, που μετρά την περι

στροφή της εκλειπτικής {γνωμών, άλμονρίν, 19-21 ) . 1 6 

Η οπίσθια επιφάνεια του οργάνου (ή ο' αν ετέρα, 21) έχει διαβαθμι-

σμένη την εσωτερική της περιφέρεια σε 360 μοίρες- και εδώ η κάθετη 

διάμετρος (από τον κρίκο) αντιστοιχεί στον μεσημβρινό του τόπου, ενώ 

η οριζόντια στον ορίζοντα. Γύρω από το κέντρο του οργάνου περιστρέφε

ται μία οπτική συσκευή, η διόπτρα (διόπτρα, άλιδαδά, 27-28) ' πρόκειται 

γ ια έναν κανόνα με δύο δείκτες στα άκρα του, που όταν στοχεύσει τον 

ήλιο ή άλλον αστέρα, ο ένας δείκτης του δείχνει στη διαβαθμισμένη εξω

τερική περιφέρεια του δίσκου το ύψος του άστρου. 1 7 Το κορυδαλλικό σύγ

γραμμα αναφέρει την ύπαρξη και άλλων κύκλων στην οπίσθια επιφάνεια: 

ο δεύτερος έχει σημειωμένες τις μοίρες των ζωδίων και ποια ημέρα αρ

χίζει το καθένα (22-23), ο τρίτος τις επαγόμενες ή εμβόλιμες πέντε ημέ

ρες του έτους (υπέρμετροι, 2 3 - 2 4 ) 1 8 και ο τελευταίος τους μήνες και τις 

ημέρες τους (αντιθέτους των ζωδιακών βαθμών, 25-26). Σ τ ο εσωτερικό 

των κύκλων υπάρχουν η γεωμετρική κλΐμαξ (26) και οι πλανητικές ώρες, 

ενώ από έξω οι άνεμοι (27). 

Σ τ ο δεύτερο και κατά πολύ εκτενέστερο μέρος του έργου (2 Περί επι

χειρημάτων τον αστρολάβου) εκτίθενται είκοσι δύο περιπτώσεις πρακτι

κής εφαρμογής και χρήσης του οργάνου (προβλήματα). Έ τ σ ι με τον 

αστρολάβο μπορεί κανείς να εντοπίσει τη θέση και το ύψος του ήλιου 

(πρ. 1-3, 5), τις ώρες του ισημερινού (πρ. 4), την ώρα της ανατολής και 

της δύσης (πρ. 6). την αρχή και το πέρας της λυκαυγής (πρ. 7-8), την 

ισημερινή ώρα κατά τη νύχτα με τη βοήθεια των άστρων (πρ. 9), τις ο>-

ρες από την ανατολή του ήλιου και π ώ ς μεταβάλλονται σε άλλες μετρή

σεις (πρ. 10), την ώρα της ανατολής και δύσης των πλανητών (πρ. 13), 

τις ώρες των πλανητών την ημέρα (πρ. 14), την κλίση του ήλιου και των 

άστρων (πρ. 16), το ύψος του ισημερινού και του πόλου σε κάθε τόπο (πρ. 

17), το γεωγραφικό μήκος των πόλεων (πρ. 18), το ζενίθ της ανατολής 

16. Πρβ. Φιλόπ. 77. άστρολ. σ. 135 {ή (Ϋ επικείμενη τοντοις αράχνη τόν τε ζω-
òiay.òv και τινας των απλανών αστέρων τονς λαμπρότεροι'; εχεή- αναλυτική περιγρα
φή της αράχνης από τον Γρηγ. 77. άστρολ. σ. 201-208, τον Μακάρ. Σχόλ. σ. 210 
και τον Αργυρ. 77. άστρολ. σ. 246-253. 

17. Π ρ β . Φιλόπ. 77. άστρολ. σ. 129-130: επίπεοον εν φ ή όιόπτρα κείται. 
18. Στο αλεξανδρινό ημερολόγιο υπήρχαν πέντε εμβόλιμες ημέρες μετά το πέ

ρας των δώδεκα μηνών του έτους (που είχαν από τριάντα ημέρες ο καθένας), βλ. Τ. 
B a r t o n , Ancient Astrology, Λονδίνο - Νέα Τόρκη 1994, σ. 213. 
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και της δύσης των άστρων (πρ. 19), τα άγνωστα άστρα από τα γνωστά 

(πρ. 20), τις στιγμές (πρ. 21) και τους οίκους του ουρανού (πρ. 22). 

Παρατηρείται κάποια μεταβολή στη σημασία των αστρολαβικών όρων 

που χρησιμοποιούνται στο έργο: τέσσερις όροι χρησιμοποιούνται γ ια να 

δηλώσουν την πλευρά του δίσκου με τη στερεογραφική προβολή, δέλτος 

(8, 17), πίναξ (10), πτυχή (16) και αράχνη (ή δε δέλτος αράχνη καλείται 

εκ της τον αράχνης υφάσματος δμοιώσεως, 8-9), ενώ ο όρος ουρανίσκος 

(μικρός ουρανός, μικρογραφία του ουρανού) υποκαθιστά τον όρο αράχνη 

ως δηλωτικός του περιστρεφόμενου χάρτη των αστέρων και της εκλει

πτικής (15-19). 

4. Οι πηγές του έργον 

Τ ο Περί αστρολάβου του Κορυδαλλέως είναι ένα κείμενο ιδιόρρυθμο. Η 

συγκριτική ανάγνωση με ανάλογα έργα Ελλήνων συγγραφέων (Φιλόπο

νου, Γρήγορα, Αργυρού) απέδειξε ότι λίγα μόνο από τα δεδομένα και 

προβλήματα του ανευρίσκονται στα έργα αυτά. Τ α περισσότερα δεδομένα 

και προβλήματα μικρή σχέση έχουν με τα ελληνόφωνα συγγράμματα. 

Επιπλέον ορισμένα στοιχεία που δίνει το κείμενο, όπως: 

α) η αναφορά στις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης Τολέδο (219, 225) 

και Ούλμ (220, 223, 224-225), 

β) η ταυτόχρονη υιοθέτηση ελληνικής και αραβικής αστρολαβικής 

ορολογίας με σημαντική υπεροχή της δεύτερης (εκκεντρικοί - άλμικαν-

ταρεΐς, αλμικανταράδες· δια μέσου των ζωδίων μεσημβρινοί - άζιμοϋ-

δες- γνωμών - άλμουρίν διόπτρα - άλιδαδώ βαθμός τοΰ ηλίου - άχμάκ), 

που είχε επικρατήσει παράλληλα με τη λατινική στη Δ ύ σ η , 1 9 

γ) ορισμένοι όροι που προέρχονται από τη λατινική ορολογία, όπως 

19. Η χρήση της αραβικής ορολογίας επισημαίνεται από τον ίδιο τον συγγρα
φέα: άραβιστί (11, 19, 28), παρά τοις "Αραψιν (14). Το έργο συνοδεύεται στα χει
ρόγραφα από ελληνοαραβικό αστρολαβικό γλωσσάριο, που εκδόθηκε από τον Α. Γ. 
Μπενάκη, « Έ ν α ανέκδοτο ελληνοαραβικό λεξιλόγιο αριστοτελικής λογικής ορολογίας 
του Βησσαρίωνος Μακρή (1670)», Νεοελληνική Φιλοσοφία 1600-1950, Πρακτικά 
της Γ' Φιλοσοφικής Ημερίδας Ιωαννίνων (Μάρτιος 1988), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 
97-108, ιδιαίτ. 102. Πρβ. επίσης Kauffmann, ό.π., σ. 1798-1802. Για την αραβική 
αστρολαβική ορολογία βλ. τη μελέτη του Ρ. Kunitzsch, Glossar der arabischen 
Fachausdrucke in der mittelalterlichen europaischen Astrolabliteratur, N a c h 
r i c h t e n der A k a d e m i e der Wissenschaften in Göt t ingen , Ph . His t . Kl. 1982/11 , 
Göt t ingen 1983. 
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μήτηρ (7) - mater (astrolabii) και βάθος τον ονρανον (135) - Immuni 

Caelum,20 

δ) η χρήση των αζιμουθίων (άζιμοϋδες), που αποτελούν αραβική 

επινόηση και δεν υπάρχουν στα ελληνικά σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α , 2 1 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Κορυδαλλεύς χρησιμοποίησε γ ια το έργο 

του κυρίως δυτικές αστρολαβικές πηγές. Η μελέτη αυτών των πηγών ξε

περνά τα όρια αυτής της εργασίας. Εντούτοις μπορούν να γίνουν ορισμέ

νες προκαταρκτικές διαπιστώσεις, που προκύπτουν από το κείμενο του 

Κορυδαλλέως. 2 2 

Σ τ ο έργο δεν υπάρχει καμία άμεση αναφορά στις πηγές του, σε συγ

γραφείς ή συγγράμματα, με μία μόνο χαρακτηριστική εξαίρεση: το πρόβλ. 

18 μνημονεύει τους Τολεδανονς αστρονομικούς πίνακες (Π. άστρολ. 2 2 1 , 

αϊ πινακίδες των Τολετάνων). Το αστρονομικό αυτό έργο συντάχθηκε γ ύ 

ρω στα 1070 στα αραβικά στην Ισπανία από τον a l -Zarqâ l î (f 1087), 

ενώ μεταφράστηκε αρκετά νωρίς στα λατινικά από τον G e r h a r d της Κρε-

μόνας ( | 1187) και αργότερα στα ελληνικά από τον βυζαντινό λόγιο 

Γεώργιο Λαπίθη γύρω στα 1330-1340. 2 3 Από την ελληνική μετάφραση 

των Πινάκων μπορεί να σχηματίσει κανείς άποψη σχετικά με τ α αστρο

νομικά δεδομένα που περιείχαν οι Τολεδανοί πίνακες. Μεταξύ των Πινά

κων παρατίθεται ένας κατάλογος από χώρες ή πόλεις με τις γεωγραφικές 

συντεταγμένες τους (μήκος και πλάτος). Σ ε αυτόν τον κατάλογο των πό-

20. Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα κέντρα (γωνίας) του ωροσκοπίου - γ ια 
τις ονομασίες τους (ελληνικές και λατινικές) βλ. σύντομα F . Boll - C. Bezold - W . 
G u n d e l , Sternglaube und Sterndeutung, Στουτγάρδη 1966, σ. 62-63, 153-156, 
και B a r t o n , ό.π., σ. 92-95. Για τον λατινικό όρο mater βλ. Kauf fmann, ό.π., 
σ. 1800, και Dreckcr, ό.π., σ. 18. 

21. Ό π ω ς υποστηρίζει ο Drecker, ό.π., σ. 18-19. Πρβ. επίσης Crombie, ό.π., 
σ. 105-107, και Tihon, ό.π., σ. 336. 

22. Για την κατανόηση της δομής και του περιεχομένου του έργου είναι χρή
σιμη η σύγκριση με το περιεχόμενο των αστρολαβικών έργων του Ά ρ α β α Y a ' q u b i 
και του Σύρου Σεβήρου Sebokht , που παραθέτει αναλυτικά ο Neugebauer , ό.π., σ. 
243-245. 

23. Την ελληνική παραλλαγή των Τολεδανών πινάκων μελέτησε και απέδωσε 
στον Λαπίθη ο D. Fingree, «The B y z a n t i n e Version of t h e Toledan Tables: T h e 
W o r k of George Lapi thes», DOP 30 (1976) 85-132: ο κωδ. Vat . gr. 212, που πε
ριέχει το έργο, φαίνεται ότι είναι αυτόγραφο του λογίου γραμμένο στην Κύπρο. Για 
τη λατινική παραλλαγή του χαμένου αραβικού προτύπου και τα περιεχόμενα της βα
σική είναι η μελέτη του G. J . Toomer, «A Survey of t h e Toledan Tables», Osiris 
15 (1968) 5-174. Στην παρούσα εργασία παραπέμπω στην ελληνική παραλλαγή, που 
δημοσιεύει ο Pingree . 
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λέων φαίνεται ότι αναφέρεται το συγκεκριμένο χωρίο από το 77. άστρολ., 

δίνει όμως γ ια το Τολέδο ένα υποθετικό γεωγραφικό μήκος 10° και όχι, 

όπως οι Τολεδανοί πίνακες, 27° 4 5 " . 2 4 

Δεν είναι δυνατό, λόγω της ανεπάρκειας των δεδομένων (λεκτικών 

ή φραστικών απηχήσεων), να εξακριβωθεί με βεβαιότητα αν τα παράλ

ληλα χωρία που εντοπίζονται στο 77. άστρολ. του Κορυδαλλέως και 

στα αστρολαβικά συγγράμματα του Φιλόπονου, του Γρήγορα και του 

Αργυρού υποδηλώνουν ότι ο Αθηναίος λόγιος γνώριζε τους συγγραφείς 

αυτούς. 2 5 Για ένα όμως από τα τρία παραπάνο) κείμενα υπάρχουν βάσιμες 

ενδείξεις ότι ήταν γνωστό στον Κορυδα?Λέα, ίσως από κάποιο απο τα 

πολλά χειρόγραφα που το παραδίδουν ιδίως κατά τον 16ο-17ο αι.: πρό

κειται γ ια το σύγγραμμα Μέθοδος κατασκενής άστρολαβικοϋ όργανον 

του Ισαάκ Αργυρού (1300/1310-1371/1375). 2 6 Η διαπίστωση αυτή προ

κύπτει από χαρακτηριστικές απηχήσεις του βυζαντινού κειμένου, που 

εντοπίζονται στο 77. άστρολ. του Κορυδαλλέοος:2 7 

Κορυδ. 77. άστρολ. 8-9: αράχνη καλεί- Αργυρ. Π. άστρολ. σ. 246,10-11: κέ-

ται εκ της τον αράχνης νφάσματος ο- κληται δε αράχνη δια το προς το τον ά-

μοιώσεως. ράχνον ύφασμα ομοιότητα τίνα εχειν. 

Κορυδ. 77. άστρο?.. 15-17: επί δε των Αργυρ. 77. άστρολ. σ. 250,9-12: κατα-

άστρο?.αβικών πτνχών ϊσταται ό ούρα- γράφομεν και αστέρας των λαμπρών, ου 

νίσκος, όπάς έχων ουκ ολίγας τον ορά- πλείονς των δώδεκα ίνα μη πλείστοι δν-

σθαι τάς δέλτους, συνεχών δε και τα επί- τες καλνπτωσι τους υποκειμένους παραλ-

σημα των αστέρων. λήλους κύκλους των τύμπανων. 

24. Στον γεωγραφικό κατάλογο των Πινάκων (Pingree, ό.π., σ. 123-125: Κα

νών διαστάσεων χωρών κατά μήκος άπό δνσμών, κατά πλ.άτος δε από τον νψονς τον 

βορείου πόλου) αναφέρεται για το Τολέδο (Pingree, ό.π., σ. 125): Toletu μήκος κζ' 

με" πλάτος λθ' λδ". Για τους πίνακες των εκλείψεων στο Τολέδο σύντομη αναφορά 

γίνεται από τον Pingree, ό.π., σ. 120, 122, και τον Crombie, ό.π., α. 104. 

25. Οι αναλογίες του 77. άστρολ. με τα ελληνικά αστρολαβικά κείμενα κατα

χωρίζονται στο υπόμνημα πηγών και παραλλήλων χωρίων της κριτικής έκδοσης του 

77. άστρο?.. 

26. Ο Καράς, ό.π., σ. 487-488, καταγράφει πέντε χειρόγραφα του έργου γραμ

μένα στον 16ο-17ο αι. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και ο κωδ. Μ.Μ.Σ. 83. 

27. Είναι γνωστό ότι το 77. άστρολ. του Αργυρού παραφράζει εκτενή τμήματα 

του αντίστοιχου έργου του Νικηφόρου Γρήγορα (βλ. R. Guil land, Essai sur Nicé-

phore Grégoras, L'homme et l'oeuvre, Παρίσι 1926, σ. 281). Από τα δύο χωρία 

του Αργυρού που καταγράφονται παραπάνω το πρώτο δεν εντοπίζεται στον Γρήγο

ρα, σε αντίθεση με το δεύτερο, που προέρχεται σχεδόν αυτούσιο από αυτόν: Αργυρ. 

77. άστρολ. σ. 250,9-12 = Γρηγ. 77. άστρολ. σ. 204,19-22. 
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Επιπλέον η χρήση στα προβλήματα του Π. άστρολ. προστακτικών 

μορφών έκφρασης παρουσιάζει σημαντικές αναλογίες με ένα ανώνυμο 

σύγγραμμα της βυζαντινής περιόδου, την Έτέραν εξήγησιν περί τοϋ 

αστρολάβου. Τ α παράλληλα χωρία των δύο κειμένων είναι αρκετά. Σ τ η 

συνέχεια παρατίθεται το πλέον ενδεικτικό από αυτά: 

Κορυδ. 77. άστρολ. 45-53: Το νψος τοϋ 

ηλίου εν πάση ώρα γινώσκειν. 

Μετεώρισαν το πλανησφαίριον κατά 

τον ορίζοντα τον παντός και κίνησον την 

διόπτραν, ώστε διοπτευθήναι τον ηλιον 

εκ της μιας οπής προς την έτέραν. είτα 

μέτρησον τους βαθμούς εκ τον ορθόν ορί

ζοντος τον αστρολάβου, μέχρις ον περαί-

νονται αϊ τον ηλ'ιον ακτίνες, και ενρη-

σεις το νχρος τον ηλίου. 

και εαν εστί προ τον μεσημεριού ή με

τά τοϋτο, ραδίως γνωσόμεθα λαμβάνον

τες μετ όλίγην ώραν το ομοιον νψος. 

εάν γάρ εστί πριν τον μεσημερίον, ελα

χίστη γενήσεται ή σκιά, εάν δέ μετά το 

μεσημέριον, μείζων. 

Έτερα εξ. α. 2 5 4 , 2 - 2 5 5 , 1 1 : ζητήσεις 

εν πόσαις μοίραις ο ηλιακός δρόμος εστί. 

τη δεξιά χειρί λιαβών τον άστρόλαβον 

άπα της δεδεμένης σχοίνου εν τω κρίκω 

αντοϋ και τον άριστερόν ώμον τρέψας 

προς τον ηλιον στήθι προτείνουν τον ά

στρόλαβον προς αντον από τοϋ μέρους 

καθ' δ το κανόνιον [...]. και όταν ίδης 

την τοϋ ήλίον ακτίνα ύπεισδνομένην εν

τός της άνωθεν οπής τον κανονίου και 

άποκαταντώσαν εις την έτέραν [...], τή

ρησαν εν πόσαις μοίραις τον κανονίου το 

άκρον εστί. και οίσπερ ενρήσεις εχειν 

τοντο, ϊσθι και τον ηλιον. 

έπειτα ει βονλει μαθείν είτε μεσημέ

ριον εστίν είτε και μή, πάλιν λ.αβών τον 

άστρόλαβον [...], στήθι προς τον ηλιον 

και σκόπησον πάλιν εις πόσας μοίρας ευ

ρίσκει το άκρον τον κανονίου ή τοϋ ήλάον 

[...] λαμπηδών και γράψον τον αριθμόν, 

και πάλιν στήθι και ποίησον τοϋτο σν-

χνάκις [...]. έπάν όέ ίδης αυτό νποστρέ-

φον μια μοίρα, νόησον είναι τότε το με

σημέριον. 

Πρβ. επίσης Κορυδ. IT. άστρολ. 56-66 - 'Ετέρα εξ. σ. 256,1-257,5* 

Π. άστρολ. 1 0 4 - 1 1 2 - Έτερα εξ. σ. 261,12-262,8· Π. άστρολ. 264-

268 - Έτερα εξ. σ. 257,6-258,25. Από τον Αργυρό ή την Έτέραν εξ. 

ενδέχεται να προέρχεται επίσης η αναφορά στον αστέρα Καρδία τον Λέ

οντος: 
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Κορυδ. 77. άστρολ. 106-

107: Μέτρησον την νψη-

λότητα τοϋ άστρον τον 

σημαδεμένου εις τον ον-

ρανίσκον με την διό-

τιτραν, λόγου χάριν την 

Καρδίαν τον Λέοντος. 

Αργυρ. 77. άστρολ. σ. 

253,13-14: κατεγράψα-

μεν δ' ετι περιάγοντες 

και κατά το έτερον μέ

ρος την Καρδίαν τοϋ Λέ

οντος. 

'Ετέρα εξ. ο. 261,14-

17: λαβών τον άστρόλ.α-

βον στήθι ή προς τον α

στέρα δς ονομάζεται καρ

δία τον Σκορπίον η προς 

την καρδίαν τοϋ Ταν-

ρον ή προς την καρδίαν 

τον Λέοντος. 

Φαίνεται επομένως ότι ο Κορυδαλλεύς, εκτός από τις δυτικές πηγές και 

τον Αργυρό, είχε υπόψη του και την ανώνυμη βυζαντινή "Ετέραν εξήγησιν. 

5. Η έκδοση 

Η έκδοση στηρίζεται στους τρεις σωζόμενους κύριους φορείς της παρά

δοσης, 2 8 ενώ διορθώνονται αρκετές λανθασμένες γραφές με βάση τα συμ

φραζόμενα ή παράλληλα χωρία. Σ τ ο κείμενο εφαρμόστηκε η ιστορική 

ορθογραφία της αρχαίας ελληνικής, με z^capzay) τους καθαρά δημώδεις 

τύπους, που ορθογραφήθηκαν σύμφωνα με τη δημοτική (λ.χ. οπού αντί 

όπον, κρατώντας αντί κρατώντας). Σ τ ο κριτικό υπόμνημα καταχωρίζε

ται το σύνολο των διαφορετικών γραφών των τριών κωδίκων, εκτός από 

τα ορθογραφικά λάθη, ενώ στο υπόμνημα των πηγών καταγράφονται τα 

παράλληλα χωρία, που εντοπίστηκαν σε ελληνόγλωσσα έργα. 

I I οπίσθια και η εμπρόσθια όψη ενός γοτθικού αστρολάβου (περίπου του 1430). 

Βρίσκεται στο Μουσείο Ιστορίας της Επιστήμης, Οξφόρδη. 

28. Γ ια την αποστολή των μικροταινιών των χειρογράφων θερμές ευχαριστίες 

οφείλω στον καθηγ. κ. I I . Νικολόπουλο και την κ. Κ. Κορδούλη (της Εθνικής Βιβλιο

θήκης της Ελλάδος), στον κ. Α. Τσελίκα και την κ. Μ. Πολίτη (του Ιστορικού και 

Πα>αιογραφικού Αρχείου του Μ.Ι.Ε.T.) , καθώς επίσης στους υπευθύνους της Βιβλι

οθήκης της Ρουμανικής Ακαδημίας. 
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SIGLA ET ABBREVIATIONS 

V Atheniensis , 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Ελλάδος 4108, a n . 1670 

Β Bucares t inus , Bibl iothocae A c a d e m i a e R o m a n a e 493, saec. XVII 

Κ Κοζάνης, Δημοτικής Βιβλιοθήκης 75, an. 1675 

B(p.c) 

B(a.c) 

{ } 

< > 
add. 

eras. 

om. 

sser. 

transp. 

in marg. 

post correctionem 

ante correctionem 
delenda 

addenda 
addidit 

erasit 

omisit 

suprascripsit 

transposuit 

in margine 

Arg. D. astrol. 

'Ετέρα εξ. 

Gem. EL 

Greg. D. astrol. 

Phi iop. D. astrol. 

P t o l . Tetr. 

Theon AI. in Ptol. 

Isaac Argyrus, Μέθοδος κατασκευής αστρολαβικον όργανον, 

ed. Α. D e l a t t e , Anecdota Atheniensia, Parisiis 1939, I I , 

p. 236-253. 

'Ετέρα εξήγησις περί τον άστρολάβον, ed. Α. D e l a t t e , Anec

dota, I I , p . 254-262. 

Geminus , Elemento, astronomiae, ed. G. Aujac, Parisi is 

1975. 

Nieephorus Gregoras, Περί κατασκενής και γενέσεοίς άστρο

λάβον, ed. Α. D e l a t t e , Anecdota, I I , p . 195-235. 

I o a n n e s Alexandr inus , cognomine Phi loponns , De usu a-

strolabii eiusque constructione libellus, éd. H . Hase , RhM 6 
(1839) 127-156. 

P to l emy , Tetrabiblos, éd. F . E. Robb ins , Londini 1971. 
Tbéon d 'Alexandr ie , Commentaire sur les livres I et II 

de Γ Almageste, ed. A. R o m e , S t u d i e Testi 72, V a t i c a n i 

1936. 
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΟΦΟΤΑΤΟΥ ΟΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΑΛΕΩΣ 

ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΝΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΤΗΣ 

ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ 

1. Άστρόλ.αβον καλείται το κατ' επίπεδοι· στρογγνλον τον ουρανού' 

επιφάνειαι δε τοϋδε δύο, εξ ων ή μεν μήτηρ καλείται (έχει γαρ βαθμηδόν 

ώς εν ύστερα τάς διαφόρους δέλτονς). ή δε δέλτος αράχνη καλείται εκ της 

τον αράχνης υφάσματος όμοιώσευις, δπερ τύπωμα τε και ιδέα των ουρα

νίων εστί κύκλων. 2 εν έκαστο) ονν πινάκι εγγεγραμμένοι είσιν οι εκκεν

τρικοί καλούμενοι κύκλοι, οϊτινες άραβιστϊ αλμικανταρείς καλούνται, 

αφιστάμενοι απ" αλλήλων βαθμούς δύο, έξω πάντοτε τον κέντρον και των 

πόλων τον παντός δντες, και οι δια μέσον των ζωδίων μεσημβρινοί κα

λούμενοι κνκ/ιοι, οι παρά τοις "Αραψιν άζιμονδες, μοίρας απέχοντες πέν

τε, έκτεινόμενοι εκ πόλον εις πόλον τέμνοντες τον Ισημερινόν. 3 επί δε 

των άστρολαβικών πτυχών ΐσταται ο ουρανίσκος, όπας έχων γε ουκ ολί

γας τοϋ όράσθαι τάς δέλτονς, συνεχών δε και τα επίσημα των αστέρων 

άμα τοις ιβ' ζωδίοις μετά των βαθμών τοντωνι και της εκλειπτικής γραμ

μής. 4 επί τούτου δε δ γνωμών εστίν, δς καλείται άραβιστϊ άλμονρίν, δν-

περ χρώμεθα της γραμμής ένεκεν τής εμπιστοσύνης, ήτις διέρχεται εκ 

τον κέντρον. 5 ή δ' αν ετέρα τονς τέτταρας ονν έχει κνκλονς, ων ό μεν 

μείζων αυτών τοις τξ' επισημειονται βαθμοϊς, δ δέ νπδ τοϋδε τάς μοίρας 

B Y K 

8-9 cf. Arg. D. astrol. p. 246,10-11: κέκληται δε αράχνη δια το προς το τον 
άράχνου ύφασμα ομοιότητα τίνα εχειν 12 cf. Philop.X). astrol. p. 131: διεστώτες 
αλλήλων ... εν δε τοις διμοιριαίοις ... δύο [μοίραις] 10-13 cf. Philop. D. astrol. p . 
131-133; Greg. D. astrol. p. 197-201; Arg. D. astrol. p. 242-245 15-19 cf. Phi
lop. D. astrol. p. 135; Greg. D. astrol. p. 201-208; Arg. D. astrol. p. 246-253 
19-21 cf. Greg. D. astrol. p. 204-205; Arg. D. astrol. p. 250-251 

1-3 Τον αύτοϋ-Άρτης om. Β 7 τοντε Κ | ή μεν] πρώτη ή έμπροσθεν in 
marg. V Ι βαθμον BV(a.c) 8 ώς εν υστέρα] ώς εν μήτρα in marg. V 8-9 τοϋ τής 
VK 10 έκάστφ scripsi: εκάστη codd. 13 μέσον Κ 14 απέχοντας B(p.c) 16 ά-
στρολοβικών Κ J ό παρέχων V(p.c.) 17 συνέχει Β 18 μετά τον βαθμόν τουτονι 
V(a.c) Κ: κατά τον βαθμόν τοντονι Β | εκλειπτικής] ή μέση των ζωδίων in 
marg. V 19-20 δνπερ sic codd. 20 επιστημοσύνης Β 21 ετέρα] δευτέρα ή όπι
σθεν in marg. V 22 post μείζων eras. καλεϊτΝ \ τονς τξ'... βαθμούς Β | τόνδε Β 
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£χει τών ζωδίων και εν fj άρχεται ήμερα, ό δε τρίτος τάς στιγμας διορθεϊ 

των πέντε ημερών τον ενιαυτοϋ, αϊτινες υπέρμετροι εϊσι των τξ' βαθμών, 

25 ό ύστατος δε περιέχει τους μήνας και τ ας τούτων ημέρας αντιθέτους των 

ζωδιακών βαθμών. 6 ένδον δε τών κύκλων ή γεωμετρική εστί κλΐμαξ καί 

ai ώραι τών πλανητών, εξω δέ οι άνεμοι καί άλλα πλείστα, απερ ή διό

πτρα ήμϊν δείκννσιν, ήτις άραβιστί άλιδαδα καλείται. 

30 2. Περί επιχειρημάτων του αστρολάβου 

1 Πρόβλημα α' 

Τον αληθή τοϋ ηλίου τόπον γινώσκειν. 

Θέσον την διόπτραν επί τής ζητούμενης ημέρας τής ούσης γεγραμμέ-

35 νης εν τω άστρολάβω καί εν τω δευτέρα) κύκλιο δείξει σοι τον βαθμόν, 

εφ ω ο ήλιος ϊσταται. 

2 Πρόβλημα β' 

Τον ναδαήρ ή τον άχμάκ τοϋ ήλιου γινώσκειν. 

40 Ζήτησον το κατά αντικρυς ζφδιον λόγου χάριν, ει δ ήλιος εστίν εν τω 

πρώτω τοϋ Κριοϋ μετά λ' στιγμάς, εστίν άρα 6 ναδαήρ εν τω πρώτα) τοϋ 

Ζυγοϋ μετά λ' στιγμάς. 

3 Πρόβλημα γ' 

45 Το ϋψος τοϋ ήλιου εν πάσγι ώρα γινώσκειν. 

Μετεώρισον το πλανησψαίριον κατά τον ορίζοντα τοϋ παντός καί κί-

νησον τήν διόπτραν, ώστε διοπτευθήναι τον ήλιον εκ τής μιας οπής προς 

την έτέραν. είτα μέτρησον τους βαθμούς εκ τοϋ όρθοϋ ορίζοντος τοϋ α

στρολάβου, μέχρις ου περαίνονται al τοϋ ηλίου ακτίνες, καί εύρήσεις το 

50 ϋψος τοϋ ήλιου, και εάν εστί προ τοϋ μεσημεριού ή μετά τοϋτο, ραδίως 

γνωσόμεθα λαμβάνοντες μετ όλίγην ώραν το δμοιον ϋψος. εάν γάρ εστί 

24 υπέρμετροι] cf. Gem. El. Vil i 18: ε επαγομένας 27-28 ή διόπτρα] cf. 
Philop. D. astrol. p. 129-130 39 άχμάκ] cf. Philop. D. astrol. p. 139,22:?? 
κατά διάμετρον τον ηλίου μοίρα 39-42 cf. Philop. D. astrol. p. 139-140 45-53 
cf. Philop. D. astrol. p. 136-137; 'Ετέρα εξ. p. 254,2-255,11 

23 τρίτος óè VK | όιορθεΐ sic codd. 24 αϊτινες scripsi: οϊτινες codd. 26 δε 
om. Κ 39 Τον άδαήρ Β 40 άντίκρνς Κ 41 στιγμών Β 42 στιγμάς scripsi: 
στιγμών codd. 48 όρθοϋ οηι. Β 51 ante εάν add. και Β 
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πριν τον μεσημεριού, ελαχίστη γενήσεται ή σκιά, εάν δέ μετά το μεσημέ-

ριον, μείζων. 

55 4 Πρόβλημα δ' 

Την ώραν τον ισημερινού ϊσην γινώσκειν. 

Πρώτον, ζητησον τον βαθμον τον ηλίον εν εκείνη τη ημέρα και ση-

μείωσον ταντην εν τη εκλειπτική γραμμή, δεύτερον, μέτρησον το νψος 

τον ηλίον εν τφδε τω χρόνο) μετά της α?.ιδαδά. τρίτον, τον σημειωμένον 

60 βαθμον εν τη εκλειπτική γραμμή θέσον επί τον αλμικανταρά, ος άναλο-

γίαν τω νψει τον ηλίον έχει, ην γέγραφας άνωθεν, τέταρτον, τον γνώμονα 

θέσον επί τον βαθμον της εκλειπτικής, και εν τοις τοϋ πλανησφαιρίον πέ-

ρασι δείξει σοι την ζητονμένην ώραν και τάς στιγμάς. και εάν βούλη εν-

ρεϊν ώρας πριν τον μεσημερίον, φέρε τον βαθμον τον σημειωμένον εν τη 

65 εκλειπτική προς το άνατολ.ικον τον αλμικανταρά μέρος, εάν δέ βονλη 

μετά το μεσημέριον, προς τα μέρη τα δντικά. 

5 Πρόβλημα ε 

Το νψος τον ηλίον το μεσημέρι ανεν ηλίον γινώσκειν. 

70 Αεί πρώτον γινώσκειν πάντως την τον μεσημβρινού στιγμήν εξ ωρο

λογίου έτύμον. δεύτερον, σημείωσον εν τω ζωδιακώ τον ονρανίσκον τον 

τον ηλίον βαθμον εν εκείνη τή ημέρα, τρίτον, τον βαθμον τον σημειο^μένον 

τίθεμεν εν τή μεσημβρινή γραμμή άνω. και τότε το τον ηλίον νψος άρι-

θμονμεν εκ τον πρώτον αλμικανταρά εως τον βαθμον τής εκ?,ειπτικής τον 

75 σημειωμένον. κακεϊ το νψος τον ηλίον ακριβώς φαίνεται το μεσημέρι· 

και λ,αμβάνομεν την πεϊραν εκ τον γ' προβλήματος τή διόπτρα. 

6 Πρόβλημα ς 

Την ώραν τής ανατολής και τής δύσεοις τον ηλίον γινώσκειν. 

80 Πρώτον, ζητησον τον βαθμον τον ηλίον εν τή εκλειπτική και εν τω 

πρώτο) αλμικανταρά τω ανατολικό) θέσον. δεύτερον, γύρισον το αλμον-

56-66 cf. Phi lop. D. astrol. p . 149; 'Ετέρα εξ. p . 256,1-257,5 79-84 cf. 
Phi lop . D. astrol. p . 148-149 

52 μεσημβρίου V ( a . c ) | ελαχίστΐβ μείζων Β | δέ om. V 52-53 του μεσημε
ριού VK 53 μείζων] έ?.αχίστη Β 56 Τήν-γινώσκειν om. Κ 63 σοι] σε Β | 
τα; om. Β 66 τοϋ μεσημερίον ΒΚ 71 ετνμον scripsi: ετοίμου codd. | τον 
ονρανίσκον K(a.C.) 73 τή μεσημβρινή γραμμή Β: τφ μεσημβρινό) βαΟμω V: τή 
μεσημβρινή βαθμή Κ J το om. Β 74-75 των σημειωμένων V et in marg. Κ 
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ρϊν εν εκείνω τω βαθμώ άνω, και είς τάς άκρας δείξει σοι τήν ώραν της 

ανατολής τον ηλίου, ομοίως σημάδενσον την δντικήν επί τον πρώτον άλ-

μικανταρά, καί δείξει σοι την ώραν της δύσεως τον ήλίον. 
85 

7 Πρόβλημα ζ' 

Την αρχήν καί τήν χρονικήν στάσιν τον λνκάβαντος γινώσκειν. 

Πρώτον θέσον τον ναδαήρ τον ήλίον επί τοις ιη' δντικοϊς άλμικαντα-

ράδες και το αλμονρϊν επί τον τον ήλίον τόπον προς τήν άνατολήν και εν 

90 τοις πέρασι τεμεϊς τήν αρχήν της έωθινής λνκανγής. καί εάν τον ναδαήρ 

τον ήλίον θής εν τω άνατολικώ πρώτο) άλμικανταρα και το αλμονρϊν εν 

τω τον ήλίον δντικώ τόπω, δείξει σοι τήν εσπερινήν λνκαυγήν και το ταύ

της πέρας. 

95 8 Πρόβλημα η 

Πόσος καιρός λείπει εως τήν λνκανγήν γινώσκειν. 

Θέσον μετά της άλιδαδά το νψος ενός αστρον γεγραμμένον εν τω ον-

ρανίσκο) κάκείνο το νψος Θέσον εν μέσω τών άλμικανταράδων εκ τον μέ-

ρονς ού το αστρον κείται, δεύτερον, δρα αν ο ναδαήρ τον ήλίον επί τών ιη' 

100 δντικών άλμικανταράδων πίπτη' και εάν ού πίπτη, δσον απεισι τώ>ν ιη' 

αλμικαντ αράδων, τοσούτον 6 ή/.ιος εκ τον ?Μκάβαντος. 

9 Πρόβλημα θ' 

Τήν ώραν τον ισημερινού ή τήν τού ήλίον γινώσκειν τή ννκτΐ μετά 

105 τών άστρων. 

Μέτρησον τήν νψηλότητα τού αστρον τού σημαδεμένον εις τον ούρα-

νίσκον με τήν διόπτραν, λόγον χάριν τήν Καρδίαν τού Λέοντος, τήν οποίαν 

ας βάλωμεν πώς έχει μη' βαθμούς απάνω είς τον ορίζοντα τον ανατολι-

κόν. δεύτερον, βάλε τήν ονράν τον απάνω εις τους ιη' άλμικανταράδες. 

110 τρίτον, κρατώντας τον ονρανίσκον ασάλεντον, βάλε το αλμονρϊν απάνω 

εις τονς βαθμούς τού ζωδίον είς το όποιον ό ήλιος στέκεται εκείνην τήν 

ήμέραν, και το αλμονρϊν θέλει δείξει τήν ζητονμένην ώραν. 

104-112 cf. Philop. D. astrol. p. 142-143; 'Ετέρα εξ. p. 261,12-262,8 107 
Καρδίαν του Λέοντος] cf. Greg. D. astrol. p. 208,8-11; 235,11-15; Arg. D. astrol. 
p. 253,14-18; 'Ετέρα εξ. p. 261,17. 

82 άκρας] αλλάς Β 83 την όυτικήν] τον Οντικον Β 87 τήν2 oui. Υ , χρονικήν 
om. Κ 88 τον άδαήρ ΒΚ 89 το] τον Β 90 άδαήρ ΒΚ 91 το] τον Β 92 τω δν
τικώ τον ήλίον Β 96 Πόσος-γινώσκειν om. Κ 97 της] τήν Κ | εν om. VB 99 
άδαήρ Β 100 ιη' om. Β 104 ή τήν] ήγονν Β 109 τον om. Β 
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10 Πρόβλημα ι 

115 Τάς ώρας ϊσας γνωρίζειν από την ανατολην, ήγουν πόσες άπέρασαν 

χαλδα'ίκες και πώς άλλάσσονταί είς αστρονομικός και τουναντίον. 

Αυτή η δυσκολία κρέμεται από τρία οπού είδαμεν παραπάνοχ πρώ

τον, από το δ' πρόβλημα, ήγουν να ήξεύρη τινός με το πλανησφαίριον να 

πάρη τες ώρες τες αστρονομικές από το μεσάνυκτον. δεύτερον, να εϋρη 

120 τες ώρες τες βαβνλωνικές, ήγουν ποίαν όιραν ανατέλλει ο ήλιος, και τοϋτο 

εύρίσκομεν από το ε πρόβλημα, τρίτον, να ενρίσκωμεν τες ώρες τες 

ιταλικές, ήγουν άπο την δύσιν τοϋ ηλίου, και τοϋτο ακόμη το ήξενρομεν 

από το ε πρόβλημα. λΑγου χάριν, εκεί οπού ο πόλος είναι ος βαθμούς εις 

τάς ιε τοϋ 'Απριλίου, με το αστρολάβων ηύρα πόος εχομεν θ' ώρες πριν 

125 τοϋ μεσημεριού, συμπέραινα) το λοιπόν να είναι τέσσαρες ώρες βαβυλω-

νικές, ήγουν από την ανατολην τοϋ ηλίου, και ις ώρες Ιταλικές, ήγουν 

άπο την δύσιν τοϋ ηλίου, και το εναντίον, ηύρα τέσσαρες ώρες βαβυλωνι-

κες η ις ώρες Ιταλικές, είναι λοιπόν Θ' ό)ρες αστρονομικές. 

130 11 Πρόβλημα id 

Τάς τεσσάρας γωνίας τοϋ ούρανοϋ ερευνάν. 

Σημείωσον με το όνομα τών γωνιών πώς γροικοϋμεν τα πρώτα όσπί-

τια τοϋ ηλίου είς τα γενεθλιακά' το πρώτον όσπίτιον λέγεται ήλιος ανα

τέλλων, το δεύτερον ήλιος βασιλεύων, το τρίτον λέγεται το μέσον τοϋ ού-

135 ρανοϋ, το τέταρτον ονομάζεται το βάθος τοϋ ούρανοϋ. το λοιπόν να ενρί-

σκης τάς τεσσάρας γωνίας είς την σημαδεμένην ήμέραν, σημάδευσον τον 

βαθμόν τοϋ ηλίου είς την εκλειπτικήν, ύστερον βάλε τον τοιούτον βαθμόν 

είς τον α άλμικανταρά τον άνατολικόν και θέλεις ιδεί τον ώροσκόπον. 

131-138 τάς τέσσαρα; γωνίας] cf. Ptol. Tetr. 1 10; Philop. D. astrol. p. 141-
142; Έτερα εξ. p. 258,7-8; vide F. Boll - C. Bezold - W. Gundel, Sternglaube 
und Sterndeutung, Stuttgart 1966, p. 62-63, 153-156; T. Barton, Ancien t 
Astrology, London - New York 1994, p. 92-95 

116 αλλάζονται Β | αστρονομικές Β τουναντίον Κ: το εναντίον Β 117 
Ταύτη Κ | εϊπαμεν Β 120 βαβνλωνικές sic codd. hic et infra 121-123 τρίτον-ε' 
πρόβλημα om. Κ 123 post ος' add. ήμισυ Β 124 άστρόλαβον Β | ο>ρας V 
124-125 πριν τον μεσημεριού om. Κ 127 το οηι. Κ 128 ώρες om. Κ 131 εν-
ρίσκεινΒ 132 Σημείωσε Β 132-133 σπίτια Β 133 σπίτι Β 135 το τέταρ-
τον-ονρανον om. Κ 135-136 ενρίσκη VK 136 σημαδενμένην Β 138 είς om. 
VK Ι α' om. VK | τον2] το Β 
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140 12 Πρόβλημα φ' 

Τάς ημέρας καϊ τάς νύκτας τ ας άρχιτεκτονικάς γινώσκειν. 

Σημάδενσε ότι πάσα ημέρα έχει αλλην μίαν όμοίαν και κάθε νύκτα 

ομοίους, βλέπε είς το αστρολ.άβιον τές ημέρες όπον εχονν το δμοιον διά

στημα από τον α βαθμον τον Καρκίνου ή από τον α βαθμον τον ΑΙγοκέ-

145 ρον, η και τα ισημερινά είναι εκ διαμέτρου και al ημέραι και νύκτες των 

τροπικών δεν είναι ϊσαι ανάμεσα τους. {με όλον τοντο αϊ ημέραι των τρο

πικών είναι ϊσαι με τές νύκτες τονς.} 

13 Πρόβλημα ιγ' 

150 Την ώραν της άνατολιης και της δύσεως τώ>ν άστέροιν γινώσκειν. 

Βάλε ενα αστρον τον ονρανίσκον επάνω εις τον πρώτον άλμικανταρά 

άνατολικον και απάνω εις την άκραν τον αστρον θέσον τον γνώμονα, τότε 

θέλει δείξει εις την περιψέρειαν την άνατολήν τον αστρον μετρώντας τον 

καιρόν από την γραμμήν την μεσαννκτικην. και ή δνσις τον αστρον γνω-

155 ρίζεται βάνοντας το αστρον με το άλμονριν απάνω εις τον πρώτον άλμι

κανταρά δντικόν. 

14 Πρόβλημα ιό' 

Τάς ώρας τών π/.ανητών την ήμέραν γινώσκειν. 

160 Σημεύοσον τούτες τες ώρες να είναι ανάμεσα τονς άνισες, και διαμερί-

141-147 cf. Gem. El. VII 32 150-156 cf. Philop. D. astrol. p. 146-147 

Cod. Β, p. 92, post finem operis scholium in probi. XIII praebet: Εις το 
Γ/ κεφάλαιον σημείωσε την ανατολην και την Ονσιν οιαμερίζεσθαι είς ποιητικήν και 
κοσμικήν, χρονικήν τε και ήλιακήν. ή πρώτη ανατολή είναι δταν δ ήλιος άνατέλλη 
με κάποιον αστρον και ή πρώτη όνσις είναι δταν τον ήλίον ανατέλλοντος βασιλενση 
το αστρον. ή δευτέρα ανατολή είναι δταν άνατέλλη το αστρον μή δντος του ή
λιου, ή δευτέρα, ονσις δταν το αστρον βασιλενη με τον ήλιον. ή τρίτη ανατολή είναι 
δταν το αστρον το άφανέρωτον άρχίζη να φαίνεται τον ηλίου βασιλεύοντος, ή τρίτη 
δνσις εϊναι δταν τον αστρον φαινομένου δια τήν παρονσίαν τον ήλίον δεν φαίνεται 
πλέον. De hoc scholio cf. Gem. El. XIII: Περί ανατολών και δνσμών 

142 Σημάδενσον Β 144 τον Καρκίνον-βαθμδν οηι. Β 145 νύκτες scripsi: 
νύκται codd. 146 'ίσα Κ | τονς] των ΒΚ 146-147 με-τονς] additionem foi'tasse 
e margine in textu Iranslatam delevi 147 τους om. Β 150 εύρίσκειν add. in 
marg. Κ 153 άνατολακήν λιΚ 159 τήν eras. Β et sscr. καθ' 160 Σημείωσε Β | 
τοντας τάς έύρας Κ: τάς ώρας έτούτας Β | να om. VK | των ΒΚ ] post είναι transp. 
άνισες VK | άνισους Β 
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ζουσι τήν μεγαλύτερην ήμέραν και τήν μικρότερην είς ιβ' μέρη. άλλα αϊ 

ώρες της νυκτός δεν είναι ϊσες με τ ες ώρες της ημέρας παρά μόνον είς 

τους κύκλους τους ισημερινούς' και δαον είναι κοντά εις τους κύκλους της 

ήλιοστάσεως, τόσον μεγαλύτερην διαφοράν έχουν εις το μέγεθος, βάλε 

165 πώς γν(ορίζεις την ώραν την άστρονομικήν, βάλε τον βαθμον τοϋ ζωδίου, 

εις το όποιον είναι ό ήλιος, απάνω εις την ώραν την άστρονομικήν και τον 

γνώμονα παραπόνου, τότε εις τες άκρες θέλεις ιδεί την ώραν την πλανη-

τικήν ανάμεσα είς τες αστρονομικές, και αν πέση τό άλμουρίν Ισια, θέλει 

είσται ολάκερη άλλα πλανητική, και αρχίζει ή δευτέρα, αν πέση ανάμεσα 

170 είς τους βαθμούς, θέλεις ειπεί τόσο λείπει να τελειωθή, όσον λείπουν οι 

βαθμοί. 

15 Πρόβλημα ιε 

Να γνωρίζη τινάς τον κύκλον ή το μέρος τοϋ Ισημερινού οπού σνμφω-

175 ν ει με τον κύκλον της πλανητικής. 

Διαμέριζε τον κύκλον της ημέρας της αρχιτεκτονικής είς ιβ' κομμά

τια, κάί 6 μεριστής θέλει δώσει τους βαθμούς τους αναγκαίους, δια να γέ

νη ή ώρα πλανητική, και αν άναμείνη τίποτε, πολυπλασίασον τους βα

θμούς με ξ' στιγμάς και διαμέρισον το πολυπλασιασμένον με ιβ', και δ μοι-

180 ραστής θέλει δώσει τα κομμάτια των βαθμών οπού συμφωνοϋσι με κάθε 

ώραν. 

16 Πρόβλημα ις 

Τες κλίσες τοϋ ηλίου και των άστρων και δλων των βαθμών τοϋ ζω-

185 διακοϋ εύρεΐν. 

Βάλε τον βαθμον τοϋ ζωδίου τοϋ οποίου ζητείς την κλίσιν απάνω εις 

την γραμμήν την μεσημβρινήν τοϋ άστρολαβίου και σημείωσον την ύψη-

λότητα απάνω είς τον ορίζοντα ανάμεσα είς τους άλμικανταράδες, δεύ

τερον, βάλε τον α βαθμον τοϋ Ζυγοϋ ή τοϋ Κριού απάνω εις την δμοίαν 

190 γραμμήν τήν μεσημβρινήν. τρίτον, έβγαλε τήν ύιρηλότητα τήν μικρήν άπα 

την μεγάλην, και το έπίλοιπον είναι ή κλίσις τοϋ άστρου τοϋ ζητουμένου. 

184-194 cf. Phi lop. D. astrol. p . 155-156 

162 ώοαι E 164 τόσην Β | βάλλω ΒΚ 167 την ίόραν οιη. Κ | πλανικην 
Β 169 είστεν Β | ολάκερη Κ: όλ.άκεοα Β | πέφτ}} Β 174 εγνωρίζΐ} ΒΚ | το om. 
Β 176 Αια/ιοίοαζε Β 178 τίποτες Β | πολλαττλασίααον λ 179 πολυπλασια
σμένον Β: Τϊολλαπλασιασμένον V: πολνπλασιααμον Κ 184 όλον τον βαθμον VK 
186 ζητάς Β 187 αστρολάβου Β | σημείωσε Β 
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και εκείνη ή κλίσις θέλει εϊσται προς τον βορέαν, αν ή νψηλότητα τον ά

στρου {ή} μεγαλύτερη είναι προς την νψηλότητα τον α' βαθμού τον Κριού 

η τον Ζνγού, και θέλει εϊσται προς τον νότον, αν είναι μικρότερη. 
195 

17 Πρόβλημα ι ζ' 

Την νψηλότητα τον ισημερινού και τον πόλου εις κάθε τόπον ενρεΐν. 

Γνωρίζοντας την νψηλότητα τον ήλίον η τον αστρον σημείωσε το μά

κρος τον τόπον όπον είναι δμοιον με το διάστημα τον ζενίτ από τον Ιση-

200 μερινόν πάντα είναι ίσον με την νψηλότητα τον αρκτικού πόλου απάνω 

εις τον ορίζοντα και με την χαμηλοσύνην αποκάτω εις τον ορίζοντα. 

προς το μεσημέρι όιόρθωσον το άστροΡ.άβιον κατά κάθετον εις τον ορί

ζοντα, και εάν 6 ήλιος είναι εις τα ζώδια τα βορεινά, έβγαλε τους βαθμούς 

τους περισσότερους, και αν είναι εις τα νότια, πρόσθεσε όσους πρέπει, και 

205 αν είναι εις τον α τού Κριού και τού Ζυγού, μήτε πρόσθεσε μήτε έβγαλε. 

και θέλει αναμείνει ή νψηλότητα τού ισημερινού, και το έπίλοιπον θέλει 

δείξει την νψηλότητα τού πόλον. την νύκτα δε ανάμεσα εις τους άλμι-

κανταράδες μέτρησε την νψηλότητα, λόγου χάριν το 'Ομμάτων τού Ταύ

ρου όπον εις το κλίμα τού μη' βαθμού είναι νζ' βαθμών και κ' στιγμών. 

210 ηύρες με τονς πρώτονς κανόνας την μακρότητα την βορεινήν όπου είναι 

ις βαθμών, έβγαλε ις στιγμές από νζ', θέλεις εϋρει μα και στιγμές κ' 

δια το σήκωμα, τού Ισημερινού, και αν παίρνης το έπίλοιπον εως τα ενε

νήντα, απομένει το σήκωμα τού πόλίου μη' βαθμούς και μ στιγμές. 

215 18 Πρόβλημα ιη 

Την μακρότητα τών πόλεων ενρίσκειν υποθέτοντας να έχη τινας τον 

πίνακα της σεληνιακής έκλείψείος καμωμένον εις εκείνον τον τόπον όπον 

ήξενρει την μακρότητα. 

'Π Τολέτο καθ" ύπόθεσιν έχει δια μακρότητα ι βαθμούς και συ είσαι 

198-201 cf. Theon ΑΙ. in Ptol. p . 634,11-12. 219 Τολέτο\ cf. 1). Bingree, 
«The B y z a n t i n e Version of t h e Toledan Tables: The W o r k of George Lapi-
thes», DOP 30 (1976) 125: Tolelu μήκος κζ' με", πλάτος λθ' λο" 

193 ή delevi 198 ή om. VK 202 μεσήμβριον V ( a . c ) 204 εάν Β 205 
εάν Β j πρόσθεσαν Β 206 άναμείνει-επίλοιπον om. Β 208 μέτρησον Β | Όμμάτιον 
Β: Μάτιον V: Μμάτιον Κ 209 τα κλίματα Κ Ι τών μη' βαθμΰν Β 210 εύρες 
Β 211 βαθμοί Β J ενρει Β: ενρήσειν Κ: ευρίσκει V 213 μα στιγμής Κ 216 
μακαριότητα Κ j πόλων VK 217 òta/.εξεως Κ 218 μακαριότητα Κ 219 καθ' 
ύπόθεσιν om. Β [ post δια add. την Β 
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220 εις την Οϋλμαν την γερμανικήν, της οποίας την μακρότητα δεν την ήξεν-

ρεις, και αϊ πινακίδες των Τολετάνων λέγονσι π ώ ς η εκλειψις της σελή

νης έχει να άρχίση την ώραν την δεκάτην και κζ' στιγμές νστερα άπα το 

μεσημέρι, και βλέπεις πώς εις την Οϋλμαν αρχίζει ωραν ενδεκάτην και 

στιγμές μθ' νστερα άπο το μεσημέρι, άραγε άνατολικώτερη είναι ή Οϋλ-

225 μα από την Τολέτο. έβγαλε τον μικρόν αριθμόν των ωρών και των στι

γμών από τον μεγαλύτερον το επίλοιπον είναι ή διαφορά τών τόπων. 

19 Πρόβλημα ι0' 

Το ζενιτ της ανατολής και της δύσεως τον ήλίον και τών αστέρων τών 

230 απλανών ενρίσκειν. 

Βάλε τον βαθμόν είς τον οποίον ο ήλιος ευρίσκεται ή την ακραν τον 

άστρου άπάνο^ είς τον ορίζοντα τον άνατολικόν και μέτρησε τους άζιμον-

δες απ' εκεί όπου φθάνει εως την άληθινήν άνατολήν, ήγουν εως τον α 

τον Κριον, εκεί οπού τον ίσημερινον κόπτει ο ορίζων, θέλεις ενρει πόσονς 

235 βαθμούς έχει το ζενιτ το άνατολικόν λόγου χάριν είς τες Άθήνες και εις 

την ήμέραν όπον εύρισκαμεσθεν ό ήλιος είναι είς τους κε βαθμούς τών 

Διδύμων, βάλε είς τον απάνω ορίζοντα τον άνατολικόν, και θέλει πέσει 

είς τους άζιμονδες, ήγονν είς λ' βαθμούς μακρά από τον α βαθμον τον 

Κριον. 

240 

20 Πρόβλημα κ 

'Από την γνώσιν ενός άστρου νά γνωρίζη τινάς τά άλλα. 

Σημείωσε είς τον ονρανον με την άλιδαδά την νψηλότητα τον άστρου 

όπον γνωρίζεις και το πλάτος και το μάκρος τον ονρανον και βάλε την 

245 άκραν εκείνον του άστρον οπού ευρίσκεται εις τον ονρανίσκον {και βάλε} 

είς την όμοίαν νψηλότητα ανάμεσα είς τους άλμικανταράδες και είς το 

δμοιον τέταρτον, ύστερον βλέπε το άστρον τό άγνώριστον είς τον ονρανον 

και σημείωσον πόσονς περισσοτέρονς ή όλιγωτέρονς βαθμούς έχει από το 

άστρον το γνωρισμένον και είς ποίον τέταρτον ευρίσκεται είς τον ονρανί-

220 "Ολμαν Κ 222 ωραν scripsi: ώρα codd. | ύστερον Β | το ora. Β 224 
ύστερον Β 224-225 Ονλμη VK 231 τον2 eras. V | οποίον Υ (p.c.) 232 μέτρησον 
Β 233 την άνατολήν την ά?.ηθινήν Β 234 ενρείν ΒΚ 235 την 'Αθήνα VK 
237 πέσειν Β 238 είς2 om. Β 242 εγνωρίζ-η Β: γνωρίση Κ | κανείς V 243 ψτ/-
λότητα V 244 μάκρος scripsi : μέρος codd. | pos t ονρανον add . όπον γνωρίζεις 
Β 245 και βά?.ε delevi 246 ψηλότητα Β 247 βλέπε νστεοον Β 248 σημεί
ωσε Β 249 ποίον] το όποιον Β 
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250 σκον. λοιπόν βάλε την άλιδαδά καθώς πρέπει και θέλεις Ιδεί το αστρον 
από τες τρύπες το άγνώριστον. 

21 Πρόβλημα κα 

Πώς ημπορεί τινάς να εύρίσκη τες στιγμές τον ονρανον και πώς ήμ-

255 πορει τινάς να διόρθωση την σφαΐραν ή το πλανησφαίριον. 

Βάλε <τον> στύλον εϊς το κέντρον και κόψε τόσον, δσον να φθάση εις 

τον κύκλον τών ωρών τών σημαδεμένων, πριν να ελθη το μεσημέρι' ύστε

ρον βλέπε πότε δ ίσκιος φθάνει εις τον όμοιον κύκλον και σημάδευσε τον 

τόπον ύστερον από το μεσημέρι και από μίαν στιγμήν εις την αλλην κόψε 

260 το διάστημα εις ιβ' μερτικά περνώντας άπο το κέντρον τον πλανησφαίριον, 

σημαδεύοντας τάς όμοιας γραμμάς. 

22 Πρόβλημα κβ' 

Τονς οϊκονς τους ιβ' τον ονρανον γινώσκειν. 

265 Σημείωσε τον ονρανον δια μέσον τον πρώτον κινονμένον άναφερόμε-

νον προς τον μεσημβρινον και τον ορίζοντα μας εις κάθε στιγμήν τον και

ρόν, πώς διαμερίζεται εις τέσσαρα μερτικά πρώτα και κάθε μέρος εις άλ

λα, τρία. καϊ βλέπε την μέθοδον εις τά πρωτύτερα ^αθί^ατα. 

270 Τέλος τών προβλημάτων τον άστρολάβον. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. Τ Σ Ι Ο Τ Ρ Α Σ 

264-268 cf. 'Ετέρα εξ. ρ. 257,6-258,25 

250 αστρον] ύστερον Κ 251 άγνώριμον Κ 256 τον addid i J φθάσΐ] K ( a . c ) : 

(pavfj Β: ψθάνγ) V: φάνΐ] K ( p . c ) 260 μερτικά] μέρη Β 267 και] εις VK 268 

πρότερα Β 270 Τέλος τών προβ?α/μάτων τον άστρολάβον om. VK 
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