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PRAEFATIO. 

Elementa Euclidis paene per tria saecula pro fun-
damento critico solam editionem principem habuerunt, 
quae prodiit Basileae a. 1533; nam Gregorius in ele-
mentis totus fere ab illa editione pendet. quod fun-
damentum quale fuerit, inde intellegitur, quod editio 
Basileensis pro consuetudine illius temporis ad fidem 
paucissimorum nec optimorum codicum facta est; 

cum tamen elemetitorum tot exstent codices antiquis-
simi et praestantissimi, quot haud facile cuiusquani 
scriptoris Graeci. itaque initio nostri saeculi Peyrar-
.dus optime de elementis meritus est, quod unum sal-
tem codicem antiquuni et eum omnium praestantissi-
mum, quippe qui recensionem Theone antiquiorem 
contineret, in editione Basileensi emendanda adhibuit. 
hunc codicem e latebris Uaticanis protraxisse prae-
stantiamque eius agnouisse, gloria est Peyrardi haud 
parui aestimanda. sed neque ubique recto firmoque 
iudicio in uera scriptura eligenda usus est ; in primis 
quia bonis codicibus recensionis Theonis caruit; neque 
inuentum suum tenuit recteque aestimauit. huc adce-
dit, quod editio eius et inhabilis et his temporibus 
perrara est; nec ii ; qui post Peyrardum elementa edi-
deruut, subsidia critica auxerunt neque omnino rem 
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ita egerunt, ut textus elementorum satis certo et ad 
usum prompto fundamento niti uideri possit. de cete-
ris scriptis Euclidis multo etiam peius actum esse, 
satis constat. ^ 

Quae cum a multis intellegi uiderem, Archimedi 
Euclidem adiungere constitui, et ut hunc laborem, 
quem iam diu animo uoluebam, tandem aliquando 
susciperem, eo magis impellebar, quod editionem Ar-
chiniedis ab hominibus doctis beneuolenter adcipi, et 
erroribus, quos in primitiis illis uitare non potuissem, 
indulgeri uidebam, et usu edoctum me iani ineliora 
praestare posse sperabam. 

Sed statim apparuit, neque res rationesque neque 
uires meas toti operi, quod mihi proposueram, suffi-
cere. tot codices conferendi erant, tot bibliothecae iti-
neribus longinquis adeundae. itaque Henricum Menge, 
u. d., quem sciebam et ipsum in Euclide occupatum 
esse ; interrogaui, uelletne partem operis suscipere. 
adnuit, et ita inter nos comparatum est7 ut ille Data, 
Phaenomena, scripta musica, ego Elementa, Optica, 
Catoptrica ederem, et ut codices coniuncta opera con-
ferremus. sed sic quoque in elementis e magna copia 
subsidiorum pauca eligere coactus sum. nam cum uix 
ulla sit minima bibliotheca, in qua non adseruetur 
codex aliquis elementorum, inde ab initio de ouinibus 
codicibus conferendis aut certe inspiciendis desperan-
dum erat. uellem equidem licuisset pluribus codicibus 
uti, sed ut aliquo tamen modo paucis, quos contuli, 
contenti esse possimus, facit et singularis ratio, qua 
nobis tradita sunt elementa Euclidis, et uetustas et 
bonitas codicum a me usurpatorum. nam satis notum 
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est, plerosque oinnes codices e recensione Theonis flu-
xisse, et Uaticanum Peyrardi solum fere antiquiorem 
formam seruasse. quem fructum ex hoc casu singu-
lari capere liceat, et quam rationem critices factitan-
dae inde sequi putem, pluribus exposui in libro, qui 
inscribitur Studien iiber Euklid p. 177 sq. hoc quideni 
statim adparuit, primum orQnium codicem Uaticanum, 
e quo Peyrardus ea sola enotauerat, quae ei rnemo-
rabilia uidebantur, quamuis ipse aliter praedicet, de-
nuo diligenter esse conferendum et praeterea ex reli-
quis codicibus tantum numerum, ut ueri similiter de 
scriptura Theonis iudicari posset. qua in re codices 
Bodleianum, Laurentianum, Uindobonensem sufficere 
putaui, praesertim cum animaduerterem, eos a palim-
psesto codice saeculi YII uel VIII ; qui in Museo Bri-
tannico adseruatur, non admodum discrepare. hos co-
dices pro fundamento habui, sed ad eos in partibus 
quibusdam operis alii adcesserunt et ; ut spero, adce-
dent, uelut in hoc primo uolumine Parisinus quidam 
et in primo libro Bononiensis. hunc ne totum con-
ferrem, prohibuerunt temporis angustiae, sed spes mihi 
est ; me breui partem reliquarn conferre posse; nam 
in libris stereometricis hic codex maximi momenti 
est. de ceteris subsidiis nouis, sicut de codicibus 
operum minorum, in praefationibus singulorum uolu-
minum dicetur. 

Confiteor igitur fieri posse, ut jnter codices non-
duni collatos lateat thesaurus aliquis (neque enim 
omnes recentiores sunt nec recentiores semper sper-
nendi), qui mea subsidia uel aequet uel etiam superet. 
sed cum non maxime sit ueri simile, haec, qualiacun-



vm . PRAEFATIO. 

que sunt, nunc edere raalui, quain opus in infinitum 
differre. 

De consilio meo satis dictuni. de forma ac specie 
editionis safficit commemorare, eandem me secutum 
esse quam in Archimede edendo. nam quamquam ui-
debam, Latinam interpretationem meain a nonnullis 
improbari, tamen hic quoque Latinam Francogallicae 
Germanaeue aut nulli praetuli; nam interpretationem 
mathematici flagitant, et Latina a pluribus legi potest. 
praeterea res ipsae tritiores interpretandi molestiam 
leuiorem reddunt in Euclide quam in Archimede. 
notas perpaucas addidi, quia perpaucis in Euclide 
discentibus consulenti opus est, si solam intellegentiam 
uerborum tenorisque demonstrationis spectes. nam 
commentarium, cuius hic quoque ingens est materia, 
scribere nolui. quarto uolumini copiosiora prolego-
mena praemittentur, quibus historia textus elemento-
rum illustrabitur. eodem congeram, quae de subsidiis 
deterioribus collegi; nam perspicuitatis causa ea ab 
adparatu critico reraovenda erant, in quo iis tantum 
codicibus usus sum, quos supra commemoraui. eos 
his litteris significaui: 
Ρ — cod. Uatican. Gr. 190 Peyrardi saec. X , mem-

bran. hic illic manus recentissima litteras tem-
pore euanidas renouauit, quam littera it signi-
ficaui, ubi parum recte scripturam antiquam red-
dere uidebatur. libros IV—IX ipse contuli Ro-
mae 1881, librum II et partem tertii Mengius; 
primum et reliquam partem tertii Augus tus 
Mau u. d. beneuolenter conferenda suscepit. 

Β — cod. Bodleian. Doruillian. X, 1 inf. 2, 30, scr. a. 
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Restat, ut grato officio fungar iis uiris gratias 
quam maximas agendi, qui labori nieo fauerunt. pri-
mum ut itinera Parisios et in Italiam toties facere 
possem, effectum est exiruia liberalitate summi Mi -
nis ter i i , quod cultui scholisque nostris praeest, et 
insti tuti Ca r l sbe rg ic i , litteras scientiamque lar-
giter adiuuantis. etiam praefectis bibliothecarum Uin-

Eucl idee, edd, Heiberg et Menge. a** 

888, membran. libros I—VII ipse contuli Oxo-
niae 1882. 

F — cod. Florentin. Laurentian. XXVIII, 3 saec. X, 
membran. in hoc quoque codice scriptura an-
tiqua saepe inanu saeculi XVI renouata est, 
quae eadem multa folia foliorumue partes re-
sarcinauit et ultimam parteui codicis totam sup-
pleuit. eam significaui littera φ, ubicunque an-
tiquam scripturain uel uitiauit uel ita obscura-
uit, ut dignosci non posset. totum codicem ipse 
contuli Florentiae 1881. 

V — cod. Uindobon. Gr. 103 saec. XI—XII, membran. 
partem ultimani in charta bombycina suppleuit 
manus saeculi XIII. totum contuli ipse Hauniae 
1880. 

b — cod. bibliothecae communalis Bononiensis nume-
ris 18—19 signat., saec. XI, membran. librum I 
contuli et alios nonnullos locos inspexi Floren-
tiae 1881. 

ρ — cod. Parisin. Gr. 2466 saec. XII, membran. . 
librum I contuli Parisiis 1880, libros II—VII 
Hauniae 1882. 
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dobonensis , Paris inae, Bononiens is plurimum 
debeo, quod codices a se adservatos meum in usum 
alio transmitti siuerunt, item praefectis bibliothecae 
regiae Hauniensis et bibliothecae Laurentianae, 
quibus intercedentibus Imnc fauorem adeptus sum. 
Carolo Graux, quocum magnam partem itineris 
Italici a. 1881 communiter feci, et qui me in codicum 
aetatibus definiendis ceterisque rebus palaeographicis, 
in quibus cedebat nemini, egregie adiuuabat, quonii-
nus boc loco gratias debitas agerem, prohibuit fatura 
nobis amicis eius superstitibus scientiaeque iniquis-
simura. 

Scr. Hauniae mense Aprili MDCCCLXXXIII. 
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Eucl idee , οάά. Heiberg et Menge. 1 



α . 

"Οροι. 
α. Σημεΐόν έΰτιν, ου μέρος ούθέν. 
β'. Γραμμή δε μήκος άπλατές. 
γ'. Γραμμής δε πέρατα ϋημεΐα. 
δ'. Ευθεία γραμμή έΰτιν, ήτις έξ Ϊ6ον τοις έφ' 

5 εαυτής όημείοις κείται. 
ε'. Επιφάνεια δε έΰτιν, ο μήκος καϊ πλάτος μό

νον εχει. 
ς'. Επιφανείας δε πέρατα γραμμαί. 
ζ'. Επίπεδος επιφάνεια έΰτιν, ήτις έ£ Ι'ΰου ταΐς 

10 εφ' εαυτής εύθείαις κείται. 
η'. Επίπεδος δε γωνία έΰτϊν ή έν έπιπέδω δυο 

γραμμών άπτομένων αλλήλων καϊ μή έπ ευθείας κει
μένων προς άλλήλας των γραμμών κλίΰις. 

θ'. "Οταν δε αι περιέχουϋαι την γωνίαν γραμμαί 
15 εύθειαι ώΰιν, ευθύγραμμος καλείται ή γωνία. 

ι . "Οταν δε ευθεία έπ ευθείαν ΰταθεΐΰα τάς έφ-

1. Hero def. 2. Ammonius in categ. ρ. 43. 66. Psellus ρ. 34. 
cfr. Philoponus in phys. fol. 6 r . Martianus Capella V I , 708. 
Boetius p.374, 1. 2. Sextus Emp. p. 466,27. 470,24. 704,28. 
Hero def. 3. Philoponus in phys. fol. 6 r. Ammonius in cat. 
p. 66. Martianus Capella VI, 708. Boetius p. 374, 2. 3. Boe-
tius p. 374,3. 4. Hero def. 5. Sextus Emp. p. 716, 28. 717, 
10. Philoponus in anal. II fol. 4 V , fol. 15. Psellus p. 34. Boe-
tius p. 374, 5. 5. Hero def. 9. Boetius p. 374, 6. 6. Boe-
tius p. 374, 7. 7. Hero def. 11. Psellus p. 35. Boetius p. 
374, 7. 8. Hero def. 16. Psellus p. 35. cfr. Sextus Emp. 
p. 718,12. Boetius p. 374,10. Martianus Capella VI, 710. 



I. 

Defini t iones . 
I. Punctuin est, cuius pars nulla est. 
Π. Linea autem sine latitudine longitudo. 
III. Lkieae autem extrema puncta. 
IV. Recta linea est, quaecunque ex aequo punctis 

iu ea sitis iacet. 
V. Superficies autem est, quod longitudinem et 

latitudinem solum habet. 
VI. Superficiei autem extrema lineae sunt. 
VII. Plana superficies est, quaecunque ex aequo 

rectis in ea sitis iacet. 
VIII. Planus autem angulus est duabus lineis in 

plano se tangentibus nec in eadem recta positis alte-
rius lineae ad alteram inclinatio. 

IX. Ubi uero lineae angulum continentes rectae 
sunt, rectilineus adpellatur angulus. 

X. Ubi uero recta super rectam lineam erecta 

9. Hero def. 17. Boetius p. 374,12. 10. Hero def. 19. Am-
monius in categ. p. 58. Simplicius in Aristot. de coelo fol. 131 v . 
Philoponus in phys. i ΙΙ1Ι, in anal. II fol. 28 v , p. 65. Psellus 
p. 36. Martianus Capella VI, 710. Boetius p. 374,14. 

Numeros definitionum om. PFBb. 1. ουδέν F, Psellus, 
Ammonius p. 66. 6. £'χει μόνον Β. 11 δέ] supra comp. 
scriptum b. ίπιπέδω'] επίπεδος π. 13. Ante πρός ras. 
unius litterae PF. 14. δέ] δ' Β. την γωνίαν περιέχουσαι 
Troclus; την είρημένην γωνι'αν Ρ. 15. η γωνία καλείται 
Proclus. 

1* 
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εξής γωνίας ί'ΰας άλλήλαις ποιη, ορθή έκατέρα των 
Ι'βων γωνιών έβτι, καϊ ή έφεύτηκυΐα ευθεία κάθετος 
καλείται, εφ* ήν έφέΰτηκεν. 

ια. ^Αμβλεία γωνία έβτϊν ή μείζων ορθής. 
5 ιβ'. Όζεΐα δε ή έλάόβων ορθής. 

ιγ'. "Ορος έΰτίν, ο τινός εβτι πέρας. 
ιδ'. Σχήμα έβτι το νπό τίνος η τίνων ορων 

περιεχόμενον. 
ιε'. Κύκλος έΰτϊ ΰχήμα έπίπεδον νπόηιιάς γραμ-

10 μής περιεχόμενον [ή καλείται περιφέρεια], προς ήν 
άφ ενός ΰημείον τών εντός τον 6χήματος κειμένων 
πάβαι αί προΰπίπτονβαι εύθεΐαι [προς τήν τον κύ
κλου περιφέρειαν] Ϊ6αι άλλήλαις είΰίν. 

ιζ'. Κέντρον δε του κύκλου το βημεΐον καλείται. 
15 ιζ'. διάμετρος δε τοϋ κύκλου έΰτιν ευθεία τις 

δια τοϋ κέντρου ήγμένη καϊ περατουμένη έφ' έκάτερα 
τά μέρη νπό τής τοϋ κύκλου περιφερείας, ήτις καϊ 
δίχα τέμνει τον κύκλον. 

ιη'. Ήμικύκλιον δέ έβτι τό περιεχόμενον ΰχήμα 
20 νπό τε τής διαμέτρου καϊ τής άπολαμβανομένης ύπ 

11. Hero def. 21. Ammonius in categ. ρ. 58. Psellus ρ. 36. 
Martianus Capella VI, 710. Boetius p. 374,18. 12. Hero def. 
20. Ammonius 1. c. Psellus 1. c. Martianus Capella 1. c. Boetius 
p. 374,19. 13. Philoponus in Aristot. de anima fol. a 2. 
Martianus Capella VI, 710. Boetius p. 374,22. 14. Hero def. 
25. Schol. in Hermog. VII 8 p. 903. cfr. Philop. ad Aristot. de 
anim. h. 7. Martianus Capella VI, 710. Boetius p. 374, 21. 
15. Hero def. 29. Taurus apnchPhilop. in Proclum VI, 21. Sex-
tus Emp. p. 719,16. Philopon. in anal. II fol. 28 T , cfr. fol. 4 V , 
9 V , 29 r , 53 r . Psellus p. 38. Martianus Capella VI, 710. Boetius 
p. 375,3. 16. Psellus p. 38. Martianus Capella VI, 711. Boe-
tius p. 375,6. 17. Hero def. 30. Psellus p. 38. Martianus 
Capella VI, 711. Boetius p. 375, 7. 18. Hero def. 31. Mart. 
Capella VI, 711. Boetius p. 375,12. 
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angulos deinceps positos inter se aequales efficit, rec-
tus est uterque augulus aequalis, et recta linea 
erecta perpendicularis adpellatur ad eam, super quain 
erecta est. 

XI. Obtusus angulus est; qui maior est recto. 
XII. Acutus uero, qui minor est recto. 
XIII. Terminus est; quod alicuius rei extremum est. 
XIV. Figura est, quod aliquo uel aliquibus ter-

rninis comprebenditur. 
XV. Circulus est figura plana una linea compre-

hensa, ad quam quae ab uno puncto intra figuram 
posito educuntur rectae omnes aequales sunt. 

XVI. Centruin autem circuli punctum illud adpel-
latur. 

XVII. Diametrus autem circuli recta quaedam est 
linea per centrum ducta et terminata utrimque am-
bitu circuli, quae quidem linea circulum in duas par-
tes aequales diuidit. 

XVIII. Semicirculus autein ea est figura, quae 

1. 6ρ%ή έατιν εκατέρα omisso εατι lin. 2 BF V, Simplicius, 
Philoponus in anal. II p. 65, Psellus. scripturam receptam 
praebent Pbp , Proclus, Hero, Ammonius, Philoponus in phys. 
i IIII. cfr. prop. 11,12. 2. ι'σων] om. Ammonius, Philoponus 
in phys. 1. c, Psellus, Martianus Capella, Campanus. εν&εϊα] 
γραμμή Proclus, BV; om. Ammonius. Deff. XI—XII pernm-
tant Hero et Ammonius. 6. ιγ'] ιδ' V et sic deinceps. 
Deff. ΧΙΠ—XIV permutat Boetius. 7. ίατι] δε Fbp. 10. 
η καλείται περιφέρεια] om. Proclus, Taurus, Sextus Emp., Phi-
loponus, Boetius; habent praeter codd. Hero, Psellus, Capella, 
Campanus. 12. προπίπτουσαι b, corr. m. 2. προς την τοϋ 
ν.νκλου περιφέρειαν] om. Proclus, Taurus, Hero, Sextus Emp., 
Peellus, Capella, Boetius; habent codd. (in b erasa sunt), Phi-
loponus, Campaims. 13. είοίν] PF, εϊαί uulgo. 19. έατιν 
PF. 20. τε] om. Β. και] τ ε και Β. νπολαμβανομένης Β. 
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19. Philop. in anal. Π fol. 39 Γ; cf. in Arist. de anim. h 
Boetius p. 375,14 — 21. 20. Hero def. 43. 44. 45. Pselli 
p. 36. Boetius p. 376, 2. 21. Hero def. 46. 48. 47. Philo 
in anal. II fol. 39 r. Psellus p. 37. Boetius p. 376, 6. 22. Pse 
lus p. 37. Martianus Capella VI, 712. Boetius p. 376,14. 
βος Galenus XVIII 1 p. 466. 

1. αυτής] αύτοΰ Β. περιφερείας] του κύκλου περιφ 
ρείας P B F V , sed του κύκλου οία. bp, Proclus, Hero, Capell 
Boetius. κεντρον δέ — 2. εστίν ex Proclo ρ. 160 addid 
August eiecta defioitione III, 6, quam oniaes codd. hoc quoqi 
loco sic praebent: τμήμα κύκλου ίοτϊ το περιεχόμενον σχηρ 
νπό τε ευθείας καϊ κύκλου περιφερείας η μείζονος η ελάττον* 
ημικυκλίου (κύκλου εστί om. φ; pro priore η in B F V est ητο 
ελάσσονος Ρ), eandein babet Campanus; contra Capella 

αυτής περιφερείας, κέντρον δε τον ήμικνκλίον τ 
αυτό, ο καϊ τον κύκλου έΰτίν. 

ιθ'. Σχήματα ευθύγραμμα έβτι τα υπό ενθειώ 
περιεχόμενα, τρίπλενρα μεν τα. υπό τριών, τετρο 

5 π?.ευρα δε τα υπό τεΰΰάρων, πο).ύπλενρα δε τα υπ 
πλειόνων ή τεΰΰάρων ευθειών περιεχόμενα. 

κ'. Τών δε τριπλεύρων ΰχημάτων ίΰόπλευρόν με 
τρίγωνόν έβτι τό τάς τρεις Ι'ΰας έχον πλευράς, ίΰί 
ΰκελες δε τό τάς δύο μόνας ί'ΰας έχον πλευράς, ΰκαληνό 

10 δε τό τάς τρεις άνίΰονς έχον πλενράς. 
κα'. "Ετι δε τών τριπλεύρων ΰχημάτων όρθογα 

νιον μεν τρίγωνόν έΰτι τό έχον όρθήν γωνίαν, άμ 
βλυγώνιον δε τό έχον άμβλειαν γωνίαν, όξνγώνιο 
δε τό τάς τρεις οξείας έχον γωνίας. 

15 κβ'. Τών δε τετραπλεύρων ΰχημάτων τετράγωνο 
μέν έΰτιν, ο ίΰόπλευρόν τέ έΰτι και όρθογώνιον, ετ, 
ρόμηκες δέ, ο όρθογώνιον μέν, ουκ ίΰόπλευρόν δ 
ρόμβος δέ, ο ίΰόπλευρόν μέν, ουκ όρθογώνιον δ 
ρομβοειδες δε τό τάς άπεναντίον πλευράς τε καϊ γα 

20 νιας ΐΰας άλλήλαις έχον, δ οντε ίΰόπλευρόν έΰτι 
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diametro et arcu ab ea absciso coraprehenditur. cen-
truui uero semicirculi.idem est, quod ipsius est circuli. 

XIX. Figurae rectilineae sunt7 quae rectis lineis 
coraprehenduntur, trilaterae quae tribus, quadrilaterae 
quae quattuor, multilaterae quae plus quara quattuor 
rectis coinprehenduntur. 

XX. Ex figuris autem trilateris aequilaterus tri-
angulus est, qui tria latera sua aequalia habet, aequi-
crurius uero, qui duo sola aequalia habet, scalenus 
auteni, qui tria latera sua inaequalia habet. 

XXI. Praeterea uero ex figuris trilateris rectangulus 
triangulus est, qui rectum angulum habet, obtusiangulus, 
qui obtusum habet, acutiangulus autem, qui tres an-
gulos suos acutos habet. 

XXII. Ex quadrilateris autem figuris quadratuin 
est, quod simul aequilaterum est et rectangulum, parte 
altera longius est ; quod rectangulum est neque uero 
aequilaterum, rhombus autem, quod. aequilaterum est 
neque uero rectangulum, rhomboides autem, quod la-
tera simul et angulos inter se opposita aequalia habet; 

sed neque aequilaterum est neque rectangulum; re-

Boetius et hanc et Procli omittunt; de Herone non liqnet (Stu-
dien p. 192). 3. οχήματα ευθύγραμμα] Pbp, Proclus; εν-
θνγρ. οχ. unlgo (εύθείγραμμα φ). εστίν PF. Def. 19 
tralgo in 4 diuiditur; V hinc numeros om. 3. ευθειών γραμ
μών Proclus, Boetius. 6. τεττάρων Β. ευθειών] πλευρών 
Proclus, Boetius. 8. εστίν PF. > 9. τάς δύο] δυο b, Pro-
clus. μόνον Proclus. 10. πλευράς] om. Proclus. Def. 20 
uulgo in 3 diuiditur. 11. δέ] Ρ, Proclus; om. b; τ ε uulgo. 

12. ίστιν PF. μίαν Ι'χον V mg. ιη. 1?, Proclus, Psellus. 
13. μίαν ξχον Proclus, Psellus; γωνίαν μίαν V mg. m. 1? 
τό ΐχον ^— 14. δέ mg. Β eadem man. oj-ιγώνιον φ. 16. ο 
ίστιν Ισόπλενρόν τε καί Proclus. έστιν, 6 ίΰόπλευρόν τε om. φ. 

ετερόμηχες bia φ. 17. ο] τό Proclus. 20. δ] om. Fbp. 
ούτε] ούτε δέ Fbp. ίστιν] om. Proclus. 
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23. Hero def. 71. Philoponus in anal. II fol. 18 v . Psellus 
p. 35. Martianus Capella VI, 712. Boetius p. 376,23. ah. 
1 — 5. Martianus Capella VI , 722. Boetius p. 377,4. Aspasius 
apud Simplicium in Arist. de coelo fol. 149: τά πέντε αιτή
ματα. 1. Philop. in anal. II fol. 9 V . 10. 29. 2. Simpliciug 
in phys. fol. 119. 3. Philop. in anal. II fol. 10. 29. 4. Id. 
ibid. fol. 10. 5. Id. ib. fol. 10. 29. Proelus p. 364,14. 

1. τετράγωνα Β. 2. τραπέζεια b. Def. 21 uulgo in 3, 
def. 22 in 5 diuidunt. 3. παράλληλοι δέ Β. εύθεΐαι είοιν 
Proclus, Psellus. 4. ες V. 5. αυμπίπτειν Ρ. άλλήλαις 
om. F. 6. αιτήματα πέντε V, αίτ. ίοτι πέντε BF, b m. 2. 
Numeros om. F. 9. έπ' ευθείας κατά το συνεχές PBFbp^ 

ούτε όρθογώνιον τά δε παρά ταύτα τετράπλευρα 
τραπέζια καλείΰθω. 

κγ'. Παράλληλοι ει6ιν εύθεΐαι, αΐτινες έν τώ 
αύτώ έπιπέδω ούβαι και έκβαλλόμεναι εις άπειρον έφ 

5 έκάτερα τά μέρη έπϊ μηδέτερα ΰυμπίπτουϋιν άλλήλαις. 

Αιτήματα. 

α . ^Ηιτήοθω από παντός ΰημείου έπϊ πάν ΰημεΐον 
ευθείαν γραμμήν άγαγεΐν. 

β'. Καϊ πεπεραύμένην ευθείαν κατά τό ΰυνεχες 
10 έπ ευθείας έκβαλεϊν. 

γΚαϊ παντι κέντρω καϊ διαΰτήματι κύκλο ν γρά-
φεβθαι. 

δ'. Καϊ πάόας τάς όρθάς γωνίας ί'ΰας άλλήλαις 
είναι. • 

15 ε'. Καϊ έάν εις δύο ευθείας ευθεία εμπίπτουσα 
τάς εντός καϊ έπι τά αυτά μέρη γωνίας δύο ορθών 
έλάβΰονας ποιή, έκβαλλομένας τάς δύο ευθείας έπ 
άπειρον βυμπίπτειν, έφ* ά μέρη είύίν αί τών δύο ορ
θών έλάβΰονες. 
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liqua autem praeter liaec quadrilatera trapezia ad-
pellentur. 

XXIII. Parallelae sunt lineae, quae in eodera 
plano positae et in utramque partem productae in in-
finitum in neutra parte concurrunt. 

Postulata. 
I. Postuletur, ut a quouis puncto ad quoduis punc-

tum recta linea ducatur. 
II. Et ut recta linea terminata in directum edu-

catur in continuum. 
III. Et ut quouis centro radioque circulus descri-

|batur. 
IV. Et onmes rectos angulos inter se aequales 

esse. 
V. Et, si in duas lineas rectas recta incidens an-

gulos interiores et ad eandem partem duobus rectis 
minores effecerit, rectas illas in infinitum productas 
concurrere m ad eandem partem, in qua sint anguli 
duobus rectis minores. 

receptum ordinem tuentur V, Proclus, Simplicius, Capella, 
Boetius, Campanus. 10. εκβάλλειν V. 11. γράφεσθαι] 
codd. omnes et Philoponus; γράψαι ex Proclo recepit August. 

13. άλλήλαις] om. V. 15. εύθείά τις Ρ. 17. ελάττονας 
Proclus ρ. 191,18 (ηοη ρ. 364). τάς δύο] PBVbp, δύο om. 
F, Proclus bis, Martianus Capella, Boetius, fort. recte. 18. 
συμπίπτειν τάς ευθείας έχβαλλομένας εφ' Proclus ρ. 364. συμ~ 
πίπτειν άλλήλαις PV (άλλήλαις corr. ex άλλήλας Ρ). 19. 
ελάσσονες] Ρρ, Proclus ρ. 364; ίλάττονες uulgo. Dein add. γω-
νίαι FBVb, Philoponus; om. Proclus bis et Pp. In ed. Ba-
sil. et apud Gregorium α\'τ. 4 — 5 inter communes notiones 
(10 —11) legantur (πάσαι αι όρθαϊ γωνίαι ί'σαι.. εΙσί\ εκβαλ-
λόμεναι αι.. εύθεΐαι.. συμπεσοΰνται). Post αιτ. 5 in PF et 
V m. 2 et apnd Campanum sequitur: και δύο ευθείας χωρίον 
μη περιέχειν. 
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1. αξιώματα Proclus p. 193. κοιν. ϊνν. αΐ'δε BFV. nume-
ros om. PBF. 3. ΐαα ί'αοις Proclus. ί'σα εστίν Proclus. 
4. anb Ι'αων ίσα] Γαων Proclus. 5. ΐοα εστίν Proclus. 
αιτ. 4 ex commentario Pappi iiTepsisse uidetur; u. Proclus 

Κοιναϊ έννοιαι. 
α'. Τά τω αύτω ί'ΰα καϊ άλλήλοις εΰτίν ί'ΰα. 
β'. Καϊ εάν ί'ΰοις ιΰα προΰτεδή, τά όλα εΰτίν ί'ΰα. 
γ'. Και εάν άτίό ϊΰων ιΰα άφαιρε&ή, τά καταλει-

5 ΐίόμενά εΰτιν ιΰα. 

[δ'. Και εάν άνίΰοις ί'ΰα προΰτε&ή, τά όλα εΰτίν 
άνιΰα. 

ε. Καϊ τά τον αυτού δΐΊίλάΰια ί'ΰα άλλήλοις έΰτίν. 
ζ'. Και τά του αυτού ήμίΰη ί'ΰα άλλήλοις έΰτίν.] 

10 ζ'. Καϊτά έφαρμόζοντα ετί άλληλα ί'ΰα άλλήλοις εΰτίν. 
η. Καϊ τό όλον τον μέρους μείζον [έΰτιν], 
[Ό-'. Καϊ δύο εύ&εΐαι χωρίον ού περιέχουΰιν.] 

α'. 

Έπι της δο&είΰης εύ&είας πεπεραΰμένης 
15 τρίγωνόν ίΰότίλευρον ΰυΰτήΰαΰ&αι. 

"Εΰτω ή δο%εϊΰα εύ%εια τίεπεραΰμένη ή Α Β. 
Αεί δη έπι τής Α Β εύ&είας τρίγωνόν ίΰότίλενρον 

ΰνΰτήΰαΰ%αι. 
Κέντρω μεν τω Α διαΰτήματι δε τω Α Β κύκλος 

Κοιν. ένν. 1—3. Martianus Capella VI, 723. 1. Philop. 
in anal. II fol. 5. Boetius p. 378, 1. 2. Boetius p. 378, 5. 
3. Philop. 1. c. Boetius p. 378, 3. 4. Eutocius in Archim. 
III p. 254,27. 7. Philop. in anal. II fol. 5. Boetius p. 378,7. 

prop. I. Alexander Aphrod. in anal. I fol. 8 r , in top. p . l l . 
Themistius phys. paraphr. fol. 35 v . Simplicius in phys. fol. 119. 
Proclus p. 102,14. 223, 22, Philop. in anal. II fol. 4 V . Martia-
mis Capella VI, 724. Boetius p. 380, 2 [p. 390, 6—25]. Proclus 
p. 208—10 liberius proposit. repetit totam. 
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Communes animi c o n c e p t i o n e s . 
I. Quae eidein aequalia sunt, etiam inter se ae-

qualia sunt. 
II. Et ; si aequalibus aequalia adduntur, tota ae-

qualia sunt. 
III. Et ; si ab aequalibus aequalia subtrahuntur, 

reliqua sunt aequalia. 
VII. Et quae inter se congruunt, aequalia sunt. 
VIII. Et totum parte maius est. 

I. 
In data recta terminata trianguluin aequilaterum 

construere. 
Sit data recta terminata AB. oportet igitur in 

recta Α Β terminata triangulum aequilaterum con-
struere. 

centro Α et radio Α Β circulus describatur ΒΓΑ, 

p.l97,6sq.; in omnibus codicibus legitur; quare iam ante The-
onem receptum erat (P); om. Martianus Capella et Boetius. 
Ante αιτ. 5 uulgo in codd. et edd. legitur: καϊ εάν άπο άνι
σων ί'σα άφαιρε&ϋ, τά λοιπά εστίν άνισα; om. Β, mg. Fb, in 
ras. postea additum p; non agnoscunt Proclus (cfr. p. 198,3), 
Capella, Boetius. ah. 5 — 6 reiicit Proclus p. 196,25, om. 
Capella et Boetius. αιτ. 7—8 permutat Proclus p. 193, qui 
ea diserte contra Heronem sola αιτ. 1—3 agnoscentem Euclidi 
uindicat p. 196, 17; om. Capella; αιτ. 8 etiam Boetius om. 
αιτ. 9 om. Capella, Boetius, Proclus, qui diserte id improbat 
p. 184,8. 196,23. Eoc loco habent Vbp; cfr. Philop. ad phys. 
fol. 10; γ.αι δύο εν&είας χωρίον μή περιέχειν Β; de ceteris u. 
ad ρ.8,19. ^ 8. εστίν] PF, ίστί uulgo; comp. b; item lin. 9.10. 

10. ίπ' άλληλα] om. Proclus. εστίν] είσί Β. 11. ίβτίν] 
om. Proclus; comp. b; ///ai F, είναι Ρ. 17. εν&είας] om. 
BFbp. εν&είας πεπερασμένης Ρ. 19. μέν] om. bp. και 
όιαστηματι Βρ. δέ om. BFbp. 
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γεγράφ&ω 6 Β ΓΑ, καϊ πάλιν κέντρω μεν τώ Β δια-
ΰτήματι δε τώ ΒΑ κύκλος γεγράφ&ω 6 ΑΓΕ, και 
άπό τον Γ βημείον, κα& ο τέμνονΰιν άλλήλονς οι 
κύκλοι, έπι-τά Α, Β 6ημεΐα έπεζεύχ&ωβαν εύ&εΐαι αί 

5 ΓΑ, ΓΒ. 
Και έπεϊ το Α βημειον κέντρον έβτι τον ΓΑ Β 

κύκλον, ίΰη εΰτίν ή ΑΓ τή ΑΒ' πάλιν, έπεϊ το Β 
βημεΐον κέντρον έΰτϊ τον ΓΑ Ε κύκλον, ί'6η έΰτϊν ή 
Β Γ τη ΒΑ. έδείχ&η δε και ή ΓΑ τή Α Β ίΰη' εκα-

10 τέρα άρα τών ΓΑ, Γ Β τ ή Α Β έΰτιν ι6η. τά δε τώ 
αντώ ί'ΰα καϊ άλλήλοις έβτίν ί'ΰα * καϊ ή ΓΑ άρα τ// 
Γ Β έβτιν ί'όη' αί τρεις άρα αί ΓΑ, ΑΒ,ΒΓ ΪΟαι άλ
λήλαις είΰίν. 

ίΰόπλενρον άρα έβτι το ΑΒΓ τρίγωνόν. και 6νν-
15 έΰταται έπϊ τής δο&είβης εν&είας πεπερασμένης τής Α Β. 

[Έπι τής δοδ-είβης άρα ένδειας πεπερασμένης τρί
γωνόν ίΰόπλενρον ύννέΰταται] όπερ έδει ποιήβαι. 

β'-
Προς τώ δο&έντι ύημείω τή δο&είύη εύ&εία 

2θΙ'β1ην εν&εΐαν &·έβ&αι. 
"Εβτω τό μεν δο&εν βημεΐον τό Α, ή δε δο&εΐΰα 

εν&εΐα ή ΒΓ' δει δη προς τώ Α βημείω τ# δο&είΰη 
εν&εία τή Β Γ ίΰην εύ&εΐαν &έ<5&αι. 

Έπεζεύχ&ω γάρ άπο τον Α ΰημείον έπϊ τό Β 6η-
25 μείον εν&εΐα ή Α Β, και ΰννεβτάτω έπ αντής τρίγω

νόν ίΰόπλενρον τό ΑΑΒ, καϊ έκβεβλήΰ&ωβαν έπ 

II. Archimedes I ρ. 14,1. Boetius ρ. 380, 3 [ρ. 391]. 

1. ΒΤΔ] P,Vin.l; ΓΔ Β Fbp,Vecorr. ; ΓΒ Δ in ras. Β. 
μέν] om. b. τώ] τό φ. 2. ΑΓΕ] Ρ, V m. 1; ΓΑΕ BFbp, 
V e corr. 6. Post Α ras. 10 litt, b. έοτίν Ρ. ΓΔΒ] Δ in 
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Τ et rursus centro Β radio 
autem Β Α circulus descri-
batur ΑΓΕ, et a puncto 
Γ, in quo circuli inter 
se secant; ad puncta Α, Β 
ducantur rectae ΓΑ, ΓΒ. 

iam quoniam punctura 
Α centrum est circulirAB, 

erit ΑΓ = AB. rursus quoniam Β punctum centrum 
est circuli ΓΑΕ, est ΒΓ=ΒΑ. sed demonstratum 
est etiam Γ Α = Α Β. quare utraque ΓΑ, Γ Β rectae 
Α Β aequalis est. quae autem eidem aequalia sunt, 
etiam inter se aequalia sunt [κ. ενν. 1]. itaque etiam 
Γ Α — Γ Β. itaque ΓΑ, ΑΒ,ΒΓ aequales sunt. quare 
triangulus ΑΒΓ aequilaterus est; et in data recta ter-
minata Α Β constructus est. quod oportebat fieri. 

Ad datuui punctum datae rectae aequalera rectam 
constituere. 

Sit datum punctum A, data autem recta ΒΓ. opor-
tet igitur ad punctum Α datae rectae Β Γ aequalem 
rectain constituere. 

ducatur eniin a puncto Α ad Β punctum recta Α Β 
[αί'τ. 1], et in ea construatur triangulus aequilaterus 
AAB [prop. I ] , et producantur in' directum rectae 

ras. estinV, Δ Β in Β; ΒΓΔ Ρ. 7. ίατιν ΐαη BF. 8. ίατίν 
Ρ. ΓΑΕ] in ras. Β, ΑΓΕ Ρ. 12. ί'αη ίατίν Υ. Α Β] Γ Β 
φ. 14. ίατίν Ρ. αννίαταται PBV (in b ηοη liquet). 16. 

Ι ίπϊτής — 17. αννίαταται om. codd. omnes; e Proclo solo p. 210 
recepit August; uix genuina sunt. 22. τή δο&είατ] εν&εία] Ρ; 
om. Theon (BFVpb). 23. ΒΓ εν&εία Υ. 24. γάο] om. 
F. 26. ΔΑΒ] erae. F. Ante ίκβεβλ. ιη V add. supra: ποοο-. 

II. 
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εν&είας ταΐς Α Α, Α Β εν%ειαι αί Α Ε, Β Ζ, καϊ κέντρω 
μεν τώ Β διαΰτήματι δε τω Β Γ κύκλος γεγράφ&ω 6 
ΓΗΘ, καϊ πάλιν κέντρω τω Α καϊ διαΰτήματι τω ΑΗ 
κύκλος γεγράφ&ω 6 ΗΚΑ. 

5 Έπεϊ οίν το Β ΰημεΐον κέντρον έΰτϊ τον ΓΗΘ, 
ίΰη έΰτίν ή ΒΓ τή Β Η. πάλιν, έπεϊ το Α ΰημεΐον 
κέντρον έΰτϊ τον ΗΚΑ κύκλον, ί'ΰη έΰτίν ή Α Α τ ή 
Α Η, ών ή Α Α τη Α Β ί'ΰη έΰτίν. λοιπή άρα ή Α Α 
λοιπή τή Β Η έΰτιν ί'ΰη. έδείχ&η δε καϊ ή Β Γ 

10 τ ή Β Η ίΰη' έκατέρα άρα τών ΑΑ, ΒΓ τή Β Η έΰτιν 
ί'ΰη. τά δε τώ αύτώ ί'ΰα καϊ άλλήλοις έΰτίν ί'ΰα' καϊ 
ή Α Α άρα τ ή Β Γ έΰτιν ίΰη. 

Προς άρα τω δο&έντι ΰημείω τώ Α τή δο&είΰβ 
ένδεια τή Β Γ ί'ΰη ένδεια κείται ή ΑΑ' όπερ έδει 

ΐδ ποιήΰαι. 
/ · 

Αύο δο&ειΰών εν&ειών άνίΰων άπό τής 
μείζονος τή έλάΰΰονι ΐΰην εν&εΐαν άφελεΐν. 

"Εΰτωΰαν αι δο&εΐΰαι δύο εν&εΐαι άνιΰοι αι Α Β, 
20 Γ, ων μείζων έΰτω ή ΑΒ' δει δή άπό τής μείζονος 

τής Α Β τή έλάΰΰονι τή Γ ί'ΰην εν&εΐαν άφελεΐν. 
Κείΰ&ω προς τώ Α ΰημείω τή Γ εν&εία ί'ΰη ή 

ΑΑ' καϊ κέντρω μεν τώ Α διαΰτήματι δε τώ Α Α 
κύκλος γεγράφ&ω 6 ΑΕΖ. 

III. Boetius ρ. 380, 5 [ρ. 392]. 

1. εν&είας FV. 3. κέντρω μέν V. τω] bis Β (in fine 
et initio linn.). καϊ διαΰτήματι] διαΰτήματι δέ V. 5. ΓΗ Θ 
κύκλου BFV, Ρ m. rec. 6. Β Γ] Γ Β F. καϊ πάλιν V; 
πάλιν δέ (supra) ρ. 7. έΰτίν Ρ. 8. έΰτίν] PF; έΰτι uulgo. 

9. τ#] om. b. 10. ττ) Β Η] (alt.) supra b. 11. ί'ΰα] (alt.) 
-α in ras. Ρ. 12. Β Γ] ΓΒ F. 13. Ante πρός ras. umus 
litt. b. 18. έλάττονι BF. εύ%ειαν] om. Proclus. 19. δύο] 
om. F. άνιΰοι] άν- supra m. 1 F. 20. Post Γ ras. 1 litt. 



ELEMENTORUM LIBER I. 15 

ΑΑ, Α Β, ut fiant ΑΕ, ΒΖ, et centro Β radio autem 
Β Γ circulus describatur [αιτ. 2] ΓΗΘ, et rursus cen-
tro Α radio autem Α Η circulus describatur HKA. 

iam quoniam Β punctum centruni est circuli ΓΗΘ, 
erit ΒΓ=ΒΗ. rursus quo-
niam Α punctum centrura 
est circuli HKA, erit 

Α Α = Α Η, 
quarum partes Α Α, Α Β ae-
quales. itaque Α Α = Β Η [κ. 
ενν. 3]. sed demonstratum est 
ΒΓ=ΒΗ. itaque utraque 
ΑΑ, ΒΓ rectae Β Η aequalis 

est. uerura quae eidem aequalia sunt, etiam inter se 
aequalia sunt [κ. ενν. 1]. ergo etiam ΑΑ = ΒΓ. 

Ergo ad datura punctum. Α datae rectae Β Γ ae-
qualis constituta est recta AA\ quod oportebat fieri. 

III. 
Datis duabus rectis inaequalibus rectara minori ae-

qualem a maiore abscindere. 
Siiit duae datae rectae inaequales AB, Γ, quarura 

j , maior sit AB. oportet igitur a 
maiore Α Β minori Γ aequalem 
rectam abscindere. constituatur 
ad Α punctum rectae Γ aequa-
lis Α Α [propr. II] , et centro Α 
radio autera Α Α describatur 
circulus AEZ [afc. 2]. 

Ρ, nt lin. 21. 22. 22. Post *εία&ω in Ρ supra scr. m. 1 yap, 
idem V mg. 23. AJ](alt) in ras. V; utrumque corr. ex Α Ε 
Ρ m. rec. 24. ζ /ΕΖ] ex EZI Ρ m. rec; ΖΕΔ B. 
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Καϊ έπεϊ τό Α ΰημεΐον κέντρον έΰτϊ τον ΑΕΖ 
κύκλου, ί'ΰη έΰτίν ή Α Ε τή ΑΑ' άλλα καϊ ή Γ τή 
Α Α έΰτιν ί'ΰη. έκατέρα άρα τών Α Ε, Γ τή Α Α έΰτιν 
ί'ΰη' ώΰτε-καΐ ή Α Ε τή Γ έΰτιν ί'ΰη. 

5 Αύο άρα ϋο&ειΰών εύ&ειών άνιΰων τών ΑΒ, Γ 
άπό τής μείζονος τής Α Β τή έλάΰΰονι τή Γ ίΰη άφή-
ρηται ή ΑΕ' όπερ έδει ποιήΰαι. 

δ'. 

Έάν δύο τρίγωνα τάς δύο πλευράς [ταΐς] δνΰι 
10 πλευραΐς ϊΰας έχη έκατέραν έκατέρα και την 

γωνίαν τή γωνία ί'ΰην έχη την νπό τών ί'ΰων 
εν&ειών περιεχομένην, και την βάΰιν τή βάΰει 
ί'ΰην έξει, καϊ το τρίγωνόν τώ τριγώνω ί'ΰον 
έΰται, και αί λοιπαϊ γωνίαν ταΐς λοιπαΐς γω-

15 νίαις ί'ΰαι έΰονται έκατέρα έκατέρα, νφ' άς αί 
Ιΰαι πλενραϊ νποτείνονΰιν. 

"Εΰτω δύο τρίγωνα τά Α Β Γ, ΑΕΖ τάς δύο πλεν-
ράς τάς ΑΒ, ΑΓ ταΐς δνΰι πλενραΐς ταΐς Α Ε, Α Ζ 
ί'ΰας έχοντα έκατέραν έκατέρα την μεν Α Β τή Α Ε 

20 την δε ΑΓ τή Α Ζ καϊ γωνίαν την νπο ΒΑΓ γωνία 
τή νπο ΕΑΖ ί'ΰην. λέγω, ότι και βάΰις ή ΒΓ βάΰει 
τή Ε Ζ ί'ΰη έΰτίν, καϊ τό ΑΒΓ τρίγωνόν τώ ΑΕΖ 
τριγώνω ί'ΰον έΰται, και αί λοιποί γωνίαι ταΐς λοι-
παΐς γωνίαις ί'ΰαι έΰονται έκατέρα έκατέρα, νφ' άς 

25 αί ί'ΰαι πλενραι νποτείνονΰιν, ή μεν νπό ΑΒΓ τή 
υπό ΑΕΖ, ή δε νπό ΑΓΒ τή νπό ΑΖΕ. 

Εφαρμοζομένου γάρ τον ΑΒΓ τριγώνου έπϊ τό 

IV. Schol. in Pappum III ρ. 1183,32. Boetius ρ. 380, 7. 

1—7. Multas litt. fig. in ras. Ρ m. rec, ut supra. 4. ή] 
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Et quoniam punctum Α centrum est circuli AEZ} 

est AE — AA\ uerum etiam Γ= Α Α. itaque utraque 
Α Ε, Γ rectae Α Α aequalis est; ergo etiam Α Ε = Γ. 

Ergo datis duabus rectis inaequalibus ΑΒ, Γ a 
maiore Α Β minori Γ aequalis abscisa est AE\ quod 
oportebat fieri. 

IV. 
Si duo trianguli duo latera duobus lateribus alte-

rum alteri aequalia habent et angulos rectis aequali-
bus comprehensos aequales, etiam basiin basi aequa-
leni babebunt, et triangulus triangulo aequalis erit, 
et reliqui anguli reliquis aequales alter alteri ; ii sci-
licet, sub quibus aequalia latera subtendunt. 

Sint duo trianguli ABTF AEZ duo latera AB} 

jl Α Γ duobus lateribus AE, Α Ζ aequa-
/ ' lia habentes alterum alteri, 

/ AB = AE et ΑΓ = AZ, 
/ et L ΒΑΓ= Ε Α Ζ. dico, etiam esse 

5 ΒΓ = EZ et Δ ΑΒΓ = ΑΕΖ. et 
/ \ reliquos angulos reliquis, alteruni 

/ \ alteri, aequales, sub quibus aequalia 
/ \ latera subtendant, L ΑΒΓ = AEZ 

EC^ ^JZ et ΑΓΒ = AZE. 
Nani si triangulum ΑΒΓ triangulo AEZ adpli-

sertum m. 1 b. 6. ΑΒ] Β supra scriptum m. 1 b. 9. ταΐς] 
om. Pp; supra b. 10. εχει (scr. εχ-β) δε καϊ γωνίαν γωνία 
ΐαην Proclus, τήν μίαν γωνίαν τή μια γωνία BF. 12. ευθειών] 
πλευρών Proclus. 15. έκατέρα έκατέρα] om. Proolus. ύφ'] 
έψ' b. αί] om. V. 18. δυσί V. ' 19. ϊχοντι φ. 20. 
και] comp. supra F. Β Α Γ] ΑΒΓ F, sed Α Β eras. 21. 
Ε Δ Ζ] Ε Δ erae. F. 22. έστίΥ. 24. νφ'] sic b m. 1, sed 
eupra έφ'. 

Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. 2 
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ΑΕΖ τρίγωνόν και τι&εμένον τον μεν Α ΰημεΐον 
έπϊ το Α ΰημεΐον τής δε Α Β εύ&είας επί την Α Ε, 
εφαρμόΰει καϊ το Β ΰημεΐον έπϊ τό Ε δια τό ί'ΰην είναι 
την ΑΒ τή ΑΕ' έφαρμοΰάΰης δη τής Α Β έπϊ την 

5 Α Ε εφαρμόΰει καϊ ή ΑΓ εύ&εΐα έπϊ την Α Ζ δια τό 
ί'ΰην είναι την νπό ΒΑΓ γωνίαν τή νπό ΕΑΖ' ωΰτε 
καϊ τό Γ ΰημεΐον επϊ τό Ζ ΰημεΐον εφαρμόΰει δια 
τό ί'ΰην πάλιν είναι την ΑΓ τή Α Ζ. αλλά μην καϊ 
τό Β επί τό Ε έφηρμόκει' ωΰτε βάΰις ή ΒΓ επί βά-

10 ΰιν την Ε Ζ εφαρμόΰει. εί γάρ τον μεν Β επϊ τό Ε 
έφαρμόΰαντος τον δε Γ έπϊ τό Ζ ή ΒΓ βάΰις έπϊ την 
Ε Ζ ονκ εφαρμόΰει, δύο εν&εΐαι χωρίον περιέξονΰιν 
ί'περ εΰτίν αδύνατον, εφαρμόΰει άρα ή ΒΓ βάΰις έπϊ 
την Ε Ζ καϊ ί'ΰη αντή έΰταΐ' ωΰτε καϊ όλον τό ΑΒΓ 

15 τρίγωνόν επϊ όλον τό ΑΕΖ τρίγωνόν εφαρμόΰει καϊ 
ί'ΰον αύτώ έΰται, και αί λοιπαϊ γωνίαϊ επϊ τάς λοιπάς 
γωνίας εφαρμόΰονΰι και ί'ΰαι αύταΐς έΰονται, ή μεν 
νπό ΑΒΓ τή νπό ΑΕΖ ή δε νπό ΑΓΒ τή νπό ΑΖΕ. 

Έάν άρα δύο τρίγωνα τάς δύο πλενράς [ταΐς] δύο 
20 πλενραΐς ί'ΰας έχη έκατέραν έκατέρα καϊ την γωνίαν 

τή γωνία ί'ΰην έχη την νπό τών ί'ΰων εύ&ειών περιεχο-
μένην, καϊ την βάΰιν τή βάΰει ί'ΰην ε%ει, καϊ τό τρί
γωνόν τώ τριγώνω ί'ΰον έΰται, καϊ αί λοιποί γωνίαι 
ταΐς λοιπαΐς γωνίαις ί'ΰαι έΰονται έκατέρα έκατέρα, 

25 νφ* άς αί ί'ΰαι πλενραϊ νποτείνονΰιν όπερ έδει δεΐξαι. 

1. προστι&εμενου V, sed προσ- punctis del. μέν] supra 
m. 1 F. 2. Α] in ras. b. ζην] rij ρ. 4. δή] FVbp; 
δέ ΡΒ; cfr. prop. 8. 6. ΒΑΓ] post ras. V; ΑΒΓ Β. 
Ε Λ Ζ] ΔΕΖ Β. 8. είναι πάλιν Β. 9. εφαρμόΰει b. 13. 
έατίν] om. V. 16. ταΐς λοιπαΐς γωνίαις BF. 17. έφαρμό-
αοναιν Ρ. ανταΐς] άλλήλαις F. 19. δύο] (alt.) β F. 
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I cuerimus et puncturu Α in Α puncto posuerimus, rec-
tain autem Α Β in Α Ε, etiam Β punctum in Ε ca-

I det, quia Α Β — Α Ε. adplicata iam Α Β rectae Α Ε 
I etiam Α Γ recta cuni Α Ζ congruet, quia LB^T — 
Ι Ε Α Ζ. quare etiam punctum Γ in Ζ punctum cadet, 
I quia rursus ΑΓ=ΑΖ. uerum etiam Β in Ε ceci-
I derat; quare basis Β Γ in basim Ε Ζ cadet. nam, cum 

Β in E} Γ uero in Ζ ceciderit, si ita basis Β Γ cum 
£ Z non congruet, duae rectae spatium comprehen-
dent; quod fieri non potest [κ. Ενν. 9]. itaque basis 
Β Γ cum Ε Ζ congruet et aequalis ei erit [κ. ενν. 7]. 
quare etiam totus triangulus ΑΒ Γ cum toto triangulo 
AEZ congruet et ei aequalis erit, et reliqui anguli 
cum reliquis congruent et aequales iis erunt, L ΑΒΓ 
= AEZ et L ATB = AZE. 

Ergo si duo trianguli duo latera duobus lateribus 
alterum alteri aequalia babent et angulos rectis ae-
qualibus comprehensos aequales, etiam basim basi ae-
qualem habebunt, et triangulus triangulo aequalis erit, 
et reliqui anguli reliquis aequales alter alteri, ii sci-
licet, sub quibus aequalia latera subtendunt; quod erat 
demonstrandum. 

ταις] om. Pbp. δναί V; in ρ δνο πλενραΐς doleta sunt 
m. 1. 22. ίξει ί'σην Β Ρ. 25. ύφ'] corr. in εφ" m. 1 b. 
νφ' ας — νποτεένονσιν] mg. m. 1 Ρ. 

2* 
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ε'. 

Τών ίΰοΰκελών τ ριγώνων αί προς τή βάΰει 
γωνίαι ί'ΰαι άλληλαις είΰίν, και προΰεκβλη&ει-
ΰών τών ί'ΰων εν&ειών αί νπό την βάΰιν γω-

5 νίαι ί'ΰαι άλλήλαις έΰονται. 
"Εΰτω τρίγωνόν ίΰοΰκελες τό ΑΒΓ ίΰην έχον την 

Α Β πλενράν τή ΑΓ πλενρα, καϊ προΰεκβεβλήΰδωΰαν 
έπ εν&είας ταΐς Α Β, Α Γ εύθεΐαι αί ΒΑ, ΓΕ' λέγω, 
ότι ή μεν νπό ΑΒΓ γωνία τ ή νπό ΑΓΒ ίΰη έΰτίν, 

10 ή δε νπό ΓΒΑ τή νπό Β Γ Ε. 
είλήφ&ω γάρ έπϊ τής ΒΑ τυχόν ΰημεΐον τό Ζ, 

καϊ άφηρήΰ&ω άπό τής μείζονος τής Α Ε τή έλάΰΰονι 
τή Α Ζ ίΰη ή ΑΗ, καϊ έπεζεύχδωΰαν αί Ζ Γ, Η Β 
εύθεΐαι. 

15 έπεϊ ούν ί'ΰη έΰτϊν ή μεν ΑΖ τή ΑΗ ή δε Α Β 
τή Α Γ, δύο δή αί Ζ Α, ΑΓ δυΰϊ ταΐς Η Α, ΑΒ ί'ΰαι 
είΰϊν έκατέρα έκατέρα' καϊ γωνίαν κοινήν περιέχουΰι 
την νπό ΖΑΗ' βάΰις άρα ή Ζ Γ βάΰει τή Η Β ί'ΰη 
έΰτίν, καϊ τόΑΖΓ τρίγωνόν τώ ΑΗΒ τριγώνω ΐΰον 

20 έΰται, καϊ αί λοιπαϊ γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις ί'ΰαι 
έΰονται έκατέρα έκατέρα, ύφ' άς αί ί'ΰαι πλευραϊ ύπο-
τείνουΰιν, ή μεν νπό ΑΓΖ τή νπό Α Β Η, ή δε νπό 
ΑΖΓ τή υπό ΑΗΒ. καϊ έπεϊ όλη ή ΑΖ όλη τή Α Η 
έΰτιν ί'ΰη, ων ή Α Β τή Α Γ έΰτιν ί'ΰη, λοιπή άρα ή 

25 Β Ζ λοιπή τή ΓΗ έΰτιν ί'ΰη. έδείχ&η δε καϊ ή Ζ Γ 
τή Η Β ί'ΰη' δύο δή αί Β Ζ, Ζ Γ δνΰι ταΐς ΓΗ, Η Β 

2. πρός] προ b, sed corr. m. 1. 3. άλλήλαις] om. Pro-
clus. είσίν] P, Proclus, comp. b; εΐΰί uulgo. 5. άλλήλαις] 
om. Proclus. έσονται] ε(σί Proclus. 7. πλευρά] πλευράν 
φ. 8. εύ&είας] εύ&είαις Β. 9. ΑΓΒ] ΑΒΓΥ. 10. 
ΓΒΔ ίση εστί ρ et V m. recentissima. 17. περιέχουσιν 
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V. 

In triangulis aequicruriis anguli ad basim positi 
inter se aequales sunt, et productis rectis aequalibus 
anguli sub basi positi iuter se aequales erunt. 

~Sit triangulus aequicrurius ^jBThabens ΑΒ = ΑΓ, 
et producautur ΑΒ, Α Γ in directum, 

A ut fiant Β Α, ΓΕ. dico, esse 
L ΑΒΓ — ΑΓΒ 

et L ΓΒΑ = ΒΓΕ. 
Sumatur enim in Β Α quoduis 

r punctum Z , et a maiore Α Ε rainori 
Α Ζ aequalis abscindatur Α Η [prop. 

J E ΠΙ], et ducantur Ζ Γ , Η Β rectae. 
iam quoniam^iZ = AHet Α Β = Α Γ, duae rectae 

Ζ Α, Α Γ duabus HA, Α Β aequales sunt altera alteri; 
et angulum communem comprehendunt ZAH. itaque 
Z j T = HB et Δ ΑΖΓ = ΑΗΒ, et reliqui anguli re-
liquis aequales erunt alter alteri, sub quibus aequalia 
latera subtendunt [prop. I V ] , L ΑΓΖ = ABH et L 
ΑΖΓ — AHB. et quoniam ΑΖ = AH, quarum par-
tes ΑΒ, Α Γ aequales, erit Β Ζ = ΓΗ [κ. ενν. 3]. sed 
demonstratum est etiam Ζ Γ'= Η Β. itaque duae re-
ctae BZ, Ζ Γ duabus ΓΗ, Η Β aequales sunt altera 
alteri; et L ΒΖΓ — ΓΗΒ 'et basis eoruni communis 

V. Simplicius in phys. fol. 14 v . Boetius p. 380, 13 — 15, 
ubi sic fere scribendum: si triangulus aequalia latera habeat, 
qni ad eius basim anguli sunt, aequales alter alteri sunt, et 
aequalibus lineis [productis] et sub basi eius anguli aequa-
les utrimque erunt. 

PVp. 19. ίατίν] PF, comp. b; ίατί uolgo. 25. Ante Β Ζ 
rae. est unius litt. in V. 26. IIΒ] Β Η V, corr. m. 2. 
δ ναι] e corr. V. 
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ί'ΰαι είΰϊν έκατέρα έκατέρα' και γωνία ή νπό ΒΖΓ 
γωνία τή νπό ΓΗ Β ί'ΰη, καϊ βάΰις αντών κοινή η 
ΒΓ' καϊ τό ΒΖΓ άρα τρίγωνόν τω ΓΗ Β τριγώνω 
ί'ΰον έΰται, *και αι λοιπαϊ γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις 

5 ί'ΰαι έΰονται έκατέρα έκατέρα, νφ' άς αί ϊΰαι πλενραι 
νποτείνονΰιν' ί'ΰη άρα έΰτίν ή μεν νπό ΖΒΓ τή νπό 
ΗΓΒ ή δε νπό ΒΓΖ τή νπό Γ Β Η. έπεϊ ονν όλη ή 
νπό ΑΒΗ γωνία όλη τή νπό ΑΓΖ γωνία έδείχ&η 
ί'ΰη, ών ή νπό ΓΒΗ τή νπό ΒΓΖ ί'ΰη, λοιπή άρα ή 

10 νπό ΑΒΓ λοιπή τή νπό ΑΓΒ έΰτιν ί'ΰη' και είΰι 
προς τή βάΰει τον ΑΒΓ τριγώνον. έδείχ&η δε' καϊ 
ή νπό ΖΒΓ τή νπό ΗΓΒ ί'ΰη' και είΰιν νπό την 
βάΰιν, 

Τών άρα ίΰοΰκελών τριγώνων αί προς τή βάΰει 
15 γωνίαι ϊΰαι άλλήλαις είΰίν, καϊ προΰεκβλη&ειΰών τών 

ί'ΰων εν&ειών αί νπό την βάΰιν γωνίαι ί'ΰαι άλλήλαις 
έΰονται' όπερ έδει δεΐζαι. 

ς'. 

Έάν τριγώνον αί δύο γωνίαι ί'ΰαι άλλήλαις 
20 ώΰιν, καϊ αί νπό τάς ί'ΰας γωνίας νποτείνονΰαι 

πλενραϊ ί'ΰαι άλλήλαις έΰονται. 
"Εΰτω τρίγωνόν τό ΑΒΓ ί'ΰην έχον την νπό ΑΒΓ 

γωνίαν τή νπό ΑΓΒ γωνία' λέγω, ότι και πλενρά ή 
Α Β πλενρά τ ή Α Γ έΰτιν ί'ΰη. 

25 ει γάρ άνιΰός έΰτιν ή Α Β τή ΑΓ, ή ετέρα αντών 
μείζων έΰτίν. έΰτω μείζων ή Α Β, και άφηρήΰ&ω άπό 
τής μείζονος τής Α Β τή έλάττονι τή Α Γ ί'ΰη ή Α Β, 
καϊ έπεζεύχ&ω ή ΑΓ. 

6. εατϊν άρα V. ΖΒΓ] in ras. V. 7. ΗΓΒ] corr. ex 
ΓΗΒ Υ. 9. ί'ση] (alt.) iativ ΐΰη Υ e corr. 10. νπό] (alt.) 
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Β Γ. itaque etiam Δ ΒΖΓ = ΓΗ Β, et reliqui anguli 
reliquis aequales erunt alter alteri, sub quibus aequalia 
latera subtendunt. itaque L ΖΒΓ = ΗΓΒ et ΒΓΖ 
= ΓΒΗ [prop. IV]. iam quoniam L ABH = ΑΓΖ} 

-ut demonstratum est, quorum partes ΓΒΗ, ΒΓΖ ae-
quales, erit [_ ΑΒΓ — ΑΓΒ [κ. ενν. 3]. et sunt ad 
basim positi trianguli ΑΒΓ uerum etiani demonstra-
tum est L ΖΒΓ — ΗΓΒ\ et sub basi sunt. 

Ergo in triangulis aequicruriis anguli ad basim 
positi inter se aequales sunt, et productis rectis ae-
qualibus anguli sub basi positi inter se aequales erunt; 
quod erat demonstrandum. 

VI. 

Si in triangulo duo anguli inter se aequales sunt; 

etiam latera sub aequalibus angulis subtendentia inter 
se aequalia erunt. 

Sit triangulus ΑΒΓ habens ΙΑΒΓ= ΑΓΒ. dico, 
esse etiam Α Β = ΑΓ. 

/ \ Si eniin Α Β rectae Α Γ inaequa-
\ lis est, alterutra earum maior est. sit 

/ \ \ Α Β niaior, et a maiore Α Β minori 
j^jf_ ^ζ τ Α Γ aequalis abscindatur Α Β [prop. 

III], et ducatur Α Γ 

VI. Boetius ρ. 380,15. 

supra m. 1 Β. ί'αη ίατίν F; ί'αη ίατί Β. είαιν Ρ. 11. 
ΑΒΓ] ΑΓΒ Β. 12. ΗΓΒ] e corr. V. 15. είαιν] PF; 
comp. b; είαί uulgo. προαεκβληα&ειαών Ρ. 19.. άλλήλαις] 
om. Proclus. 20. ωαιν] Procms, PF; ώαι uulgo. αΓ] om. 
F. ^ ^ 21. άλλήλαις] om. Proclus. ί'οονταϊ] ε Ιοί Proclus. 
2o. ή έτερα] μία in ras. 6 litt. Ρ m. recent., έτερα ρ et b m. 1 
(ή eupra inaertum). 27. ίλάοοονι BFV. 
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Έπεϊ ούν ίΰη έΰτίν ή ΑΒ τή ΑΓ κοινή δε ή Β Γ, 
δύο δή αί Α Β, Β Γ δύο ταΐς ΑΓ, Γ Β ϊΰαι είΰϊν 
έκατέρα έκατέρα, και γωνία ή υπό ΑΒΓ γωνία τή 
υπό ΑΓΒ έΰτιν ίΰη' βάΰις άρα ή ΑΓ βάΰει τή ΑΒ 

5 ίΰη έΰτίν, καϊ τό ΑΒΓ τρίγωνόν τω ΑΓΒ τριγώνω 
ί'ΰον έΰται, τό έλαΰΰον.τώ μείξονι' όπερ άτοπον ουκ 
άρα άνιΰός έΰτιν ή Α Β τή ΑΓ' ί'ΰη άρα. 

9Εάν άρα τριγώνον αί δνο γωνίαι ί'ΰαι άλλήλαις 
ώΰιν, καϊ αί νπό τάς ΐΰας γωνίας ύποτείνουΰαι πλεν-

10 ραϊ ί'ΰαι άλλήλαις έΰονται' όπερ έδει δεΐζαι. " 

ν¬ 
. 9ΕΛ\ τής αυτής ένδειας δνο ταΐς ανταΐς 

εν&είαις άλλαι δύο εύ&εΐαι ίΰαι έκατέρα έκα
τέρα ου ΰνΰταδήΰονται προς άλλω καϊ άλλω 

15 ΰημείω έπι τά αυτά μέρη τά αυτά πέρατα 
έχονΰαι ταΐς έ% αρχής εύ&είαις. 

Εί γάρ δυνατόν, έπι τής αντής εν&είας τής Α Β 
δύο ταΐς ανταΐς εν&είαις ταΐς Α Γ, Γ Β άλλαι δύο 
εν&εΐαι αί Α Α, Α Β ίΰαι έκατέρα έκατέρα ΰννεΰτά-

20 τωΰαν προς άλλω καϊ άλλω ΰημείω τώ τε Γ καϊ Α 
έπϊ τά αυτά μέρη τά αυτά πέρατα έχουΰαι, ωΰτε ί'ΰην 
είναι την μεν ΓΑ τή Α Α τό αυτό πέρας έχουΰαν 
αυτή τό Α, την δε ΓΒ τή ΑΒ τό αυτό πέρας έχου
ΰαν αυτή τό Β, και έπεζεύχ&ω ή ΓΑ. 

25 Έπεϊ ούν ί'ΰη έΰτιν ή Α Γ τή Α Α, ί'ΰη έΰτι και 

2. δναί V. 3. και] bis Β (in fine et init. linn.). 
Post ΔΒΓ ras. 3 litt. F. 4. ΑΓΒ] ΑΒΓ, sed Β in ras. F. 

5. ΔΒΓ] corr. exABT V; ΑΒΓ b. Α ΓΒ] corr. βχΔΓΒ 
V ; in ras. Β'^ΔΓΒ b. 6. έλαττον Β. 7. άνισος] supra 
m. 2, in textu μείζων m. rec. in ras. P. 9. ωαιν] PF; ώαι 
uulgo. αΓ] supra P. 12. δνσίΎ. Post ταΐς ras. 5 litt. 
P. 14. ον ατα&ήσονται (scr. αυστα&.) έκατέρα έκατέρα Pro-
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iam cum Α Β = Α Γ, et Β Γ communis sit, duae 
rectae ΑΒ, Β Γ duabus ΑΓ, ΓΒ aequales sunt altera 
alteri, et L ΑΒΓ = ΑΓΒ. itaque ΑΓ = AB et Δ 
ΑΒΓ — ΑΓΒ [prop. I V ] , minus maiori; quod absur-
dum est [κ. ενν. 8]. itaque Α Β rectae Α Γ inaequalis 
ηοιι est; aequalis igitur. 

Ergo si in triangulo duo anguli inter se aequales 
sunt, etiam latera sub aequalibus angulis subtenden-
tia inter se aequalia erunt; quod erat demonstrandura. 

VII. 
In eadem recta iisdeni duabus rectis aliae duae 

rectae aequales altera alteri non constituentur ad aliud 
atque aliud punctum ad eandem partem eosdem ter-
minos, quos priores rectae, habentes. 

Nam si fieri potest, in eadem recta AB duabus 
iisdem rectis ΑΓ, Γ Β aliae duae rectae AA, Α Β ae-

quales altera alteri constituan-
tur ad aliud atque aliud punctum 
Γ et Α ad eandem partem eos-
dem terminos babentes, ita ut 
Γ Α — Α Α, quacuni terminuni 
habet communem A, etTB —AB, 

quacum terminum habet communem B, et ducatur ΓΑ. 
Iam quoniam Α Γ = Α Α, etiam i ΑΓΑ = ΑΑΓ 
VII. Boetius ρ. 380,19. 

clus. 19. αΓ] om. Ρ. συν ε στα τω σαν] corr. ex ΰννέΰτωσαν 
Β. 21. Post μέρη add. τά Γ, Δ Ρ m. rec, mg. m. 2 FVp. 

Post Ιχονΰαι in Ρ m. rec, Vp m. 2 add. τά Λ, Β; in Γ Β 
add. ταΐς έζ αρχής εν&είαις-, in F praeterea m. 2: ήτοι τάΑ,Β 
(post εν&είαις). 22. ΔΑ] ΑΔ BF. 24. ΓΔ] ΔΓ BF. 
25. ιοη] postea add. Ρ. Post Α Γ add. εν&εΐα Ρ m. rec. 
έΰτίν Ρ. 
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γωνία ή υπό ΑΓΑ τή ύπόΑΑΓ' μείζων άρα ή υπό 
ΑΑΓ τής υπό ΑΓΒ' πολλώ άρα ή νπό ΓΑ Β μείζων 
έΰτϊ τής νπό ΑΓΒ. πάλιν έπεϊ ίΰη εΰτίν ή Γ Β τή 
ΑΒ, ί'ΰη έΰτϊ καϊ γωνία ή ύπρ ΓΑ Β γωνία τή υπό 

5 ΑΓΒ. έδείχ&η δε αυτής καϊ πολλώ μείζων' όπερ 
εΰτίν αδύνατον. 

Ουκ άρα επϊ τής αυτής εύ&είας δύο ταΐς αύταΐς 
εν&είαις άλλαι δύο εύ&εΐαι ί'ΰαι έκατέρα έκατέρα 
ΰυΰταΰήΰονται προς άλλω καϊ άλλω ΰημείω επϊ τά 

10 αυτά μέρη τά αυτά πέρατα έχουΰαι ταΐς 1| άργτ\ς 
εύ&είαις' όπερ έδει δεΐζαι. 

r 

n · 
Έάν δύο τρίγωνα τάς δύο πλευράς [ταΐς] δύο 

πλευραΐς ΐΰας έχη έκατέραν έκατέρα, έχη δε 
15 καϊ την βάΰιν τή βάΰει ί'ΰην, καϊ την γωνίαν 

τή γωνία ϊΰην έ\ει την υπό τών ί'ΰων εύ&ειών 
περιεχομένην. 

"Εΰτω δύο τρίγωνα τά ΑΒΓ, ΑΕΖ τάς δύο πλευ
ράς τάς Α Β, Α Γ ταΐς δύο πλευραΐς ταΐς Α Ε, Α Ζ ί'ΰας 

20 έχοντα έκατέραν έκατέρα, την μεν Α Β τ ή Α Ε την 
δε Α Γ τή ΑΖ' έχέτω δε καϊ βάΰιν την ΒΓ βάΰει τή 
ΕΖ ϊΰην' λέγω, ότι καϊ γωνία ή υπό ΒΑΓ γωνία τή 
υπό ΕΑΖ έΰτιν ίΰη. 

Εφαρμοζομένου γάρ του ΑΒΓ τριγώνου έπϊ τό 
25 ΑΕΖ τρίγωνόν καϊ τιθεμένου τοϋ μεν Β ΰημείου έπϊ 

τό Ε ΰημεΐον τής δε Β Γ εύ&είας έπϊ την ΕΖ εφαρ
μόΰει καϊ τό Γ ΰημεΐον έπι τό Ζ διά τό ί'ΰην είναι 
την Β Γ τή ΕΖ' έφαρμοΰάΰης δή τής Β Γ έπϊ την ΕΖ 

2. τής] corr. ex τή Ρ. 3. ΓΒ] e corr.V; ΒΓΒΥ. 4. 
ίατίν Ρ. Γ Δ Β] ΒΔ Γ ρ. 5. Δ Γ Β] ΒΓΔ ρ. 13. ταΐς 
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[prop. VJ. quare L ΑΑΓ> ΑΓΒ [κ. ενν. 8]. itaque 
multo magis L Γ Α Β > ΑΓΒ [id.]. rursus quoniam 
ΓΒ = ΑΒ, erit L ΓΑ Β = ζ/ΓΊ3 [prop. V ] . sed de-
monstratum est, eundem multo maiorem esse; quod 
fieri nou potest. 

Ergo in eadem recta iisdem duabus rectis aliae 
duae «rectae aequales altera alteri non constituentur 
ad aliud atque aliud punctum ad eandem partem eos-
dem terminos, quos priores rectae, habentes; quod erat 
demonstrandum. 

VII I 

Si duo trianguli duo latera duobus lateribus ae-
qualia habent alterum alteri et praeterea basim basi 
aequalem habent, etiam angulos aequalibus rectis coni-
prebensos aequales habebunt. 

Siutduo trianguli ΛΒΓ,ΛΕΖ 
duo latera ΑΒ, Α Γ duobus la-
teribus AE, Α Ζ aequalia ha-
bentes alteruin alteri, 

ΑΒ = Α Ε et ΑΓ = ΑΖ, 
et praeterea habeant Β Γ == Ε Ζ. 

dico, etiam esse L ΒΑΓ = EAZ. 
nam triaugulo ΑΒΓ ad triangulum AEZ adplicato 

et puDcto Β in Ε puncto posito recta autem Β Γ in ΕΖ 
etiara Γ punctum in Ζ cadet, quia ΒΓ= EZ. ad-
plicata iam ΒΓ reciae EZ etiam ΒΑ, Γ Α cum EA, 

VIII. Boetius p. 380, 24. 

δυΰί V. 14. £%τ] δέ] om. Proclus. 19. τάς] om. Pbp. 
δνσί V. 21. Β Γ] Α Γ F, sed Α eras. 25. τον μέν] μεν 
τον Β. 29. δή] δε Bb. έπϊ] in ras. m. 1 Ρ. 
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έφαρμόΰονΰι καϊ αι ΒΑ, ΓΑ επϊ τάς Ε Α, Α Ζ. εί γαρ 
βάΰις μεν ή ΒΓ έπϊ βάΰιν την ΕΖ εφαρμόΰει, αι δε 
ΒΑ,ΑΓ μλενραϊ επί τάς ΕΑ,ΑΖ ονκ εφαρμόΰονΰιν 
άλλά παραλλάζονΰιν ώς αι ΕΗ, ΗΖ, ΰνΰτα&ήΰονται 

5 επί τής αυτής ένδειας δνο ταΐς ανταΐς εν&είαις άλλαι 
δνο εν&εΐαι ϊΰαι έκατέρα έκατέρα προς άλλω καϊ άλλω 
ΰημείω έπϊ τά αντά μέρη τά αυτά πέρατα έχονΰαι. ον 
ΰννίΰτανται δέ' ονκ άρα εφαρμοζόμενης τής Β Γ βά-
ΰεως έπϊ την ΕΖ βάΰιν ονκ έφαρμόΰονΰι καϊ αί ΒΑ, 

10 Α Γ πλενραϊ έπϊ τάς Ε Α, Α Ζ. εφαρμόΰονΰιν άρα' 
ωΰτε καϊ γωνία ή νπο ΒΑΓ έπϊ γωνίαν την νπό 
ΕΑΖ εφαρμόΰει καϊ ίΰη αντή έΰται. 

Έάν άρα δνο τρίγωνα τάς δνο πλενράς [ταΐς] δνο 
πλενραΐς ϊΰας έχη έκατέραν έκατέρα καϊ την βάΰιν 

15 τή βάΰει ϊΰην έχη, καϊ την γωνίαν τή γωνία ί'ΰην 
έζει τήν νπό τών ϊΰων ενδειών περιεχομένην' όπερ 
έδει δεΐζαι. 

Τήν δο&εΐΰαν γωνίαν εν&ύγραμμον δίχα 
20 τεμεΐν. 

"Εΰτω ή δο&εϊΰα γωνία ευθύγραμμος ή νπό ΒΑΓ 
δει δή αντήν δίχα τεμεΐν. 

Είλήφ&ω έπϊ τής ΑΒ τνχόν ΰημεΐον τό Α, καϊ 
άφηρήΰ&ω άπό τής Α Γ τ ή Α Α ί'ΰη ή Α Ε, καϊ έπε-

25 ζεύχδω ή Α Ε, καϊ ΰννεΰτάτω έπϊ τής Α Ε τρίγωνόν 
ίΰόπλενρον τό ΑΕΖ, καϊ έπεζεύχ&ω ή ΑΖ' λέγω, ότι 
ή νπό ΒΑΓ γωνία δίχα τέτμηται νπό τής Α Ζ έν
δειας. 

1. ίφαομόΰονοι,ν Ρ. ΒΑ, ΓΑ] PBbp; ΒΑ, ΑΓ V e 
corr.; utrum praebeat F, discerni nequit. 8. αυνίοταται ρ. 

9. ίφαομόΰουοιν PF. αΓ] supra m. rec. P. 10. Ιφαρ-
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Α Ζ congruent. nam si basis Β Γ cum basi EZ con-
gruet, latera autem ΒΛ, Α Γ cum EA, Α Ζ non con-
gruent, uerum extra cadent, ut EH7 HZ, in eadem 
recta iisdem duabus rectis aliae duae rectae aequales 
altera alteri constituentur ad aliud atque aliud punc-
tum ad eandem partem eosdem terminos habentes. 

ι sed non constituuntur [prop. VII]. itaque fieri nou 
I potest, ut basi Β Γ ad basini Ε Ζ adplicata non con-
Igruant etiam latera ΒΑ,ΑΓ cum ΕΑ,ΑΖ. congruent 
ι igitur. quare etiam angulus ΒΑΓ cuni angulo EAZ 

congruet et ei aequalis erit [κ. ενν. 7 ] . 
Ergo si duo trianguli duo latera duobus lateribus 

: aequalia habent alterum alteri et basim basi aequa-
I lem habent, etiam angulos aequalibus rectis com-

prehensos aequales habebunt; quod erat deinonstran-
duin. 

IX. 
Datum angulum rectilineum in duas partes aequa-

I les diuidere. 
Sit datus angulus rectilineus ΒΑΓ. oportet igitur 

eum in duas partes aequales diuidere. 
sumatur in Α Β quoduis punctum A, et ab Α Γ 

I rectae Α Α aequalis abscindatur Α Ε [prop. ΠΙ], et du-
I catur AE, et in Α Ε construatur triangulus aequilate-
[rus AEZ [prop. I ] , et ducatur AZ. dico, angulum 
I Β Α Γ recta Α Ζ in duas partes aequales diuisum esse. 

IX. Simplicius in pbya. fol. 14. Boetius p. 381,1?. 

ι μόοουσιΎ. 11. έπ£] supra F. 13. ταις] om. Pp. 14, 
' τή βάσει τήν βάσιν Ρ; corr. m. 1. 19. εν&νγοαμμον γωνίαν 
I Proclus. 23. ίπί] γαρ Ιπί Ρ; άπί V, corr. m. 1. 27. γω-I vta\ om. BF. 
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Έπεί γάρ ί'ΰη έΰτίν ή Α Α τ ή Α Ε, κοινή δε ή 
ΑΖ, δνο δή αί Α Α, ΑΖ δνΰι ταΐς Ε Α, ΑΖ ί'ΰαι εί-
ΰϊν έκατέρα έκατέρα. και βάΰις ή ΑΖ βάΰει τή Ε Ζ 
ίΰη έΰτίν γωνία άρα* ή νπό ΑΑΖ γωνία τή νπό ΕΑΖ 

5 ίΰη έΰτίν. 
Ή άρα δοδεΐΰα γωνία ενδνγραμμος ή νπό ΒΑΓ 

δίχα τέτμηται νπό τής ΑΖ ενδείας' όπερ έδει ποι-
ήΰαι. 

ι . 

10 Τήν δοδεΐΰαν ενδεϊαν πεπεραΰμένην δίχα 
τεμεΐν. 

"Εΰτω ή δοδεΐΰα ένδεια πεπεραΰμένη ή ΑΒ' δει 
δή τήν ΑΒ ενδεΐαν πεπεραΰμένην δίχα τεμεΐν. 

Σννεΰτάτω έπ αντής τρίγωνόν ίΰόπλενρον τό 
15 ΑΒΓ, και τετμήΰδω η νπό ΑΓΒ γωνία δίχα τή ΓΑ 

ενδεία' λέγω, ότι ή Α Β ένδεια δίχα τέτμηται κατά 
τό Α ΰημεΐον. 

Έπεϊ γάρ ί'ΰη έΰτιν ή ΑΓ τή ΓΒ, κοινή δε ή ΓΑ, 
δνο δή αί Α Γ, ΓΑ δνο ταΐς Β Γ, ΓΑ ί'ΰαι είΰιν 

20 έκατέρα έκατέρα' καϊ γωνία ή νπό ΑΓΑ γωνία τή 
νπό Β ΓΑ ίΰη έΰτίν βάΰις άρα ή Α Α βάΰει τή ΒΑ 
ί'ΰη έΰτίν. 

Ή άρα δοδεΐΰα ένδεια πεπεραΰμένη ή Α Β δίχα 
τέτμηται κατά τό Α' όπερ έδει ποιηΰαι. 

4. εστίν] PF (in b ν eras.); εστί aulgo; comp. Β. 12. ή] 
om. bp; m. 2 V. 13. ενδεΐαν πεπερασμένην] Ρ; om. Theon 
(BF Vbp). 15. ΑΓΒ] ante Γ ras. llitt. F; ΓΒ in ras. V. 
Ante et post τή ras. F, sicut post ένδεια lin. 16. 17. τό] 
τον comp. V. 19. δνσίν V; δυο ταΐς Β Γ, ΓΔ om. b (τή 
γβ γδ m. 2). 21. ίστιν] ίστί Vp; comp. Bb. 'ΒΔ] w 
ras. m. 1 Ρ. 24. τεμνηται ρ. ποιήσαί] δεΐξαι Ρ, mg. m. 1 
γρ. ποιήσαί. 
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nam cum ΑΑ = AE} et AZ coniniunis sit, duae 
^ rectae AA, AZ duabus EA, Α Ζ aequales 

sunt altera alteri; et basis Α Ζ basi ΕΖ 
aequalis est. itaque L AAZ = EAZ 
[prop. VIII]. 

Ergo datus angulus rectilineus ΒΑΓ 
recta AZ in duas partes aequales diuisus 
est; quod oportebat fieri. 

X. 
Datam rectam terminatam in duas partes aequales 

diuidere. 
Sit data recta terminata AB. oportet igitur rectam 

1 terininatam Α Β in duas partes aequales diuidere. 
construatur in ea triangulus ae-

quilaterus ΑΒΓ [prop.I], et angulus. 
ΑΓΒ recta Γ Α in duas partes ae-
quales diuidatur [prop. I X ] . dico, 
rectam Α Β in puncto Α in duas 
partes aequales diuisam esse. 

nam cuin Α Γ'= ΓΒ, et ΓΑ conmmnis sit, duae 
rectae ΑΓ, Γ Α duabus Β Γ, ΓΑ aequales sunt altera 
[alteri; et L ΑΓΑ = Β Γ Α. quare Α Α =ΒΑ [prop. IV]. 

Ergo data recta terminata ΑΒ in puncto Α in duas 
partes aequales diuisa est; quod oportebat fieri. 

X. Sext. Emp. p. 719, 26. Simplicius in phys. fol. 114T. 
[Proclus p. 204,19. Boetius p. 381, 2? 
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ια'. 

Τή δοδεΐΰη ένδεια άπό τον προς αντί] δο
δέντος ΰημεΐον προς όρδάς γωνίας ενδεΐαν 
γραμμήν άγαγεΐν. 

5 "Εΰτω ή μεν δοδεΐΰα ένδεια ή Α Β το δε δοδεν 
ΰημεΐον έπ αυτής το Γ' δεΐ δή άπο τον Γ ΰημεΐον 
τή Α Β ένδεια προς όρδάς γωνίας ενδεΐαν γραμμήν 
άγαγεΐν. 

Είλήφδω έπϊ τής Α Γ τυχόν ΰημεΐον το Α, καϊ 
10 κείΰδω τή ΓΑ ί'ΰη ή Γ Ε, καϊ ΰννεΰτάτω έπϊ τής Α Ε 

τρίγωνόν ίΰόπλενρον τό Ζ Α Ε, καϊ έπεξεύχδω ή ΖΓ' 
λέγω, ότι τή δοδείΰη ένδεια τή Α Β άπό τον προς 
αυτή δοδέντος ΰημεΐον του Γ προς όρδάς γωνίας έν
δεια γραμμή ήκται ή Ζ Γ. 

15 Έπεϊ γάρ ί'ΰη έΰτίν ή ΑΓ τή Γ Ε, κοινή δε ή ΓΖ, 
δνο δή αί Α Γ, Γ Ζ δνΰϊ ταΐς Ε Γ, ΓΖ ί'ΰαι είΰϊν έκα
τέρα έκατέρα' καϊ βάΰις ή ΑΖ βάΰει τή Ζ Ε ί'ΰη έΰτίν' 
γωνία άρα ή νπό Α ΓΖ γωνία τή νπό ΕΓΖ ί'ΰη έΰτίν 
και είΰιν εφεξής, όταν δε εύδεΐα έπ εύδεΐαν ΰτα-

20 δεϊΰα τάς εφεξής γωνίας ί'ΰας άλλήλαις ποιή, ορδή 
έκατέρα τών ίΰων γωνιών έΰτιν ορδή άρα έΰτιν έκα
τέρα τών υπό ΑΓΖ, Ζ Γ Ε. 

Τή άρα δοδείΰη εύδεΐα τ ή Α Β άπό τον προς αυτή 
δοδέντος ΰημεΐου τοϋ Γ προς όρδάς γωνίας εύδεΐα 

25 ήκεαί ή ΓΖ' όπερ έδει ποιήΰαι. 

10. ΓΔ] Δ in ras. est in b; Δ Γ in ras. V. 13. αυτήν 
F et Β m. 1 (corr. m. 2). δοδέντος] -εν- in ras. est in V. 
14. γραμμή] ex γραμμήι V. Ζ Γ ] Γ Ζ ρ et Ρ corr. ex Ζ Γ. 

15. ίπεί — Γ Ζ ] mg. m. 2 Ρ. ΔΓ] in ras. Ρ. 16. Δ Γ, 
Γ Ζ] Δ et Ζ eras. F; Ζ Γ, Τ Δ Β. 17. ίατίν] Ρ; ίατί uulgo, 
ut lin. 18. 19. εξής V; corr. m. 2. 23. τή] (alt.) ή V; 
corr. m. 2. Α Β] in ras. Ρ. 
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XI. 

Ad datam rectam a dato puncto in ea sito rectam 
perpendicularem erigere. 

Sit data recta AB, punctum auteiii datum in ea 
situm Γ. oportet igitur a Γ puncto rectae AB per-
pendicularem rectam erigere. 

sumatur in AT quoduis punctum Α, et ponatur 

rectam lineam ΖΓ. 
nam quoniam Α Γ = Γ Ε et coinmunis ΓΖ, duae 

rectae Α Γ, Γ Ζ duabus ΕΓ, Γ Ζ aequales sunt altera 
alteri; et basis Α Ζ basi Ζ Ε aequalis est. itaque 
LArZ = ETZ [prop.VIII]; et deinceps sunt positi. 
ubi autem recta super rectam lineam erecta angulos 
deinceps positos inter se aequales efficit, rectus est 
uterque angulus aequalis [def. 10]. itaque ΑΓΖ, ΖΓΕ 
recti sunt. 

Ergo ad datam rectam Α Β a dato puncto in ea 
sito Γ perpendicularis recta linea ducta est TZ\ quod 
oportebat fieri. 

XI. Boetius p. 381, 4. 

Γ Ε = ΓΑ [prop.II], et in Α Ε 
triangulus aequilaterus constru-
atur ZAE- [prop. I ] , et duca-
tur ΖΓ. dico, ad datam rectam 

JB_AB 'a dato puncto in ea sito 
Γ perpendicularem erectam esse 

Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. 3 

http://prop.II
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ιβ'. 
Έπϊ τήν δοδεΐΰαν ενδεΐαν άπειρον άπο τοϋ 

δοδέντος ΰημεΐον, ο μή έΰτιν έπ' αντής, κά-
δετον ενδεΐαν γραμμήν άγαγεΐν. 

δ Έΰτω ή μεν δοδεΐΰα ένδεια άπειρος ή ΑΒ το δε 
δοδεν ΰημεΐον, ο μή έΰτιν έπ1 αντής, το Γ' δει δή 
έπϊ τήν δοδεΐΰαν ενδεΐαν άπειρον τήν Α Β άπο τοϋ 
δοδέντος ΰημείον τον Γ, ο μή έΰτιν έπ' αντής, κάδετον 
ενδεΐαν γραμμήν άγαγεΐν. 

10 Είλήφδω γάρ έπϊ τά έτερα μέρη τής ΑΒ ένδειας 
τνχόν ΰημεΐον το Α, και κέντρω μεν τω Γ διαΰτή
ματι δε τω ΓΑ κνκλος γεγράφδω 6 ΕΖΗ, και τε-
τμήΰδω ή Ε Η ένδεια δίχα κατά το Θ, καϊ έπεξενχδω-
ΰαν αι ΓΗ,ΓΘ,ΓΕ ενδεΐαι' λέγω, ότι έπι τήν δοδεΐ-

15 ΰαν ενδεΐαν άπειρον τήν Α Β άπό τοϋ δοδέντος 
ΰημεΐον τοϋ Γ, ο μή έΰτιν έπ' αντής, κάδετος ήκται 
ή ΓΘ. 

Έπεϊ γάρ ί'ΰη έΰτίν ή Η Θ τή Θ Ε, κοινή δε ή 
ΘΓ, δνο δή αι ΗΘ, ΘΓ δνο ταΐς ΕΘ, ΘΓ ί'ΰαι είΰϊν 

20 έκατέρα έκατέρα' καϊ βάΰις ή ΓΗ βάΰει τή ΓΕ έΰτιν 
ΐΰη' γωνία άρα ή νπό ΓΘ Η γωνία τή νπό ΕΘΓ έΰτιν 
ί'ΰη. και είΰιν εφεξής, όταν δε ένδεια έπ ενδεΐαν 
ΰταδεΐΰα τάς εφεξής γωνίας ϊΰας άλλήλαις ποιή, ορδή 
έκατέρα τών ί'ΰων γωνιών έΰτιν, καϊ ή έφεΰτηκνΐα εν-

25 δεΐα κάδετος καλείται έφ' ήν έφέΰτηκεν. 
'Επϊ τήν δοδεΐΰαν άρα ενδεΐαν άπειρον τήν Α Β 

άπό τον δοδέντος ΰημεΐον τοϋ Γ, ο μή έΰτιν έπ9 αν
τής, κάδετος ήκται ή ΓΘ' όπερ έδει ποιήΰαι. 

2. Ante άπό ras. 2 litt. Ρ. 9. γραμμήν] mg. m. recenti 
V. & 1 1 . μέν] supra m. 1 Ρ. κέντρω τώ Τ καϊ διαατήματι 
BFbp. 13. ένδεια] Ρ; om. Theon (OFVbp). 14. Γ Ε] e 
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XII. 
Ad datam rectam infinitam a dato puncto extra 

eam sito perpendicularein rectam lineam ducere. 
Sit data recta infinita Α Β punctuni autem datum 

extra eam situm Γ. oportet igitur ad datam rectam 
infinitam Α Β a dato puncto extra eam sito Γ per-
pendicularem rectam ducere. 

sumatur enim in altera parte rectae Α Β quoduis 
punctum A, et centro jTradio autemJTz/circulus describa-

z tur ΕΖΗ[αί'τ.3], etrecta EH 
induas partes aequales secetur 
[prop. X ] in Θ, et ducantur 

£ ] rectae ΓΗ, ΓΘ, ΓΕ. dico, ad da-
tamrectaminfinitam^.Badato 

Q puncto Γ extra eam sito per-
A pendicularem ductam esse ΓΘ. 

nam cum ΗΘ = ΘΕ, et communis sit ΘΓ, duae 
rectae ΗΘ, Θ Γ duabus ΕΘ, Θ Γ aequales sunt altera 

1 alteri. et basis ΓΗ basi ΓΕ aequalis est. itaque 
L ΓΘΗ = ΕΘΓ [prop.YIII]. et deinceps positi sunt. 
ubi autem recta super rectam lineam erecta angulos de-
inceps positos inter se aequales efficit, rectus est uterque 
angulus aequalis, et recta Iinea erecta perpendicularis 

r adpellatur ad earn; super quam erecta est [def. 10]. 
Ergo ad datam rectam infinitam Α Β a dato puncto 

JT extra eam sito perpendicularis ducta est ΓΘ- quod 
oportebat fieri. 

XII. Schol. in Archim. III p. 383. Boetius p. 381, 7. 

corr. m. 2 Ρ, Ε dub. in F. εν&ειαι] Ρ; om. Theon (BPV 
bp). 16. κάϋ-ετος] ante τ ras. V, ut lin. 28. 19. ΘΓ] ΓΘ 
BF. ΗΘ, ΘΓ] ΘΓ, ΘΗ e corr. Ρ; ΓΘ, ΘΗ Β; Η et Γ 
eras. F. δνσί BF. 
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ιγ'. 

Έάν ένδεια έπ ενδεΐαν ΰταδεΐΰ α γωνίας 
ποιή, ήτοι δνο .όρδάς ή δνΰϊν όρδαΐς ϊΰας ποι-
ήΰει. 

5 Ενδεια γάρ τις ή ΑΒ έπ' ενδεΐαν τήν ΓΑ ΰτα-. 
δεΐ6α γωνίας ποιείτω τάς νπο Γ Β Α, ΑΒΑ' λέγω, ότι 
αί νπο Γ Β Α, ΑΒΑ γωνίαι ήτοι δνο όρδαί είΰιν ή 
δνΰϊν όρδαΐς ίΰαι. 

Ει μεν ονν ίΰη έΰτίν ή νπό ΓΒΑ τή νπο ΑΒΑ, 
10 δνο όρδαί είΰιν. ει δε ον, ήχδω άπό τον Β ΰημεΐον 

τή ΓΑ [ένδεια] προς όρδάς ή ΒΕ' αί άρα νπό Γ Β Ε, 
ΕΒΑ δνο όρδαί είΰιν' καϊ έπεϊ ή νπό ΓΒΕ δνΰϊ ταΐς 
νπό ΓΒΑ, ΑΒΕ ί'ΰη έΰτίν, κοινή προΰκείΰδω ή νπό\\ 
ΕΒΑ' αί άρα νπό ΓΒΕ, ΕΒΑ τριΰϊ ταΐς νπό ΓΒΑ,Α 

15 ΑΒΕ, ΕΒΑ ϊΰαι είΰιν. πάλιν, έπεϊ ή νπό ΑΒΑ δνΰϊ 
ταΐς νπό ΑΒΕ, ΕΒΑ ί'ΰη έΰτίν, κοινή προΰκείΰδω ή 
νπό ΑΒΓ' αί άρα νπό Α Β Α, ΑΒΓ τριΰϊ ταΐς νπό\ 
ΑΒΕ, ΕΒΑ, ΑΒΓ ί'ΰαι είΰιν. έδείχδηΰαν δε και αί 
νπό ΓΒΕ, ΕΒΑ τριΰϊ ταΐς ανταΐς ϊΰαι' τά δε τω\ 

20 αντω ϊΰα καϊ άλλήλοις έΰτϊν ϊΰα' καϊ αί νπό ΓΒΕ,\ 
ΕΒΑ άρα ταΐς νπό ΑΒΑ, ΑΒΓ ί'ΰαι είΰίν' αλλά] 
αί νπό ΓΒΕ,ΕΒΑ δνο όρδαί είΰιν' καϊ αί νπόΑΒΑ, 
ΑΒΓ άρα δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι είΰιν. 

Έάν άρα ένδεια έπ ενδεΐαν ΰταδεΐΰα γωνίας ποιή, 

2. Έάν] Ρ m. 2 , Proclus ρ. 292 ,15 , Philop. in anal. IIJ 
in V ε rubro colore postea additum, ut saepe in hoc codice 
litterae initiales, α in ras. (sed lin. 24 ώς av); όταν Ρ m. 1, 
Philop. in phys.; ώς άν Theon (BFbp, Psellns et sine dubiol 
V m. 1), Proclus errore librarii p. 291,20. 3. δνοίν] δνο\ 
Proclus. 10. ον] post ras. 1 litt. V. 11. ένδεια] Ρ mg.l 
m. 1; om. BFVbp. 12. είαιν] Ρ, είοι uulgo. 13. ίατίν]] 
Ρ, εβτί uulgo. 14. τριαί] ex τριαίν m. 2 Ρ. 15. είαίνΐ 
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XIII. . 

Si recta super reetam lineam erecta angulos effe-
cerit, aut duos rectos aut duobus rectis aequales an-
gulos efficiet. 

nam recta aliqua Α Β super rectam Γ Α erecta an-
gulos efficiat ΓΒΑ, ΑΒΑ. dico, angulos ΓΒΑ, ΑΒΑ 
aut duos rectos esse aut duobus rectis aequales. 

Έ Λ iam si ΓΒΑ = ΑΒΑ, duo recti 
/ sunt [def. 10]. sin minus, a Β 

I puncto ad rectamFz/perpendicularis 
/ ducatur Β Ε [prop. XI] . itaque ΓΒ E, 

I EBA duo recti sunt. et quoniain 
Α Έ J7 ΓΒΕ = ΓΒΑ + ABE, communis 
adiiciatur EBA. itaque ΓΒΕ + ΕΒΑ = ΓΒΑ + 
ΑΒΕ + ΕΒΑ [κ. Ivv. 2]. rursus quoniam ΑΒΑ = 
ΑΒΕ-{-ΕΒΑ, communis adiiciatur ΑΒΓ. itaque 
ΑΒΑ + ΑΒΓ= ΑΒΕ + ΕΒΑ + ΑΒΓ [id.]. sed 
demonstratum est, etiam ΓΒΕ-\- ΕΒΑ iisdem tribus 
aequales esse. quae autem eidem aequalia sunt, etiam 
inter se aequalia sunt [κ. ενν. 1]. quare etiam 

ΓΒΕ+ ΕΒΑ = ABA + ΑΒΓ. 
uerum ΓΒΕ +" EBA duo recti sunt. itaque etiam 

ΑΒΑ + ΑΒΓ duobus rectis sunt aequales. 
Ergo si recta super rectam lineam erecta angulos 

ΧΠΙ. Simplic. in phys. fol. 14. Philopon. in phys. h IIII, 
in anal. Π ρ. 66. Psellus ρ. 36 t 40. Boetius p. 381, 9. 

εΐαί PBV; comp. b. 16. ϊαη] corr. ex ϊαα V. ίατίν] PF, 
comp. b, ίατί uulgo. 17. άρα] άρα γωνίαι (in ras.) ai V. 
20. %αί] (alt.) post ea add. V; m mg. add. m. 2 : α ί δνο. 
21. είαιν ϊααι ρ. 22. είαιν] PF; comp. Bb; εΐαι uulgo. αΓ] 
om. V. 23. άρα] om. BF. 24. Έάν] ώς άν PBFVbp. 
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ήτοι δνο όρδάς ή δνΰϊν όρδαΐς ϊΰας ποιήΰει' όπερ 
έδει δειξαι. 

α. 
Έάν πρός χινι ένδεια καϊ τώ προς αντή ΰη~ 

5 μείω δνο ενδεΐαι μή έπϊ τά αντά μέρη κεί-
μεναι τάς εφεξής γωνίας δνΰϊν όρδαΐς ϊΰας 
ποιώΰιν, έπ ένδειας έΰονται άλλήλαις αι εν-
δεϊαι. 

Πρός γάρ τινι ένδεια τή Α Β καϊ τώ προς αυτή 
10 ΰημείω τώ Β δύο εύδεΐαι αίΒΓ,ΒΑ μή έπϊ τά αυτά 

μέρη κείμεναι τάς εφεξής γωνίας τάς νπό ΑΒΓ, ΑΒΑ 
δύο όρδαΐς ί'ΰας ποιείτωΰαν' λέγω, ότι έπ ένδειας 
έΰτϊ τή ΓΒ ή ΒΑ. 

Εί γάρ μή έΰτι τή ΒΓ έπ ένδειας ή ΒΑ, έΰτω 
15 τή Γ Β έπ1 ένδειας ή Β Ε. 

Έπεϊ ουν εύδεΐα ή Α Β έπ' εύδεΐαν τήν ΓΒΕ 
έφέΰτηκεν, αί άρα νπό ΑΒΓ, ΑΒΕ γωνίαι δύο όρ
δαΐς ίΰαι είΰιν' είΰϊ δε καϊ αί νπό ΑΒΓ, ΑΒΑ δύο 
όρδαΐς Ιΰαι' αί άρα νπό ΓΒΑ, ΑΒΕ ταΐς νπό ΓΒΑ, 

20 ΑΒΑ ϊΰαι είΰιν. κοινή άφηρήΰδω ή νπό ΓΒΑ' λοιπή 
άρα ή νπό ΑΒΕ λοιπή τή νπό ΑΒΑ έΰτιν ίΰη, ή 
έλάΰΰων τή μείζονι' όπερ έΰτϊν αδύνατον, ονκ άρα 
έπ* ένδειας έΰτϊν ή Β Ε τή Γ Β. ομοίως δή δείξομεν, 
ότι ονδε άλλη τις πλήν τής ΒΑ' έπ ένδειας άρα έΰτϊν 

25 ή ΓΒ τή ΒΑ. 

1. οπερ έδει δεΐζαι] :— B F V ; om. bp; δείζαι mg. m. 2 
FV. 2. δεΐξαί] ποιήσαί Ρ, corr. m. 2. 4. ένδεια γραμμή 
F. 5. ενδεΐαι εξής Proclus; cfr. ρ. 295,17. κείμ'εναί] om. 
Proclus. 6. δνσίν] δνο Proclus. 13. ίστιν Ρ, ut lin. 14.1 
14. Β Γ] corr. ex ΓΒ V. 15. ΓΒ] Β Γ b. 17. αΓ] η e 
corr. Β. δνσίν V. 18. είσϊν δέ Ρ. δνσίν V. 19. (όρ-) 
δαΐς — 20. είσϊν] postea add. in .V in imo folio. 20. είσϊν] 
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effecerit, aut duos rectos aut duobus rectis aequales 
angulos efficiet-, quod erat demonstrandum. 

XIV. 
Si duae rectae ad rectam aliquam et punctum eius 

, non in eadem parte positae angulos deinceps positos 
duobus rectis aequales effecerint, in eadem erunt linea 
recta. 

Nam ad rectam aliquam Α Β et punctum eius Β 
^ χ duae rectae Β Γ, ΒΑ ηοη in ea-

\ dein parte positae angulos deinceps 
\ / positos ΑΒΓ, ΑΒΑ duobus rectis 
& ^ aequales efficiant. dico, Γ Β et 

ΒΑ in eadem recta esse. 
nam si Β Γ et ΒΑ ηοη sunt in eadem recta, Γ Β 

et Β Ε in eadem recta sint. 
iam quoniam recta Α Β super rectam ΓΒΕ erecta 

est, i ΑΒΓ + ABE duobus rectis aequales sunt 
[prop.XIII]. uerum etiam ΑΒΓ + ΑΒΑ duobus rec-
tis aequales sunt. itaque ΓΒΑ + ΑΒΕ = ΓΒΑ + 
ΑΒΑ [κ. ενν. 1]. subtrahatur, qui comniunis est, 
L ΓΒΑ. itaque L ΑΒΕ = ΑΒΑ [κ. ενν. 3], minor 
maiori; quod fieri non potest. quare Β Ε et ΓΒ ηοη 
sunt in eadem recta. similiter idem de quauis alia 
recta praeter Β Α demonstrabimus. itaque ΓΒβίΒΑ 
in eadem recta sunt. 

XIV. Simplic. ad Arist. de coel. fol. 131 v . Philop. ad anal. 
II fol. 4 y . Boetius p. 381,11. 

PF; BIGC unlgo. κοινή — 21. τή νπο] in ras. in summa pag. 
V. 21. λοιπή] λοι V. 22. ίλάττων F. 23. ΓΒ] Β Γ Ρ, 
et V sed corr. 24. ονδ' ρ. 25. τή] sequitur ras. 1 litt. 
in V, τής comp. b. 
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Έάν άρα πρός τινι ένδεια καϊ τώ πρός αντή ΰη
μείω δνο ενδεΐαι μή έπϊ τά αντά μέρη κείμεναι τάς 
εφεξής γωνίας δνΰϊν όρδαΐς ϊΰας ποιώΰιν, έπ ένδειας 
έΰονται άλλήλαις αί ενδεΐαι" όπερ έδει δεΐξαι. 

5 ιε. 

Έάν δνο ενδεΐαι τέμνωΰιν άλλήλας, τας 
κατά κορνφήν γωνίας ί'ΰας άλλήλαις ποιονΰιν. 

Αύο γάρ ενδεΐαι αί Α Β, ΓΑ τεμνέτωΰαν άλλή-
λας κατά τό Ε ΰημεΐον λέγω, ότι ίΰη έΰτϊν ή μεν 

10 νπό ΑΕΓ γωνία τή νπό ΑΕΒ, ή δε νπό ΓΕΒ τή 
νπό ΑΕΑ. 

Έπεϊ γάρ εύδεΐα ή Α Ε "έπ ενδεΐαν τήν ΓΑ έφ-
έΰτηκε γωνίας ποιονΰα τάς νπό ΓΕΑ, ΑΕΑ, αί άρα 
νπό ΓΕΑ, ΑΕΑ γωνίαι δνΰϊν όρδαΐς ίΰαι είΰιν. πά-

15 λιν, έπεϊ εύδεΐα ή ΑΕ έπ ενδεΐαν τήν ΑΒ έφέΰτηκε 
γωνίας ποιονΰα τάς νπό ΑΕΑ, Α Ε Β, αί άρα νπό 
ΑΕΑ, ΑΕΒ γωνίαι δνΰϊν όρδαΐς ί'ΰαι είΰιν. έδείχδη-
ΰαν δε καϊ αί νπό ΓΕΑ, ΑΕ Α δνΰϊν όρδαΐς ίΰαΐ' 
αί άρα νπό ΓΕΑ, ΑΕΑ ταΐς νπό ΑΕΑ, ΑΕΒ ϊΰαι 

20 είΰιν. κοινή άφηρήΰδω ή νπό ΑΕΑ' λοιπή άρα ή νπό 
ΓΕΑ λοιπή τή νπό ΒΕΑ ίΰη έΰτίν ομοίως δή δειχ-
δήΰεται, ότι καϊ αί νπό ΓΕΒ, ΑΕΑ ί'ΰαι είΰιν. 

Έάν άρα δύο ενδεΐαι τέμνωΰιν άλλήλας, τάς κατά 
κορνφήν γωνίας ϊΰας άλλήλαις' ποιονΰιν όπερ έδει 

25 δεΐξαι. 

4. αί] om. V. 7. ποιοΰαιν] ποιοναι Proclus, ποιήοοναν 
(uel -σι) codd.; cfr. lin. 24. 12. έφέστηκεν BF. 13. ΓΕΑ — 
18. όρδαΐς] in ras. V. 14. είσϊν] PBF; comp. b; είσί unlgo. 
15. επ] ίπί Pb. εφεστηπεν PBF. 16. αί άρα νπο AEJ, 
Δ Ε Β] mg. m. 1 ρ. 19. άρα] om. F. ταΐς] άρα ταΐς F. 
20. είσϊν] PF; comp. b; είσί uulgo. άφηρψσδω V. 21. 
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Ergo si duae rectae ad rectam aliquam et punc-
tum eius non in eadem parte positae angulos dein-
ceps positos duobus rectis aequales effecerint, in ea-
dem erunt linea recta; quod erat demonstrandum. 

XV. 

Si duae rectae inter se secant, angulos ad uerticem 
positos inter se aequales efficiunt. 

Nam duae rectae ΑΒ, ΓΆ inter se secent in puncto 
E. dico, esse L ΑΕΓ = AEB et L ΓΕΒ = AEA. 

nam quoniam recta Α Ε super rectam Γ Α erecta 
est angulos efficiens ΓΕΑ, ΑΕΑ, 
auguli ΓΕΑ, ΑΕΑ duobus rectis 
aequales sunt [prop. XIII]. rursus 

Α Τ quoniam recta Α Ε super rectam 
Α Β erecta est angulos efficiens 

^ ΑΕΑ, AEB, anguli AEA, 
AEB duobus rectis aequales sunt [id.] sed demon-
stratum est? etiam angulos ΓΕΑ, ΑΕΑ duobus rectis 
aequales esse. quare ΓΕΑ + ΑΕΑ = ΑΕΑ -f- ΑΕΒ 
[xJvv.l]. subtrahatur,qui communis e s t ; i t a q u e 
ΓΕΑ = ΒΕΑ [κ. Ενν. 3]. similiter demonstrabimus, 
esse etiam L ΓΕΒ = AEA. 

Ergo si duae rectae inter se secant, angulos ad 
uerticem positos inter se aequale? efficiunt; quod erat 
demonstrandum. 

XV. Boetius p. 381,15. 

TEA]t litt. Ε Α in r ŝ. V. BEJ] ΔΕΒ Β et in ras. V. 
δή~\ δέ b, et V m. 1 sed corr. 24. ποιώβιν F. 
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[Πόριΰμα. 

Έκ δή τούτου φανερον οτι, έάν δύο εύδεΐαι τέ
μνωΰιν άλλήλας, τάς προς τή τομή γωνίας τέτραΰιν 
όρδαΐς ίΰας ποιήΰουΰιν.] 

5 ις'. 
Παντός τριγώνου μιας τών πλευρών προΰ-

εκβληδείΰης ή έκτος γωνία έκατέρας τών εντός 
καϊ άπεναντίον γωνιών μείζων έΰτίν. 

Έΰτω τρίγωνόν τό ΑΒΓ, καϊ προΰεκβεβλήΰδω αύ-
10 τοϋ μία πλευρά ή Β Γ έπι τό Α' λέγω, ότι ή έκτος 

γωνία ή υπό ΑΓΑ μείζων έΰτιν έκατέρας τών εντός 
καϊ άπεναντίον τών υπό ΓΒΑ, ΒΑΓ γωνιών. 

Τετμήΰδω ή Α Γ δίχα κατά τό Ε, και έπιζευχδεΐΰα 
ή Β Ε έκβεβλήΰδω έπ* εύδείας έπϊ τό Ζ, και κείΰδω 

15 τή Β Ε ίΰη ή ΕΖ, καϊ έπεζεύχδω ή Ζ Γ, καϊ διήχδω 
ή ΑΓ έπϊ τό Η. 

'ΕπεΙούν ίΰη έΰτιν ή μεν Α Ε τή Ε Γ, ή δε Β Ε 
τή ΕΖ, δύο δή αί ΑΕ, ΕΒ δνΰϊ ταΐς ΓΕ, ΕΖ ίΰαι 
είΰϊν έκατέρα έκατέρα' καϊ γωνία ή υπό ΑΕΒ γωνία 

20 τή υπό ΖΕΓ ίΰη έΰτίν' κατά κορυφήν γάρ' βάΰις 
άρα ή ΑΒ βάΰει τή ΖΓ ίΰη έΰτίν, καϊ τό ΑΒΕ τρί
γωνόν τώ ΖΕΓ τριγώνω έΰτϊν ίΰον, καϊ αί λοιπαϊ 
γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις ί'ΰαι είΰϊν έκατέρα έκα
τέρα, ύφ* άς αί ίΰαι πλευραϊ ύποτείνουΰιν' ίΰη άρα 

25 έΰτϊν ή νπό ΒΑΕ τή υπό Ε Γ Ζ. μείζων δέ έΰτιν ή 

1. πόρισμα — 4. ποιονσιν] om. P V b et alter codex Grynaei; 
in ρ legitur a m. 2; in Β in imo mg. m. 1; habent F, Pro-
clus, Psellus p.36; inVm^. m. 2 legitur cum altero cod. Gry-
naei: εκ δή τούτον φανερον, οτι εάν οσαιδηποτονν ενδεΐαι τε-
μνωσιν άλλήλας, τάς προς τή τομή γωνίας τέσσαρσιν όρδαΐς 
ΐσας ποιήσονσι; idem mg. m. 1 praebent F (τέτρασιν, ποιή-
σονσιν) et b (τέτταρσιν, ποιήσονσιν) et habuit Psellus; Proclus 
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. XVI. 

In quouis triangulo uno latere producto angulus 
extrinsecus positus utrouis angulo interiore et oppo-
sito maior est. 

Sit triangulus ΑΒΓ, et producatur 
urmm latus eius Β Γ ad Α punctum. 
dico esse L ΑΓΑ > ΓΒΑ et 

ΑΓΑ>ΒΑΓ. 
secetur Α Γ in duas partes aequales 

in .Efprop. X ] , et ducta .B.E producatur 
in directum ad Z, et ponatur Ε Ζ = BE, 

et ducatur Ζ Γ, et educatur Α Γ ad Η. 
iam quoniam Α Ε = Ε Γ et ΒΕ = ΕΖ, duae rec-

tae ^JB duabus ΓΕ, ΕΖ aequales sunt altera 
alteri. et L ΑΕΒ = ΖΕΓ (nam ad uerticem eiuS est) 
[prop. X V ] . itaque basis Α Β basi ΖΓ aequalis est et 
Δ ΑΒΕ = ΖΕΓ, et reliqui anguli reliquis aequales 
sunt alter alteri, sub quibus aequalia latera subten-
dunt [prop. IV] . itaque LBAE = ΕΓΖ. uerum 

XVI. Schol. in Pappum III p. 1183,4. Boetius p. 381,17. 

p. 305 ,4 de suo adiicit. praeterea in V mg. m. 1 reperitur: 
πόρισμα. Ικ δή τούτου φανερον, οτι εάν δσαιδηποτοϋν ενδεΐαι 
τεμνωσιν άλλήλας τάς κατά κορνφήν γωνίας ί'σας άλλήλαις ποι-
ήοοναιν. Zambertas nullum omnino porisma habet, Campanus 
id, quod recepimus. 2. τέμωαιν ρ. 3. προς τή τομή] Βρ; 
τέτταρας Proclus. αί προς τή τομή γωνίαι F. τέτρασιν] 
BFp; τέτταρσιν Proclus. 4. ί'σας] ί'σαι F. ποιήσονσιν] Β ρ ; 
ποιονσιν Proclus; είσϊν F. 6. τών πλενρών] πλενράς Proclus; 
τών πλενράς V, sed corr. προσ- e corr. V. 7. τον τρι
γώνου γωνία Proclus. 8. άπεναντίων Β. γωνιών] Ρ, Βοβ-
tius, Campauus; om. Proclus et Theon (BFbp; in V comp. 
add. m. 2). 12. άπεναντίων Β. 14. Post Β Ε ras. 2 litt. 
Ρ. in εύδείας] Ρ; om. Theon (BFVbp). 16. Η] Κ in 
ras. p. 20. εστίν] conip. b; ίστί BF. 21. εστίν] PF; 
comp. b; Ιστί milgo. 25. μείξω Ρ, corr. m. 2. 
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νπό ΕΓΑ τής νπο ΕΓΖ' μείζων άρα ή νπο ΑΓΑ 
τής νπο Β Α Ε. "Ομοίως δή τής Β Γ τετμημένης δίχα 
δειχδήΰεται καϊ ή νπό Β Γ Η, τοντέΰτιν ή νπό ΑΓΑ, 
μείζων καϊ τής νπό ΑΒΓ. 

5 Παντός άρα τριγώνον μιας τών πλενρών προΰεκ-
βληδείΰης ή έκτος γωνία έκατέρας τών εντός καϊ άπ-
εναντίον γωνιών μείζων έΰτίν όπερ έδει δεΐζαι. 

.{ ' . 
Παντός τριγώνον αί δνο γωνίαι δνο όρ

ιο δών έλάΰΰονές είΰι πάνττ] μεταλαμβανόμεναι. 
Έΰτω τρίγωνόν τό ΑΒΓ' λέγω, ότι τον ΑΒΓ τρι

γώνον αί δνο γωνίαι δνο ορδών έλάττονές είΰι πάντη 
μεταλαμβανόμεναι. 

'Εαβεβλήΰδω γάρ ή ΒΓ έπϊ τό Α. 
15 Καϊ έπεϊ τριγώνον τον ΑΒΓ έκτος έΰτι γωνία ή 

νπό ΑΓΑ, μείζων έΰτϊ τής εντός καϊ άπεναντίον τής 
νπό ΑΒΓ. κοινή προΰκείΰδω ή νπό ΑΓΒ' αί άρα 
νπό ΑΓΑ, ΑΓΒ τών νπό ΑΒΓ, Β ΓΑ μείζονες είΰιν. 
άλλ* αί νπό ΑΓΑ, ΑΓΒ δνο όρδαΐς ί'ΰαι είΰιν' αί 

20 άρα νπό ΑΒΓ, Β ΓΑ δνο ορδών έλάΰΰονές είΰιν. 
ομοίως δή δείζομεν, ότι καϊ αί νπό ΒΑΓ, ΑΓΒ δνο 
ορδών έλάΰΰονές είΰι καϊ έτι αί νπό ΓΑ Β, ΑΒΓ. 

Παντός άρα τριγώνον αί δνο γωνίαι δνο ορδών 
έλάΰΰονές είΰι πάνττ\ μεταλαμβανόμεναΐ'όπερ έδει δεΐξαι. 

1. ΑΓΛ] ATJ και Ρ. 2. δή] BFbp; δε Ρ et V inser-
tum m. 2. τετμημένης] τμηδείαης Β. 6. άπεναντίων Β. 
7. γωνιών] Ρ; om. Theon (BFVbp). δεΐξαί] ΡΒρ et e corr. 
V; F; ποιήααι V m. 1, b. 10. είαιν Ρ. μεταλαμβα
νόμεναι] -αι eras. V. 13. έλάααονες BVb. είαιν PF. 
15. ΑΒΓ] Β Γ euan. F. 16. εατίν Ρ. άπεναντίων Β, s*d 
corr. m. 1. 19. δναίν Β. είαιν ΐααι Β. 20. έλάττονες 
F. 21. νπο] om. Ρρ; m. 2 PF. 22. είαιν PF, comp. b. 
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L ΕΓΑ > ΕΓΖ [κ. ενν. 8 ] . quare L ΑΓΑ > BAE. 
similiter recta Β Γ in duas partes aequales secta de-
monstrabitur etiam L -Β Γ Η > ΑΒΓ, h. e. 

L ΑΓΑ > ΑΒΓ. 
Ergo in quouis triangulo uno latere producto an-

gulus extrinsecus positus utrouis angulo interiore et 
opposito maior est; quod erat demonstrandum. 

« 
XVII. 

Cuiusuis trianguli duo anguli duobus rectis minores 
j[ sunt quoquo modo coniuncti. 
y X . Sit triangulus ΑΒΓ. dico, 
\ angulos duos trianguli ΑΒΓ 
\ duobus rectis minores esse quo-
B Τ Α quo inodo coniunctos. 

producatur enim Β Γ ad Α. et quoniam in trian-
gulo ^^JTextrinsecus positus est angulus ΑΓΑ, ma-
ior est angulo interiore et opposito ΑΒΓ [prop. XVI] . 
communis adiiciatur ΑΓΒ. itaque 

ΑΓΑ + ΑΓΒ > ΑΒΓ+ ΒΓΑ [κ. ενν. 4] . 
uerum ΑΓΑ + ΑΓΒ duobus rectis aequales sunt 

[prop. ΧΠΙ]. itaque ΑΒΓ ΒΓΑ duobus rectis mi-
nores sunt. similiter demonstrabimus, etiam ΒΑΓ-\-
ΑΓΒ et praeterea ΓΑΒ + ΑΒΓ duobus rectis mi-
nores esse. 

Ergo cuiusuis trianguli duo anguli duobus rectis 
minores sunt quoquo modo conkmcti; quod erat de-
monstrandum. 

XVII. Proclus p. 184 ,1 . Boetius p. 381,19. 

24. έλάττονες F. είαιν PF; comp. b. δείξαι] ποιήααι V, 
sed supra scr. δει'ξοα m. 1. 
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ιη. 
Παντός τ ριγώνου ή μείζων πλενρά τήν μεί

ζονα γωνίαν ύποτείνει. 
Έΰτω γάρ τρίγωνόν το ΑΒΓ μείζονα έχον τήν Α Γ 

δ πλευράν τής ΑΒ' λέγω, ότι καϊ γωνία ή νπο ΑΒΓ 
μείζων έΰτϊ τής νπο ΒΓΑ. 

Έπεϊ γάρ μείζων έΰτϊν ή Α Γ τής Α Β, κείΰ&ω τή 
Α Β ίΰη ή Α Α, καϊ έπεζεύχ&ω ή ΒΑ. 

Καϊ έπεϊ τριγώνον τον ΒΓΑ έκτος έΰτι γωνία ή 
10 νπο Α Α Β, μείζων έΰτϊ τής εντός καϊ άπεναντίον τής 

νπό ΑΓΒ' ίΰη δε ή νπό ΑΑΒ τή νπό ΑΒΑ, έπεϊ 
καϊ πλενρά ή Α Β τή Α Α έΰτιν ί'ΰη' μείζων άρα καϊ 
ή νπό ΑΒΑ τής νπό ΑΓΒ' πολλώ άρα ή νπό ΑΒΓ 
μείζων έΰτϊ τής νπό ΑΓΒ. 

15 Παντός άρα τριγώνον ή μείζων πλενρά τήν μείζονα 
γωνίαν νποτείνει" όπερ έδει δεΐζαι. 

ι&'. 
Παντός τριγώνον νπό τήν μείζονα γωνίαν 

ή μείζων πλενρά νποτείνει. 
20 Έΰτω τρίγωνόν τό ΑΒΓ μείζονα έχον τήν νπό 

ΑΒΓ γωνίαν τής νπόΒΓΑ' λέγω, ότι καϊ πλευρά ή 
Α Γ πλευράς τής Α Β μείζων έΰτίν. 

Εί γάρ μή, ήτοι ίΰη έΰτϊν ή ΑΓ τή ΑΒ ή 
έλάΰΰων' ίΰη μεν ουν ουκ έΰτιν ή ΑΓ τή ΑΒ' ί'ΰη 

25 γάρ αν ήν καϊ γωνία ή νπό ΑΒΓ τή νπό ΑΓΒ' ουκ 
έΰτι δέ' ουκ άρα ί'ΰη έΰτϊν ή ΑΓ τή Α Β. ούδε μην 
έλάΰΰων έΰτϊν ή Α Γ τής ΑΒ' έλάΰΰων γάρ αν ήν 

6. ίατίν Ρ. 8. κα<Τ— ΒΔ] mg. m. 1 Ρ. 9. ΒΓΔ] 
PBF; ΒΔ Γ uulgo. 10. Α Δ Β] corr. ex ΑΒΔ F. ίατίν 
Ρ. 11. ΔΓΒ] Ρρ; ΑΓΒ BFb et e corr. V. 12. Α Β] su-
pra scriptum Δ b m. 1. 13. πολλώ — 14. Α ΓΒ] mg. m. 1 Ρ. 
14. ίατίν Ρ. 16. όπερ έδει δείξαί] om. Bbp; m. 2 add. V. 
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XVIII. 

In quouis triangulo niaius latus sub maiore angulo 
subtendit. 

Sit enim triangulus ^-B-Thabens ΑΓ> Α Β. dico, 
etiam esse L ΑΒΓ> ΒΓΑ. 

nam quoniam ΑΓ>ΑΒ, ponatur Α Α = Α Β 
~Ar [prop. I I ] , et ducatur BA. 

et quoniam in triangulo ΒΓΑ 
\ extrinsecus positus estL Α AB, 

\ / erit L ΛΑΒ > ΑΓΒ, qui in~ 
JS^- terior est et oppositus [prop. 

XVI]. sed LAAB—ABA, quoniam etiam Α Β — Α Α 
I [ΡΓ0Ρ· itaque etiam L'ΑΒΑ > ΑΓΒ. quare multo 

magis L ΑΒΓ> ΑΓΒ [κ. ϊνν. 8]. 
Ergo in quouis triangulo maius latus sub maiore 

angulo subtendit; quod erat demonstrandum. 

XIX. 

In quouis triangulo sub uiaiore angulo maius latus 
-A subtendit. 

Sit triangulus ΑΒΓ habens 
L ΑΒΓ > ΒΓΑ. 

dico, etiam esse ΑΓ> AB. 
nam si minus, aut Α Γ — ΑΒ aut 

ΑΓ<.ΑΒ. iam ηοη est Α Γ — ΑΒ. tuin 
enim esset L ΑΒΓ — ΑΓΒ [prop. V ] ; 

jr uerum non esi itaque non est Α Γ — Α Β. 
neque uero ΑΓ<.ΑΒ. tum enim esset LABT< ΑΓΒ 

XVIII. Boetius p. 381, 21. XIX. Boetius p. 381, 23. 

21. ΒΓΑ] corr. ex ΓΒΑ b. 
26. Ιατιν Ρ. 

η\ να. ras. 3 litt. m. 1 Ρ. 
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καϊ γωνία ή νπό ΑΒΓ τής νπό ΑΓΒ' ουκ έΰτι δέ' 
ουκ άρα έλάΰΰων έΰτϊν ή Α Γ της Α Β. έδείχδη δέ, 
ότι ούδί ίΰη έΰτίν. μείζων άρα έΰτϊν ή Α Γ τής Α Β. 

Παντός άρα τριγώνου νπό τήν μείζονα γωνίαν ή 
5 μείζων πλευρά νποτείνει' όπερ έδει δειζαι. 

κ. 

Παντός τριγώνου αί δνο πλευραϊ τής λοι
πής μείζονες είΰι πάντη μεταλαμβανόμεναι. 

Έΰτω γάρ τρίγωνόν τό ΑΒΓ' λέγω, ότι του ΑΒΓ 
10 τριγώνου αί δύο πλευραϊ τής λοιπής μείζονες είΰι 

πάντη μεταλαμβανόμεναι, αί μεν ΒΑ, Α Γ τής Β Γ, 
αί δε Α Β, Β Γ τής Α Γ, αί δε Β Γ, ΓΑ τής Α Β. 

Αιήχ&ω γάρ ή ΒΑ έπϊ τό Α ΰημεΐον, καϊ κείΰ%ω 
τή ΓΑ ίΰη ή Α Α, καϊ έπεζεύχ&ω ή ΑΓ. 

15 Έπεϊ ούν ίΰη έΰτϊν ή Α Α τή Α Γ, ίΰη έΰτϊ καϊ 
γωνία ή υπό Α Α Γ τή νπό Α Γ Α' μείζων άρα ή νπό ΒΓΑ 
τής νπό ΑΑΓ' καϊ έπεϊ τρίγωνόν έΰτι τό ΑΓΒ μεί
ζονα έχον τήν νπό ΒΓΑ γωνίαν τής νπό ΒΑΓ, νπό 
δε τήν μείζονα γωνίαν ή μείζων πλενρά νποτείνει, ή 

20 Α Β άρα τής Β Γ έΰτι μείζων, ίΰη δε ή Α Α τή ΑΓ' 
μείζονες άρα αί ΒΑ} Α Γ τής Β Γ ομοίως δή δείζο-
μεν, ότι καϊ αί μεν ΑΒ, ΒΓ τής ΓΑ μείζονες είΰιν, 
αί δε ΒΓ, ΓΑ τής ΑΒ. 

XX. Boetius ρ. 381, 25. 

1. έατιν Ρ. 2. τής] τή b. 3. ίατίν] PFV; comp. 
b; ίατί uulgo. ίατίν] corup. b; έαται F. 4. άρα] mg. 
V. 7. ταΐς λοιπαΐς V; corr. m. 1. 8. είαί] είαιν PF; 
comp. b. 9. οτι] om. F. τοϋ] e corr. V. 10. τρι
γώνου] -ου e corr. ν. ταΐς λοιπαΐς V, sed corr. είαί] 
είαιν PF; comp. b. 11. ΒΓ] ΓΒ BF, et V corr. ex ΒΓ. 
12. ΑΓ] Δ Γ F. 14. τή] corr. ex τής V. Δ Γ] ΓΔ F. 
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quoniam Α Α — Α Γ, erit etiam 
9 LAAT= ΑΓΑ [prop. V ] . 

itaque J_ ΒΓΑ > ΑΑΓ [κ. ενν. 8]. 
et quoniam triangulus est ΑΓΒ ma-
iorem habens angulum ΒΓΑ angulo 
ΒΑΓ, sub maiore autem angulo 

ff JT maius latus subtendit, erit AB> Β Γ 
[prop. XIX], uerum Α Α = ΑΓ. itaque 

ΒΑ + ΑΓ> ΒΓ.1) 
similiter demonstrabimus, esse etiam 

ΑΒ +ΒΓ> ΓΑ et ΒΓ+ ΓΑ > ΑΒ. 
1) Nam ΔΒ = ΔΑ -f ΑΒ. 

15. εστί] comp. b; ίστιν PF. 16. Post ΑΓΔ add. άλλ' ή νπο 
ΒΓΔ γωνία τής νπο ΑΓΔ μείζων ίστί mg. m. 1 V, mg. m. 
recenti ρ. 17. Α Δ Γ] corr. ex ΑΓΔ F. ίστιν Ρ. 18. 
Β Δ Γ] corr. βχΑΔΓ V; ΔΑΒ ηβίΔΑΓ F. seq. ras. magna 
Ρ. 20. ίστιν Ρ. ΔΑ] Α Δ F. ΔΑ τή ΑΓ] ΔΒ ταίς 
Α Β , Α Γ e corr. ρ m. recenti (fuerat ΔΑ τή Α Γ), Campanus, 
Zambertus. V in mg. habet: ί'ση δε ή ΔΒ ταΐς ΑΒ, ΑΓ μείζο
νες άρα αι ΒΑ, Α Γ τής ΒΓ ad ί'ση Ιίη. 20 relata. 

Euclides, edd. Iieibgrg et Menpe. 4 

[prop.XYIII]. uerum non est. itaque non estAT<AB. 
demonstratuin autem est, ne aequalem quidern esse. 
quare ΑΓ> Α Β. 

Ergo in quouis triangulo sub maiore angulo maius 
latus subtendit; quod erat demonstranduui. 

XX. 
In quouis triangulo duo latera reliquo maiora sunt 

quoquo modo coniuncta. 
Sit enim triangulus ΑΒΓ. dico, in triangulo ΑΒΓ 

duo latera reliquo maiora esse quoquo modo coniuncta, 
ΒΑ + ΛΓ> ΒΓ, ΑΒ +ΒΓ>ΑΓ, ΒΓ+ΓΑ>ΑΒ. 

educatur enim Β Α ad Α punctum, et ponatur 
χ] AA = TAy et ducatur ΑΓ. iam 
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ΙΙαντός άρα τριγώνου αί δύο πλευραϊ τής λοιπής 
μείζονες είΰι πάντη μεταλαμβανόμεναι" όπερ έδει 
δεΐξαι. 

κα . 

Έάν τριγώνου έπϊ μιας τών πλευρών άπό 
5 τών περάτων δύο εύδειαι εντός ΰυΰταδώΰιν, 

αί ΰυΰταδεΐΰαι τών λοιπών τον τριγώνου δύο 
πλευρών έλάττονες μεν έΰονται, μείζονα δε 
γωνίαν περιέξουΰιν. 

Τριγώνου γάρ τοϋ ΑΒΓ έπϊ μιας τών πλευρών 
10 τής Β Γ άπό τών περάτων τών Β, Γ δύο εύ%εΐαι εν

τός ΰυνεΰτάτωΰαν αί ΒΑ,ΑΓ' λέγω, ότι αί ΒΑ, Α Γ 
τών λοιπών τοϋ τριγώνου δύο πλευρών τών ΒΑ, Α Γ 
έλάΰΰονες μέν είΰιν, μείζονα δε γωνίαν περιέχουΰι τήν 
υπό ΒΑΓ τής νπό ΒΑΓ 

15 Αιήχδω γάρ ή ΒΑ έπϊ τό Ε. καϊ έπεϊ παντός 
τριγώνον αί δύο πλενραϊ τής λοιπής μείζονες είΰιν, 
τοϋ ΑΒΕ άρα τριγώνον αί δύο πλευραϊ αί ΑΒ, Α Ε 
τής Β Ε μείζονες είΰιν κοινή προΰκείΰδω ή ΕΓ' 
αί άρα ΒΑ, Α Γ τών Β Ε, ΕΓ μείζονες είΰιν. πά-

20 λιν, έπεϊ τοϋ ΓΕΑ τριγώνου αί δύο πλευραϊ αί Γ Ε, 
Ε Α τής ΓΑ μείζονες είΰιν, κοινή προΰκείΰδω ή ΑΒ' 
αί Γ Ε, Ε Β άρα τών ΓΑ, Α Β μείζονες είΰιν. άλλά 

. τών BEy ΕΓ μείζονες έδείχδηΰαν αί ΒΑ, ΑΓ' πολλώ 
άρα αί ΒΑ, Α Γ τών ΒΑ, Α Γ μείζονες είΰιν. 

XXI. Schol. in Pappum III ρ. 1183,4. Boetius ρ. 381,26. 

2. είαν Ρ. 4. πλευρών δύο εύδειαι ουσταδώσιν ίντος 
άπο τών περάτων άρξάμεναι al Proclus. 6. δύο] om. Pro-
clus. 7. ίλάττους F, Proclus. 8. περιέζουαι Proclus, Vbp. 
11. ΔΤ πλευραϊ τών Ρ. 13. είΰι Vbp. περιέχουοιν PF. 
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Ergo in quouis triangulo duo latera reliquo ma-
iora sunt quoquo modo coniuncta; quod erat demon-
strandum. 

XXT. 

Si in uno latere trianguli a terniinis duae rectae 
intns comunguntur, rectae coniunctae reliquis duobus 
lateribus trianguli minores erunt, maiorem autem an-
gulum comprehendent. 

In triangulo enim ΑΒΓ in uno latere ΒΓ Ά ter-
minis Β, Γ duae rectae intus coniungantur BA} ΑΓ. 
dico, esseBA + ΑΓ < Β Α + ΑΓ et L ΒΑΓ> ΒΑΓ. 

educatur enim ΒΑ ad Ε. et quoniam in quouis 
triangulo duo latera reliquo maiora sunt [prop. X X ] , 

in triangulo ABE erunt 
ΑΒ + ΑΕ > BE. com-
munis adiiciaturi£.r. itaque 
Β Α + ΑΓ>ΒΕ + ΕΓ 
[κ.εννΛ]. rursus quoniam 
in ΓΕΑ triangulo 

ΓΕ + Ε Α > ΓΑ} 

communis adiiciatur Α Β. itaque 
ΓΕ+ ΕΒ> ΓΑ + Λ Β. 

sed demonstratum est ΒΑ + ΑΓ> Β Ε + Ε Γ. ita-
que multo magis ΒΑ + ΑΓ> ΒΑ + ΑΓ. 

14. ΒΔΓ] ΓΔΒ F. 15. Ε] euan. F. 16. είΰιν] PF; 
comp. b; είΰι tralgo. 17. Post πλενραί in Ρ del. τής λοιπής 
μει. 18. είσϊν] PF; comp. b; είΰι uulgo. προα- supra 
m. 2 b. ΕΓ] Β Γ Ρ. 19. ε&τιν] FP, comp. b; εΐαι uulgo. 

20. ΓΕΔ] Δ add. m. 2 F. 21. είΰιν'] PFV; ε£σι uulgo. 
Δ Β] ΒΔ b. 22. άρα ΓΕ, ΕΒ F. 23. ΒΑ] corr. in Λ Β 
V. 24. Δ Γ] ΑΓ F. είΰιν] PF; είΰι uulgo. 

4* 



52 ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ α'. 

Πάλιν, έπεϊ παντός τρίγωνου ή έκτος γωνία τής 
εντός καϊ άπεναντίον μείζων εΰτίν, τοϋ ΓΑΕ άρα 
τριγώνου ή έκτος γωνία ή νπο ΒΑΓ μείζων έΰτϊ 
τής νπο ΓΕΑ. διά ταύτα τοίννν καϊ τοϋ ΑΒΕ τρι-

5 γώνον ή έκτος γωνία ή νπο ΓΕΒ μείζων έΰτϊ τής 
νπο ΒΑΓ. αλλά τής νπο ΓΕΒ μείζων έδείχδη ή 
νπο ΒΑΓ' πολλώ άρα ή νπο ΒΑΓ μείζων έΰτϊ τής 
νπο ΒΑΓ. 

Έάν άρα τριγώνον έπϊ μιας τών πλευρών άπο 
10 τών περάτων δύο εύδεΐαι εντός ΰυΰταδώΰιν, αί ΰυ-

ΰταδεϊΰαι τών λοιπών τοϋ τριγώνου δύο πλευρών 
έλάττονες μέν είΰιν, μείζονα δε γωνίαν περιέχουΰιν' 
όπερ έδει δεΐζαι. 

κβ'. 

15 Έκ τριών εύδειών, αϊ είΰιν ίΰαι τριΰϊ ταϊς 
δοδείΰαις [εύδείαις], τρίγωνόν ΰυΰτήΰαΰδαι' 
δει δε τάς δύο τής λοιπής μείζονας είναι πάν-
ττ] μεταλαμβανομένας [διά τό καϊ παντός τρι
γώνου τάς δύο πλευράς τής λοιπής μείζονας 

20 είναι πάντη μεταλαμβανομένας]. 
Έΰτωΰαν αί δοδεΐΰαι τρεις εύδεΐαι αί Α, Β, Γ, 

ών αί δύο τής λοιπής μείζονες έΰτωΰαν πάντη μετα
λαμβανόμεναι, αί μεν Α, Β τής Γ, αί δε Α, Γ τής Β, 
και έτι αί Β, Γ τής Α' δει δή έκ τών ί'ΰων ταΐς Α, 

25 Β, Γ τρίγωνόν ΰυΰτήΰαΰ%αι. 
Έκκείΰδω τις εύδεΐα ή Α Ε πεπεραΰμένη μεν κατά 

XXII. Proclus ρ. 102,16. Eutocius in Apollonmm ρ. 10. 
Boetius ρ. 382, 1 (male). partem demonstrationis habet Pro-
clus p. 330 sq. 

2. εντός] εν- in ras. b. ίατίν] PF; εατί uulgo. ΤΔΕ] 
e corr. F m. 2; mutat. in TEd V. aga] supra F. 3. 
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rursus quoniam in quouis triangulo angulus extrin-
secus positus maior est angulo interiore et opposito 
[prop. XVI] , in triangulo ΓΑΕ erit L ΒΑΓ> ΓΕΑ. 
eadem de causa igitur etiam in triangulo ABE erit 
ίΓΕΒ> ΒΑΓ. uerum demonstratuni est /. ΰ ζ / Γ > 
ΓΕΒ. multo igitur magis ΒΑΓ> ΒΑΓ. 

Ergo si in uno latere trianguli a terminis duae 
rectae intus coniunguntur, rectae coniunctae reliquis 
duobus lateribus trianguli minores erunt, maiorem 
autem angulum comprehendent; quod erat demonstran-
dum. 

XXII. 
Ex tribus rectis, quae tribus datis aequales sunt, 

triangulum construere (oportet autem duas reliqua 
maiores esse quoquo modo coniimctas [prop. XX]) . 

Sint tres datae rectae Α, Β, Γ, quarum duae reliqua 
maiores sint quoquo modo coniunctae, Α + Β > Γ, 
Α -\- Γ> By Β Γ > Α. oportet igitur ex rectis ae-
qualibus rectis Α, Β, Γ triangulum construere. 

sumatur1) recta Α Ε terminata in A, uersus Ε au-

1) Proclum non ipsa uerba Euclidis citare, adparet. cfr. 
idem p. 102,19. Augustum perperam post ΚΛΘ p. 54, 5. sup-
pleuisse: καϊ τεμνετωΰαν αλλήλους οί κύκλοι κατά τό Κ, de-
monstram „Studien" ρ. 185. 

ΒΔ Γ] Δ in ras. F. ίατιν PV. 4. Γ Ε Δ] eras. F. ταύτα] 
τά αυτά F; ταύτα V b p . 5. Ιατίν Ρ, ut lin. 7. 6. άλλα 
καϊ τής F. 7. ΒΔ Γ] (alt.) ΒΔ in ras. suntV. ^ 12. είΰιν] 
Ρ; είΰι uulgo. 15. αΐ είΰιν τριΰϊ ταΐς δοδείΰαις εύ&είαις ίΰαι 
Proclus ρ. 329; sed ρ. 102: αΐ είΰιν ί'ΰαι τρισϊ ταΐς δο&είΰαις 
εύ&είαις. 16. εν&είαις] om. b; m. rec. Ρ; supra ρ; mg. m. 2 V; 
om. Eutocius. 17. δί] Proclus, Eutocius; δή codd. τάς] corr. 
ex ταΐς F. δύο] β b. 18. διά τό — 20. μεταλαμβανομενας] 
omnee codd., Boetius; om. Proclus, Carapanus; contra Eutocius 
ea habtnese uidetur. 21. τρεις] om. p. 
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τό Α άπειρος δε κατά το Ε, καϊ κείΰ&ω τή μεν Α 
ίΰη ή Α Ζ, τή δε Β ί'ΰη ή ΖΗ, τή δε Γ Ιΰη ή ΗΘ' 
καϊ κέντρω μεν τω Ζ, διαΰτήματι δε τω Ζ Α κύκλος 
γεγράφ&ω 6 ΑΚΑ' πάλιν κέντρω μεν τω Η, διαΰτή-

5 ματ ι δε τω ΗΘ κύκλος γεγράφ&ω ο ΚΑΘ, καϊ έπε-
ξεύχ&ωΰαν αι Κ Ζ, ΚΗ' λέγω, οτι έκ τριών ενδειών 
τών ί'ΰων ταΐς Α, Β, Γ τρίγωνόν ΰννέΰταται τό Κ Ζ Η. 

Έπεϊ γάρ τό Ζ ΰημεΐον κέντρον έΰτι τον Α ΚΑ 
κύκλον^ ίΰη έΰτϊν ή Ζ Α τή ΖΚ' αλλά ή Ζ Α τή Α 

10 έΰτιν ίΰη. καϊ ή ΚΖ άρα τή Α έΰτιν ίΰη. πάλιν, 
έπεϊ τό Η ΰημεΐον κέντρον έΰτϊ τον ΑΚΘ κύκλον, 
ί'ΰη έΰτϊν ή ΗΘ'τή ΗΚ' άλλά ή ΗΘ τή Γ έΰτιν ϊΰη' 
καϊ ή Κ Η άρα τή Γ έΰτιν ίΰη. έΰτϊ δε καϊ ή Ζ Η 
τή Β ί'ΰη' αί τρεις άρα εύ&εΐαι αί ΚΖ, ΖΗ, Η Κ τριΰϊ 

15 ταΐς Α, Β,Γ ϊΰαι είΰϊν. 
Έκ τριών άρα εν&ειών τών ΚΖ, Ζ Η, Η Κ, αϊ εί

ΰιν ϊΰαι τριΰϊ ταΐς δοδείΰαις εύ&είαις ταΐς Α* Β, Γ, 
τρίγωνόν ΰννέΰταται τό Κ Ζ Η όπερ έδει ποιήΰαι. 

κγ'. 

20 Πρός τή δο&είΰη εν&εία καϊ τώ πρός αντή 
ΰημείω τή δο&είΰη γωνία εύ&νγράμμω ί'ΰην 
γωνίαν εν&ύγραμμον ΰνΰτήΰαΰ&αι. 

ΧΧΙΠ. Boetius ρ. 382, 5. 

1. τή] postea insertum m. 1 V. ^ 2. ή] (tert.) m. rec. Ρ. 
3. μέν] om. b, Proclus. 4. καί πάλιν V, Proclus. μέν] 
om. V, Proclu3. διαΰτήματι δέ] καϊ διαΰτήματι Ρ. 7. ΰνν-
έατηηε V; ΰυνίΰταται ρ. τό] corr. ex τω b. 8. γάρ] ονν 
Ρ. έΰτίν Ρ. 9. Ζ Δ] Δ Ζ F. άλλ F. Ζ Δ] Δ Ζ V 
(ante Δ ras., Ζ ing. m. 2). 10. nal ή ΚΖ άρα τή Λ έΰτιν 
ί'ΰη] mg. m. 2 V. 11. έΰτίν Bb. ΛΚΘ] ΚΑΘ Ρ, et in 
ras. V. 12. άλλ'Υ. 13. ΚΗ] corr. ex ΚΘ m. 2 Ρ. 14. 
ΗΚ BF. έΰτιν ίΰη] mg. m. 2 V. έΰιϊν δέ Ρ. 16. τών] 
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tem infioita, et ponatur Α Ζ = Α, ZH= Β, ΗΘ = Γ. 
et centro Ζ radio autem Ζ Α circulus describatur AKA. 
rursus centro Η radio autem ΗΘ circulus describatur 
ΚΑΘ, et ducantur ΚΖ, KH. dico, ex tribus rectis 
aequalibus rectis Α, Β, Γ trianguluni constructum esse 

nam quoniam Ζ punctum centrum est circuli AKA, 
erit Ζ Α — Ζ Κ; uerum Ζ Α — Α; quare etiam Κ Ζ 
= Α [κ. ένν. I ] . 1 ) rursus quoniam Η punctum cen-
trum est circuli ΑΚΘ, erit ΗΘ = ΗΚ] uerum ΗΘ 
= JT; quare etiam Κ Η= Γ. et praeterea ZH = B. 
itaque tres rectae ΚΖ, ΖΗ, Η Κ tribus Α, Β, Γ ae-
quales sunt. 

Ergo ex tribus rectis ΚΖ, ΖΗ, HK, quae tribus 
datis rectis Α, Β, Γ aequales sunt, triangulus con-
structus est ΚΖΗ] quod oportebat fieri. 

Ad datam rectam et punctum in ea datum angu-
lum rectilineum dato angulo rectilineo aequalem con-
struere. 

1) Cfr. Alexander Aphrod. in anal. I fol. 8. Studien p. 195. 

KZH. 
A-

• Α 

XXIII. 

τον F. 17. τρισί] om. F. Γ] om. V. 18. αννίαταται ρ. 
21. εν&νγοάμμω γωνία Proclus. 
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Έΰτω ή μεν δοδεΐΰα ένδεια ή ΑΒ, τό δε προς 
αντή ΰημεΐον το Α, ή δε δοδεΐΰα γωνία ενδνγραμ-
μος ή νπό ΑΓΕ' δει δή προς τή δοδείΰη ένδεια τή 
Α Β καϊ τω προς αντή ΰημείω τω Α τή δοδείΰη γω-

5 νια ενδνγράμμω τή νπο ΑΓΕ ί'ΰην γωνίαν ενδύ-
γραμμον ΰνΰτήΰαΰδαι. 

Είλήφδω έφ' έκατέρας τών ΓΑ, ΓΕ τνχόντα ΰη-
μεΐα τά Α, Ε, καϊ έπεζενχδω ή ΑΕ' και έκ τριών 
ενδειών, αΐ είΰιν ί'ΰαι τριΰϊ ταΐς ΓΑ, Α Ε, ΓΕ} τρί-

10 γωνον ΰννεΰτάτω το ΑΖΗ, ωΰτε ϊΰην είναι τήν μεν 
ΓΑ τή Α Ζ, τήν δε Γ Ε τή Α Η, καϊ έτι τήν Α Ε τή 
ΖΗ. 

Έπεϊ ονν δνο αί ΑΓ, ΓΕ δνο ταΐς ΖΑ, ΑΗ 
ίΰαι είΰϊν έκατέρα έκατέρα, καϊ βάΰις ή ΑΕ βάΰει τή 

15 Ζ Η ίΰη, γωνία άρα ή νπο ΑΓΕ γωνία τή νπο ΖΑΗ 
έΰτιν ίΰη. 

Προς άρα τή δοδείΰη ένδεια τή Α Β καϊ τώ προς 
αντή ΰημείω τώ Α τή δοδείΰη γωνία ενδνγράμμω τή 
νπο ΑΓΕ ί'ΰη γωνία ενδνγραμμος ΰννέΰταται ή νπό 

20 ΖΑΗ· όπερ έδει ποιήΰαι. 

κδ'. 

Έάν δνο τρίγωνα τάς δνο πλενράς [ταΐς] δνο 
πλενραΐς ϊΰας έχη έκατέραν έκατέρα, τήν δε 
γωνίαν τής γωνίας μείζονα έχη τήν νπό τών 

25 ί'ΰων ενδειών περιεχομένην, καϊ τήν βάΰιν τής 
βάΰεως μείζονα έξει. 

Έΰτω δνο τρίγωνα τά ΑΒΓ, ΑΕΖ τάς δνο πλεν-

XXIV. Boetius ρ. 382, 9. 

7. εχατέςα Ρ. Λ Γ Ρ. Γ Ε] eras. F. 9. Post i'cat 
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Sit data recta Α Β et punctum in ea datum Α et 
datus angulus rectilineus ΑΓΕ. oportet igitur ad da-
tam rectam Α Β et punctuni in ea datum Α anguluni 
rectilineum dato angulo rectilineo ΑΤΕ aequaleni con-

struere. 
sumantur in utraque ΓΑ, ΓΕ 

quaelibet puncta Α, Ε et ducatur 
AE. et ex tribus rectis, quae ae-

^ quales sunt tribus rectis ΓΑ} Α Ε, 
y \ ΓΕ, triangulus construatur- Α Ζ Η, 

ita ut sit ΓΑ = ΑΖ, ΓΕ = ΑΗ 
Α Ε = ΖΗ [prop. XXII] . 

iam quoniam duae rectae Α Γ, Γ Ε duabus Ζ Α, 
Α Η aequales sunt altera alteri, et basis ΑΕ\>&ύ ZH 
aequalis, erit L ΑΓΕ = ZAH [prop. VIII]. 

Ergo ad datam rectam Α Β et punctum in ea da-
tum Α dato angulo rectilineo ΑΓΕ aequalis con-
structus est angulus rectilineus ZAH\ quod oportebat 
fieri. 

XXIV. 
Si duo trianguli duo latera duobus lateribus ae-

qualia habent alterum alteri et angulorum rectis ae-
qualibus comprehensorum alterum altero maiorem ha-
bent, etiam basim basi maiorem habebunt. 

Sint duo trianguli ΑΒΓ, AEZ duo latera AB, 

add. V m. 2: ταΐς δο&είσαις εύ&είαις. τριαίν Ρ. ΓΕ] 
mutat. in Ε Γ Υ. 13. δύο] (alt.) δναί FB. Ζ Α] ΑΖ F. 
14. έκατέρα] eupra m. 1 F. 15. άρα] m. 2 Ρ. 19. αυν-
ίΰταται ρ. 22. τάς] om. Proclus. ταΐς] om. Proclus. 
δυο] (alt.) Ρ, Proclus; δνσί uulgo. 23. έχτ] δε τήν γωνίαν 
τής γωνίας μείζονα τήν Proclus. 
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ράς τάς ΑΒ, ΑΓ ταΐς δύο πλευραΐς ταΐς Α Ε, ΑΖ\ 
ίΰας έχοντα έκατέραν έκατέρα, τήν μεν Α Β τή ΑΕ\ 
τήν δε ΑΓ τή ΑΖ, ή δε προς τω Α γωνία τής πρός\ 
τω Α γωνίας μείζων έΰτω' λέγω, οτι καϊ βάΰις ή ΒΓ 

5 βάΰεως τής Ε Ζ μείζων έΰτίν. 
Έπεϊ γάρ μείζων ή νπο ΒΑΓ γωνία τής νπο 

ΕΑΖ γωνίας, ΰννεΰτάτω προς τή Α Ε ένδεια καϊ τω 
προς αντή ΰημείω τω Α τή νπο ΒΑΓ γωνία ίΰη ή 
νπό Ε Α Η, καϊ κείΰδω όποτέρα τών ΑΓ, Α Ζ ίΰη ή 

10 Α Η, καϊ έπεζεύχδωΰαν αί Ε Η, Ζ Η. 
Έπεϊ ονν ίΰη έΰτϊν ή μεν Α Β τή Α Ε, ή δε Α Γ 

τή Α Η, δνο δή αί ΒΑ, ΑΓ δνΰϊ ταΐς Ε Α, Α Η ίΰαι 
είΰϊν έκατέρα έκατέρα' καϊ γωνία ή νπό ΒΑΓ γωνία 
τή νπό ΕΑΗ ί'ΰη' βάΰις άρα ή ΒΓ βάΰει τή EW 

15 έΰτιν ί'ΰη. πάλιν, έπεϊ ί'ΰη έΰτϊν ή Α Ζ τή Α Η, ί'ΰη 
έΰτϊ καϊ ή νπό ΑΗΖ γωνία τή νπό ΑΖΗ' μείζων 
άρα ή νπό ΑΖΗ τής νπό ΕΗΖ' πολλώ άρα μείζων 
έΰτϊν ή νπό ΕΖΗ τής νπό Ε Η Ζ. καϊ έπεϊ τρίγω
νόν έΰτι τό ΕΖΗ μείζονα έχον τήν νπό ΕΖΗ γω-

20 νίαν τής νπό ΕΗΖ, νπό δε τήν μείζονα γωνίαν ή 
μείζων πλενρά νποτείνει, μείζων άρα καϊ πλενρά ή 
Ε Η τής Ε Ζ. ί'ΰη δε ή Ε Η τή ΒΓ' μείζων άρα καϊ 
ή ΒΓ τής ΕΖ. 

Έάν άρα δνο τρίγωνα τάς δνο πλευράς δνΰϊ 
25 πλενραΐς ίΰας έχη έκατέραν έκατέρα, τήν δε γωνίαν 

τής γωνίας μείζονα έχη τήν νπό τών ϊΰων ενδειών 
περιεχομένην, καϊ τήν βάΰιν τής βάΰεως μείζονα εξει' 
όπερ έδει δεΐζαι. 

1. δναί BFV. 3. ή δε πρός τώ Α γωνία τής προς 
τώ Δ γωνίας] Ρ; γωνία δε η νπο ΒΑΓ γωνίας τής νπό ΕΔΖ 
Theon (BFVbp). 4. έατω] -ω in ras. V. 6. ίπεί] εί μή 
Β. μείζων] Ρ; μείζων Ιατίν Theon (BFVbp). νπο ΒΑΓ 
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Α Γ duobus lateribus Α Ε, Α Ζ aequalia habentes al-
terum alteri, Α Β = Α Ε et Α Γ = ΑΖ, et angulus ad 
\Α positus maior sit angulo ad Α posito. dico, esse 
etiam ΰ Γ > ΕΖ. 

nam quoniam L ΒΑΓ> Ε Α Ζ, ad rectam Α Ε et 
Ipunctuin in ea posituni Α angulo ΒΑΓ aequalis an-
^gulus EAH construatur [prop. XXIII], et ponatur 
AH= ΑΓ= Α Ζ, et ducantur EH, ZH. 

iam quoniam ΑΒ = Α Ε et ΑΓ — Α Η, duae rec-
tae ΒΑ, ΑΓ duabus EA, ΑΗ aequales sunt altera 

alteri; et i ΒΑΓ — EAH. ita-
que ΰ Γ = Ε Η [prop. IV] . rur-
sus quoniam Α Ζ = Α Η, erit 
etiam L AHZ = AZH. itaque 
LAZH> EHZ [κ. ενν. 8]. multo 
igitur magis L EZH>EHZ [id.]. 

et quoniam EZH triangulus est anguluni EZH ma-
iorem habens angulo EHZ, et sub maiore angulo maius 
latus subtendit [prop. XIX], erit etiam EH> EZ. 
uerum Ε Η = Β Γ. quare ΒΓ> ΕΖ. 

Ergo si duo trianguli duo latera duobus lateribus 
aequalia habent alteruin alteri et angulorum rectis 
aequalibus comprehensorum alterum altero maiorein 
habent, etiam basim basi maiorem habebunt; quod erat 
demonstrandum. 
γωνία τής νπο E z / Z γωνίας] Β Γ βάοις τής Ε Ζ βάαεως Β. 8. 
αντή] -ή in ras. V; αντώ Ρ. 10. ΕΗ] PF; ΗΕ B V p b . 14. 
to7] έοτί Υ. 15. JZ]P; JH B F V b p . ζ / Η ] Ρ ; ΔΖ B V b p 
et F corr. ex Α Ζ m. 2. 16. Ιατίν Ρ, ut lin. 19. καί] καϊ γωνία 
Vp. ΔΗΖ]ΔΖΗΡ. ΔΖΗ] JHZ Ρ. 19. τό ΕΖΗ] eras. F. 
γωνίαν] mg. m. 1 b. 20. Ε Η Ζ] euan. F. 2L και] om. F. 
πλενρά] eras. F. 22. rjEH τή] mutat. in τή Ε Η ή Υ, id quod Β 
habet. 24. ταίς δναί Vp. 28. δείξαί] ποιήααι bp et V m. 1 
(corr. m. recens). 
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κε'. 

Έάν δύο τρίγωνα τάς δύο πλενράς δνΰϊ 
πλενραΐς ί'ΰας έχη έκατέραν έκατέρα, τήν δε! 
βάΰιν τής βάΰεως μείζονα έχη, και τήν γωνίανϊ 

δ τής γωνίας μείζονα έζει τήν νπο τ-ών ίΰων εν
δειών περιεχομένην. 

Έΰτω δύο τρίγωνα τά ΑΒΓ, ΑΕΖ τάς δύο πλεν
ράς τάς ΑΒ, ΑΓ ταΐς δύο πλενραΐς ταΐς Α Ε, ΑΖ\ 
ί'ΰας έχοντα έκατέραν έκατέρα, τήν μεν Α Β τή ΑΕ,\ 

10 τήν δε ΑΓ τή ΑΖ' βάΰις δε ή ΒΓ βάΰεως τής ΕΖ\ 
μείζων έΰτω' λέγω, ότι και γωνία ή νπό ΒΑΓ γωνίας] 
τής νπό ΕΑΖ μείζων έΰτίν 

Εί γάρ μή, ήτοι ίΰη έΰτϊν αυτή ή έλάΰΰων ί'ΰη 
μεν ονν ονκ έΰτιν ή νπό ΒΑΓ τή νπό Ε ΑΖ' ί'ΰη' 

ΐδ γάρ αν ήν καϊ βάΰις ή ΒΓ βάΰει τή ΕΖ' ούκ έΰτι 
δέ. ονκ άρα ί'ΰη έΰτϊ γωνία ή νπό ΒΑΓ τή νπό Ε ΑΖ' 
ούδε μην έλάΰΰων έΰτϊν ή νπό ΒΑΓ τής νπό 
Ε ΑΖ' .έλάΰΰων γάρ αν ήν καϊ βάΰις ή ΒΓ βάΰεως 
τής ΕΖ' ουκ έΰτι δέ' ούκ άρα έλάΰΰων έΰτϊν ή ύπο 

20 ΒΑΓ γωνία τής νπό ΕΑΖ. έδείχδη δέ, ότι ούδε 
ί'ΰη' μείζων άρα έΰτϊν ή νπό ΒΑΓ τής νπό ΕΑΖ. 

Έάν άρα δύο τρίγωνα τάς δύο πλενράς δνΰϊ πλεν
ραΐς ίΰας έχη έκατέραν έκάτερα, τήν δε βάΰιν τής βα-
ΰεως μείζονα έχη, καϊ τήν γωνίαν τής γωνίας μείζονα 

2δ έξει τήν νπό τών ί'ΰων εύδειών περιεχομένην όπερ 
έδει δεΐζαι. 

X X V . Boetins ρ. 382,13. 

2. τάς] om. Proclns. δναί] δύο Proclus; ταΐς δναί V. 
3. τήν δε βάοιν] καί τήν βάαιν Proclus; τήν βάΰιν δε V. 
4. k'xy] om. Ρ. 8. ταΐς δναί πλενοαΐς] om. ρ. δναί Β ρ. 
9. εκατερα εκατε'ραν ρ. 12. τής νπο] mg. m. 1 b. . 14. 
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XXV. 

Si duo trianguli duo latera duobus lateribus ae-
qualia habent alterum alteri, basiin autem basi nia-
liorem habent, etiam anguloruni rectis aequalibus coni-
prehensorum alterum altero maiorem habebunt. 

Α Sint duo trianguli ΑΒΓ} ΑΕΖ 
duo latera AB} Α Γ duobus late-
ribus AEy Α Ζ aequalia habentes 
alteruin alteri, Α Β = Α Ε et 

ΑΓ= ΑΖ} 

basis autem Β Γ maior sit basi 
' ΕΖ. dico, etiam esse L ΒΑΓ> ΕΑΖ. 

nam si niinus, aut aequalis ei aut minor est. iam 
I non est i ΒΑΓ = EAZ. tum enim esset ΒΓ—ΕΖ 
I [prop. IV] . sed non est. itaque non est i ΒΑΤ — ΕΑΖ. 

neque uero est LBAT<EAZ. tum enim esset 
ΒΓ<ΕΖ [prop. XXIV] . 

I sed non est. itaque non est L ΒΑΤ < Ε Α Ζ. et de-
I monstratum est, ne aequalem quidem eum esse. quare 

L ΒΑΓ> EAZ. 
Ergo si duo trianguli duo latera duobus lateribus 

aequalia habent alterum alteri, basim autem basi ma-
iorem babent, etiam angulorum rectis aequalibus com-
prebensorum alterum altero maiorem habebunt; quod 
erat demonstrandum. 

I ovv] om. F. ΒΑΓ γωνία Vp. 15. ή βάσις Ρ ρ. έΰτιν 
Ι Ρ. 16. ί'ΰη £ΰτί]ϊΰΤ} ίΰτίν PV; έΰτίν ί'ΰή ρ ; ή υπό ΒΑΓ 
1 γωνία V. 17. ουδέ] ού V. έλάΰΰων] έλάττων P B V b p . 
I 19. Ζΰτιν Ρ. ϊΰτι δέ' ουκ άρα] έ'ΰτιν ουκ F. 20. γωνία] 
I om. BFbp. ονδ' Vbp. 21. ΒΑΓ γωνία V. 22. δυΰί] 
Ι ταίς δυΰί F V, ταίς δύο Ρ. 25. τήν περιεχομένην] mg. m. 

1 Ρ. τήν] τή sequente ras. 1 litt. F. 
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χς'. 

Έάν δύο τρίγωνα τάς δύο γωνίας δνΰϊ γω
νίαις ίΰας έχη έκατέραν έκατέρα καϊ μίαν πλεν-
ράν μια πλευρά ίΰην ήτοι τήν προς ταΐς ΐ6αις 

5 γωνίαις ή τήν ύποτείνουΰαν ύπό μίαν τών 
ίΰων γωνιών, και τάς λοιπάς πλευράς ταΐς λοι-
παΐς πλευραΐς ί'ΰας έ%ει [έκατέραν έκατέρα] 
και τήν λοιπήν γωνίαν τή λοιπή γωνία. 

Έΰτω δύο τρίγωνα τά ΑΒΓ, ΑΕΖ τάς δύο γω-
10 νιας τάς ύπό ΑΒΓ, ΒΓΑ δυβϊ ταΐς ύπό ΑΕΖ, ΕΖΑ 

ί'ΰας έχοντα έκατέραν έκατέρα, τήν μεν ύπό ΑΒΓ τή \ 
ύπό ΑΕΖ, τήν δε ύπό ΒΓΑ τή υπό ΕΖΑ' έχέτω δε ; 
καϊ μίαν πλευράν μια πλευρά ίΰην, πρότερον τήν πρός 
ταΐς ίΰαις γωνίαις τήν Β Γ τή ΕΖ' λέγω, ότι και τάς 

15 λοιπάς πλευράς ταΐς λοιπαΐς πλευραΐς ί'ΰας έξει έκα
τέραν έκατέρα, τήν μεν Α Β τή Α Ε τήν δε ΑΓ τή 
Α Ζ, καϊ τήν λοιπήν γωνίαν τή λοιπή γωνία, τήν ύπό 
ΒΑΓ τή ύπό ΕΑΖ. 

Εί γάρ άνιΰός έΰτιν ή Α Β τή Α Ε, μία αυτών μεί-
20 ζων έΰτίν. έΰτω μείζων ή Α Β, καϊ κείΰδω τή Α Ε ίΰη 

ή Β Η, καϊ έπεζεύχ&ω ή Η Γ. 
Έπεϊ ούν ίΰη έΰτϊν ή μεν Β Η τή Α Ε, ή δε Β Γ 

τή Ε Ζ, δύο δή αί Β Η, Β Γ δυΰί ταΐς Α Ε, ΕΖ ίΰαι 
είΰϊν έκατέρα έκατέρα' καϊ γωνία ή ύπό ΗΒΓ γωνία 

25 τή ύπό ΑΕΖ ίΰη έΰτίν' βάΰις άρα ή Η Γ βάΰει τή 
Α Ζ ί'ΰη έΰτίν, καϊ τό ΗΒΓ τρίγωνόν τώ ΑΕΖ τρι-

XXVI. Olympiod. in meteorol. II ρ. 110. Boetius ρ. 382,17. 

2. τάς] om. Proclus- δνσί] δνο Proclns; ταΐς δναί V, 
Olympiodorus. 3. και] έχΐβ δε και Proclus. 7. έκατέραν 
έκατέρα] om. Proclus; cfr. ρ. 66,15. 8. γωνία ί'οην εξει F,* 
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XXVI. 
Si duo trianguli duos angulos duobus angulis ae-

quales habent alterum alteri et unum latus uni lateri 
aequale, siue quod ad angulos aequales positum est, 
isiue quod sub altero angulorum aequalium subtendit, 
etiam reliqua latera reliquis lateribus aequalia habe-
ibunt altemm alteri et reliquum angulum reliquo an-
p l o . 

Sint duo trianguli ΑΒΓ, AEZ duos angulos ΑΒΓ, 
)ΒΓΛ duobus ΑΕΖ, EZA aequales habentes alterum 
alteri, i ΑΒΓ = AEZ et L ΒΓΑ = EZA, et habeant 

etiani unum latus uni lateri 
aequale, prius quod ad an-
gulos aequales positum est, 
ΒΓ—ΕΖ. dico, etiam reli-
qua latera reliquis lateribus 
aequalia eos habituros esse 

alterum alteri, ΑΒ = Α Ε etAT= ΑΖ, et reliquum 
angulum reliquo angulo, L ΒΑΓ = EAZ. 

nam si Α Β lateri Α Ε inaequale est, alterutruni 
leorum maius est. sit maius AB, et ponatur BH== 
\AE, et ducatur ΗΓ. 

iam quoniam BH = ^E et ΒΓ= ΕΖ, duae rec-
tae BH, Β Γ duabus Α Ε, ΕΖ aequales sunt altera 
alteri; et i ΗΒΓ = AEZ. itaque ΗΓ = Α Ζ et 

ΙΔ ΗΒΓ= ΑΕΖ, et reliqui anguli reliquis aequales erunt, 

iProclus, Boetius (non Olympiodorus). 9. έ'ατωααν V. 11. 
Wcij] corr. βχτήν m. rec P, ut lin. 12. · 12. νπό] (alt.) m. 2 b. 
ι 13. πλενρά] supra m. 1 p. 15. ταΐς λοιπαΐς πλενραΐς τάς 

Ιλοιπάς πλενράς F. 20. ίατίν] ϊαται V. 21. Β Η] ΡΒ; ΗΒ 
[FVbp. Post έπεξενχ&ω ras. 4 litt. ρ. 25: εστίν] PF; 
lcomp. b; ίαιί uulgo. 26. ίατίν] PF; ίοτί uulgo. ΗΒΓ] 
|ΡΒ; ΗΓΒ FVbp . 
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γώνω Ι'ΰον εΰτίν, καϊ αί λοιπαϊ γωνίαι, ταΐς λοιπαΐς 
γωνίαις ϊΰαι έΰονται, νφ' ας αί ϊΰαι πλευραϊ ύπο-
τείνουΰιν' ίΰη άρα ή υπό ΗΓΒ γωνία τή νπό Α Ζ Ε. 
άλλά ή νπό Α Ζ Ε τή νπό- ΒΓΑ υπόκειται ί'ΰη' κα)1 

5 ή νπό Β ΓΗ άρα τή νπό ΒΓΑ ίΰη έΰτίν, ή έλάΰΰων 
τή μείζονι' όπερ αδύνατον, ούκ άρα άνιΰός έΰτιν ή 
Α Β τή Α Ε. ίΰη άρα. έΰτι δε καϊ ή ΒΓ τή ΕΖ ϊΰη' 
δύο δή αί ΑΒ, ΒΓ δνΰϊ ταΐς ΑΕ, ΕΖ ϊΰαι είΰϊν 
έκατέρα έκατέρα' καϊ γωνία ή ύπό Α ΒΓ γωνία τή νπό 

10 ΑΕΖ έΰτιν ί'ΰη' βάΰις άρα ή Α Γ βάΰει τή ΑΖ ί'ΰη 
έΰτίν, καϊ λοιπή γωνία ή νπό ΒΑΓ τή λοιπή γωνία 
τή νπό ΕΑΖ ίΰη έΰτίν. 

Άλλά δή πάλιν έΰτωΰαν αί ύπό τάς ί'ΰας γωνίας 
πλενραϊ ύποτείνονΰαι ίΰαι, ώς ή ΑΒ τή ΑΕ' λέγω 

15 πάλιν, ότι καϊ αί λοιπαϊ πλενραϊ ταΐς λοιπαΐς πλενραΐς 
ί'ΰαι έΰονται, ή μεν ΑΓ τή ΑΖ, ή δε ΒΓ τή ΕΖ 
καϊ έτι ή λοιπή γωνία ή νπό ΒΑΓ τή λοιπή γωνία 
τή υπό ΕΑΖ ί'ΰη έΰτίν. 

Ει γάρ άνιΰός έΰτιν ή ΒΓ τή ΕΖ, μία αυτών 
20 μείζων έΰτίν. έΰτω μείζων, εί δυνατόν, ή ΒΓ, καϊ 

κείΰ%ω τή ΕΖ ί'ΰη ή Β Θ, καϊ έπεζεύχ&ω ή Α Θ. καϊ 
έπεϊ ί'ΰη έΰτϊν ή μίν Β Θ τή ΕΖ ή δε Α Β τή Α Ε, 
δύο δ ή αί ΑΒ, Β Θ δυΰϊ ταΐς ΑΕ, ΕΖ ϊΰαι είΰϊν 
έκατέρα έκατέρα' καϊ γωνίας ί'ΰας περιέχουΰιν' βάΰις 

25 άρα ή Α Θ βάΰει τή Α Ζ ίΰη έΰτίν, καϊ τό ΑΒ® τρί
γωνόν τ ω ΑΕΖ τριγώνω ί'ΰον έΰτίν, καϊ αί, λοιπαϊ 
γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις ϊΰαι έΰονται, νφ' άς αί 
ί'ΰαι πλευραϊ νποτείνονΰιν' ίΰη άρα έΰτϊν ή ύπό Β®Α 
γωνία τή ύπό ΕΖΑ. άλλά ή ύπό ΕΖΑ τή ύπό ΒΓΑ 

1. ίστιν] PF; comp. bp; εστί Β; έσται V. 2. έσονται 
εκατίον εκατεοα V. 4. ή] supra V. ζ / Ζ Ε ] ζ / Ε Ζ F; 
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sub quibus aequalia latera subtendunt [prop. IV] . 
quare L ΗΓΒ = AZE. ueruni L AZE = ΒΓΛ, ut 
supposuimus. ergo etiam L ΒΓΗ= ΒΓΑ [κ. ϋνν. 1], 
minor inaiori [κ. ενν. 8 ] ; quod fieri non potest. ita-

• que Α Β lateri Α Ε inaequale ηοη est. aequale igitur. 
I uerum etiani Β Γ = Ε Ζ. duae rectae igitur AB} 

Ι ΒΓ duabus ΑΕ, EZ aequales simt altera alteri; et L 
I ΑΒΓ= ΑΕΖ. quare ΑΓ = ΑΖ et L ΒΑΓ = ΕΑΖ 
I [prop. IV] . 

Iam rursus latera sub aequalibus angulis sub-
I tendentia1) aequalia sint, uelut Α Β — Α Ε. dico rur-
I sus, etiam reliqua latera reliquis lateribus aequalia 
I fore, Α Γ = Α Ζ et Β Γ= Ε Ζ, et praeterea reliquum 
ι angulum ΒΑΓ reliquo angulo ΕΑΖ aequalem esse. 

nain si 5 riateri Ε Ζ inaequale est, alterutrum eorum 
maius est. sit maius, si fieri potest, ΒΓ} et ponatur Β Θ — 

Ι ΕΖ, et ducatur Α Θ. et quoniam Β Θ = Ε Ζ et Α Β = Α Ε, 
I duaerectae^B,B0duabusz/JS, Ζ£Ζaequales sunt altera 
Ι alteri. et aequales angulos comprehendunfc. itaque Α Θ 
M = AZ et Δ ΑΒΘ = ΑΕΖ, et reliqui anguli reliquis 

angulis aequales erunt, sub quibus aequalia latera sub-
tendunt. quare 1_ΒΘΑ = ΕΖΑ. uerum LEZA — ΒΓΑ. 

1) Αί et τάς lin. 13 abesse debebant. 

I corr. m. 2. &ΓΑ] corr. ex ΒΓΔ m. 1 b. 5. ΒΓΑ] corr. 
ex ΑΓΒ F. 7. άρα. έ'ατί] άρα ίατίν. έ'ατιν Ρ. 8. δναί Β. 

10. J E Z J corr. ex ζ / Ζ m.2 b. 11. ίατίν] PF; ίατί uulgo. 
ή λοιπή F e t V m.2. ΒΑΓ] ΓΑΒ F. τή λοιπή] λοιπή 

I V ; corr. m. 2. 13. άλλά δή] bis b, semel punctis del. m. 
I recens. 17. και] e corr. V. τή] om. b; postea insertum 
Ι V. γωνία] om. b. 20. εί δννατον μείζων Theon? (BFV 
I bp). εί] add. m, recenti b. ή Β Γ τψ ΕΖ Ρ. 24. περι-
I έχοναιν] PBF; περιεχοναι uulgo. 25. εστίν] PF; εστ/f uulgo. 
I 26. *Wv] PF; comp. p; ίατί uulgo. 27. ίαονται έκατέρα 

έκατέρα V. 29. άλλ' F. ή] postea .add. m. 1 Ρ. 
E u c l i d e i , edd. Heiberg et Menge. 5 



66 ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ α'. 

έΰτιν ί'ΰη' τριγώνου δή τοϋ ΑΘΓ ή έκτος γωνία ή 
υπό ΒΘΑ ί'ΰη έΰτϊ τή εντός καϊ άπεναντίον τή ύπό 
ΒΓΑ' όπερ αδύνατον, ούκ άρα άνιΰός έΰτιν ή ΒΓ 
τή ΕΖ' ί'ΰη άρα. έΰτϊ δε καϊ ή ΑΒ τή ΑΕ ίΰη. δύο 

5 δή αί Α Β, Β Γ δύο ταΐς Α Ε, ΕΖ ί'ΰαι είΰϊν έκατέρα 
έκατέρα' καϊ γωνίας ί'ΰας περιέχουΰι' βάΰις άρα ή 
Α Γ βάΰει τή ΑΖ ί'ΰη έΰτίν, καϊ τό ΑΒΓ τρίγωνόν 
τώ ΑΕΖ τριγώνω ί'ΰον καϊ λοιπή γωνία ή ύπό ΒΑΓ 
τή λοιπή γωνία τή νπό ΕΑΖ ί'ΰη. 

10 Έάν άρα δύο τρίγωνα τάς δύο γωνίας δνΰϊ 
γωνίαις ί'ΰας έχη έκατέραν έκατέρα καϊ μίαν πλευ-
ράν μια πλενρά ίΰην ήτοι τήν πρός ταΐς ί'ΰαις γω
νίαις, ή τήν ύποτείνονΰαν ύπό μίαν τών ί'ΰων γωνιών, 
καϊ τάς λοιπάς πλενράς ταΐς λοιπαΐς πλενραΐς ί'ΰας 

15 έ%ει καϊ τήν λοιπήν γωνίαν τή λοιπή γωνία' όπερ έδει 
δεΐξαι. 

* { ' . 
Έάν εις δύο εύδείας εύδεΐα έμπίπτονΰα τάς 

εναλλάξ γωνίας ί'ΰας άλλήλαις ποιή, παράλλη-
20 λοι έΰονται άλλήλαις αί εύδεΐαι. 

Εις γάρ δύο εύδείας τάς ΑΒ, ΓΑ εύδεΐα έμπί
πτονΰα ή ΕΖ τάς εναλλάξ γωνίας τάς ύπό ΑΕΖ, ΕΖΑ 
ί'ΰας άλλήλαις ποιείτω' λέγω, ότι παράλληλος έΰτιν ή 
ΑΒ τή ΓΑ. 

25 Εί γάρ μή, έκβαλλόμεναι αί Α Β, ΓΑ ΰυμπεΰοϋν-
ται ήτοι έπϊ τά Β, Α μέρη ή έπϊ τά Α, Γ. έκβεβλή-

XXVn. Philop. in anal. II fol. 18v. Boetius p. 382, 23. 

1. Post ίση Theon add. nal ή νπό ΒΘΑ άρα τή νπο ΒΓΑ 
εστίν ί'ση (BFVbp; in F άρα supra scr. et pro ΒΓΑ legitur 
ΒΓΔ)\ eadem Ρ mg. manii rec. 2. ίστιν Ρ, ut lin. 4. 5. 
δναί BFp. 7. εστίν] PF; εστί uulgo. 8. ίσον έστί Theon 
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itaque in triangulo ΑΘΓ angulus extrinsecus positus 
ΒΘΑ aequalis est angulo interiori et opposito BTA\ 
quod fieri non potest [prop. XVI] . quare Β Γ lateri 
ΕΖ inaequale ηοη est; aequale igitur. uerura etiam 
Α Β = Α Ε. itaque duae rectae Α Β, Β Γ duabus Α Ε, 
ΕΖ aequales sunt altera alteri. et angulos aequales 
comprehendunt. itaque basis Α Γ basi Α Ζ aequalis 
est, et triangulus ΑΒΓ triangulo AEZ aequalis, et 
reliquus angulus ΒΑΤ reliquo angulo EAZ aequalis. 

Ergo si duo trianguli duos angulos duobus angulis 
aequales habent alterum alteri et unum latus uni la-
teri aequale, siue quod ad angulos aequales positum 
est, siue quod sub altero angulorum aequalium sub-
tendit, etiam reliqua latera reliquis lateribus aequalia 
habebunt et reliquum angulum reliquo angulo;' quod 
erat demonstrandum. 

XXVII. 
Si recta in duas rectas incidens alternos angulos 

inter se aequales effecerit, rectae inter se parallelae 
erant. β 

Nam in duas rectas ΑΒ, Γ Α recta incidens Ε Ζ 
angulos alteraos AEZ} EZA inter se aequales efficiat. 
dico, Α Β rectae ΓΑ parallelam esse. 

nam si minus, ΑΒ, Γ Α productae concurrent aut 
ad partes Β, Α aut ad Α7 Γ partes. producantur et 

(BVbp; ί'αον ίστιν F); ίστί om. Ρ. λοιπή] Ρ, V m. 1; ή 
λοιπή BF, V m.2, bp; cfr. p. 64,11. 9. τή] supra m. 2 V. 

ί'ση ίστιν BFbp. 10. αρά] supra m. 1 Ρ. ταΐς δναί 
B V p 11. Ante %at m. recenti add.V: ϊ'χτ] δί. 14. πλευ
ράς] in ras. m. 1 P. 15. γωνία] comp. insert. V. 16. δεΐ-
ξαι] ras. ρ. 18. ίμπεσοϋσα F (supra m. 1: γρ. ίμπίπτουσα). 

20. αι] om. V. 24. Τά εύ&εία V. 
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ΰδωΰαν καϊ ΰυμπιπτέτωΰαν έπϊ τά Β, Α μέρη κατά τό 
Η. τριγώνου δή τοϋ ΗΕΖ ή έκτος γωνία ή ύπό ΑΕΖ 
ίΰη έΰτϊ τη εντός καϊ άπεναντίον τή νπό ΕΖΗ' όπερ 
έΰτϊν αδύνατον" ούκ άρα αί ΑΒ, ΓΑ έκβαλλόμεναι 

5 ΰυμπεΰοϋνται έπϊ τά Β, Α μέρη. ομοίως δή δειχδή-
ΰεται, ότι ούδε έπϊ τά Α, Γ' αί δε έπϊ μηδέτερα τά 
μέρη ΰυμπίπτουΰαι παράλληλοι είΰιν' παράλληλος άρα 
έΰτϊν ή ΑΒ τή ΓΑ. 

Έάν άρα εις δύο εύδείας εύδεΐα έμπίπτουΰα τάς 
10 εναλλάξ γωνίας ίΰας άλλήλαις ποιή, παράλληλοι έΰον

ται αί εύδεΐαι' όπερ έδει δεΐξαι. 

κη'. 

Έάν εις δύο εύδείας εύδεΐα έμπίπτουΰα τήν 
έκτος γωνίαν τή εντός καϊ άπεναντίον καϊ έπϊ 

15 τά αυτά μέρη ί'ΰην ποιή ή τάς εντός καϊ έπϊ τά 
αυτά μέρη δυΰϊν όρδαΐς ίΰας, παράλληλοι έΰον
ται άλλήλαις αί εύδεΐαι. 

Εις γάρ δύο εύδείας τάς Α Β, ΓΑ εύδεΐα έμπί
πτουΰα ή ΕΖ τήν έκτος γωνίαν τήν ύπό ΕΗΒ τή έν-

20 τός καϊ άπεναντίον γωνία τή ύπό ΗΘΑ ϊΰην ποιείτω 
ή τάς εντός καϊ έπϊ τά αυτά μέρη τάς ύπό ΒΗΘ, 

XXVIII. Boetius ρ. 382, 26. 

2. Post Η add. ΰημεΐον (comp.) V man. recenti. ή έχτός 
— ΑΕΖ] mg. m. 1 Ρ. 3. ίΰη] ras. F V (μείζον Grynaeus, μεί
ζων Gregorius). ίατίν Ρ. τή] τής FV, Grynaeus. 
άπεναντίον] επενανγωνια φ, praeterea γωνίας (comp.) mg. m. 2 
F; m. 1 sine dubio fuit άπεναντίον. In V post hoc verbum 
γωνίας (comp.) inseruit m. recens.; γωνίας hab. Grynaeus. 
τή] τής FV. νπο] om. F. Post EZH in F. m. 2 et in V 
in. recentissima add. άλλά καί ί'ΰη, quod habet Grynaeua. scrip-
turam receptam habent PBbp, Campanus, Zambertus, alter 
codex Grynaei. 4. εΰτίν] om. p. 5. δή] δέ F. 6. ονδ' ρ. 
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concurrant ad B, Α partes in puncto if. in triangulo 
igitur HEZ angulus extrinsecus positus AEZ aequalis 

Α JE/ β 

r χζ Λ 

est angulo interiori et opposito EZH\ quod fieri non 
potest [prop. XVI] . quare AB} Γ Α rectae productae 
non concurrent ad Β, Α partes. similiter demonstra-
bimus, eas ne ad A} Fquidem partes concurrere; quae 
autem ad neutras partes concurrunt, parallelae sunt 
[def. 23]. itaque Α Β rectae ΓΑ parallela est. 

Ergo si recta in duas rectas incidens alternos an-
gulos inter se aequales effecerit, rectae inter se paral-
lelae erunt; quod erat demonstrandum. 

XXVIII. 
Si recta in duas rectas incidens angulum exteri-

orem interiori et opposito et ad easdem partes sito 
angulo aequalem effecerit aut angulos interiores et ad 
easdem partes sitos duobus rectis aequales, parallelae 
inter se erunt rectae. 

nam recta EZ in duas rectas ΑΒ, Γ Α incidens 
angulum exteriorem EHB angulo interiori et oppo-
sito ΗΘΑ aequalem effifeiat aut angulos interiores et 

δέ] δ' Pp. 7. είσιν] PF; doi uulgo. 9. εις] supra 
m. 2 V. 11. αί] om. b; eras. F. 15. Post εντός 
add. V m. 2 γωνίας (comp.). και] supra m. 2 V. 16. 
δνσίν] δνο Proclus. 17. άλλήλαις] om. Proclus. αι] om. 
V, Proclus. 20. Ιπεναντίον φ, απεναντίας ρ. Post άπ
εναντίον add. F: γωνία (m. recenti) καϊ ίπΐ τά αντά μέρη; cfr. 
Campanus. γωνία] om. BFp. 21. Post μέρη m. 2 F V 
add. τά BJ. 
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ΗΘΑ δνΰϊν όρδαΐς ί'ΰας' λέγω, οτι παράλληλος έΰτιν 
ή ΑΒ τή ΓΑ. 

Έπεϊ γάρ ίΰη έΰτϊν ή νπο Ε Η Β τή νπο ΗΘΑ, 
άλλά ή νπο ΕΗΒ τή νπο ΑΗΘ έΰτιν ί'ΰη, καϊ ή 

5 νπο ΑΗΘ άρα τή νπο ΗΘΑ έΰτιν ΐΰη' και είΰιν 
έναλλάξ' παράλληλος άρα έΰτϊν ή Α Β τ ή ΓΑ. 

Πάλιν, έπεϊ αί νπο ΒΗΘ, ΗΘΑ δνο όρδαΐς 
ί'ΰαι είΰϊν, είΰι δε καϊ αί νπο ΑΗΘ, ΒΗΘ δνΰϊν 
όρδαΐς ί'ΰαι, αί άρα νπό ΑΗΘ, ΒΗΘ ταΐς νπό 

10 ΒΗΘ, ΗΘΑ ί'ΰαι είΰιν' κοινή άφηρήΰδω ή νπό ΒΗΘ' 
λοιπή άρα ή νπό ΑΗΘ λοιπή τή νπό ΗΘΑ έΰτιν 
ί'ΰη' και είΰιν έναλλάξ' παράλληλος άρα έΰτϊν ή ΑΒ 
τή ΓΑ. 

Έάν άρα εις δνο ένδειας ένδεια έμπίπτουΰα τήν 
15 έκτος γωνίαν τή εντός καϊ άπεναντίον καϊ έπϊ τά αυτά 

μέρη ί'ΰην ποιή ή τάς εντός καϊ έπϊ τά αντά μέρη 
δυΰϊν όρδαΐς ίΰας, παράλληλοι έΰονται αί είδεΐαι' 
όπερ έδει δεΐξαι. 

κδ'. 

20 Ή εις τάς παραλλήλους ένδειας ένδεια έμ-
πίπτονΰα τάς τε εναλλάξ γωνίας ί'ΰας άλλήλαις 
ποιεί καϊ τήν έκτος τή εντός καϊ άπεναντίον 
ί'ΰην καϊ τάς εντός καϊ έπϊ τά αντά μέρη δνΰϊν 
όρδαΐς ί'ΰας. 

25 Εις γάρ παραλλήλονς ένδειας τάς Α Β, ΓΑ ένδεια 

3. Post ΕΗΒ in V add. γωνία m. 2 (comp.). ΗΘά] 
ΗΒΔ F, sed Β e corr. 4. ί'αη ίατίν ρ. 5. Ante ΗΘΔ 
ras. 1 litt. F. ΐαη ίατίν ρ. 7. δναίν Β ρ. 8. είαιν ί'α&ι 
ρ. είαϊν δέ Ρ. αΓ] supra m. 1 b. 9. αΓ άρα] άρα αΓ F. 

10. είαιν] PBF, comp. b; είαί uulgo. 11. ΐαη ίατίν ρ. 
12. ίατίν] om. F. Α Β] e corr. F; in ras. b. 15. απεναν
τίας ρ. 21. τε] om. F, supra m. 2V. γωνίας] om. Proclus. 

άλλήλαις] om. Proclua. 22. ποιεΐ] corr. ex ποιήΥ. καϊ 
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ad easdem partes sitos ΒΗΘ, ΗΘΑ duobus rectis 
aequales. .dico, parallelam esse Α Β rectae ΓΑ. 

nam quoniam L ΕIIΒ = ΗΘΑ et L ΕΗΒ = ΑΗΘ 
[prop. XV] , erit etiam ΑΗΘ = ΗΘΑ [κ. ενν. 1]. et 
sunt alterni. itaque Α Β parallela est rectae Γ Α 
[prop. XXVII] . 

rursus quoniarn ΒΗΘ -j- ΗΘΑ duobus rectis ae-
quales sunt, et etiain ΑΗΘ -f- ΒΗΘ duobus rectis 

aequales [prop.XIII], erunt etiam 
ΑΗΘ + ΒΗΘ = ΒΗΘ + ΗΘΑ 
[κ. ενν. 1]. subtrahatur, qui coni-
munis est L ΒΗΘ. itaque 

L ΑΗΘ == ΗΘΑ [κ. ενν. 3]. 
et sunt alterni. itaque Α Β par-
allela est rectae Γ Α [prop. XXVII] . 

Ergo si recta in duas rectas incidens angulum ex-
teriorem interiori et opposito et ad easdem partes sito 
angulo aequalein effecerit aut angulos interiores et ad 
easdem partes sitos duobus rectis aequales, parallelae 
inter se erunt rectae; quod erat demonstrandum. 

XXIX. 
Recta in rectas parallelas incidens et angulos al-

ternos inter se aequales efficit et angulum exteriorem 
interiori et opposito aequalem et interiores ad easdem-
que partes sitos duobus rectis aequales. 

nam in rectas parallelas ΑΒ, Γ Α recta incidat 

XXIX. Boetius p. 383,1. 

άπεναντίον — 23. εντός] apud Proclum exciderunt. απεναν
τίας ρ. 23. ιαην] Ρ, Campanus; -καϊ επϊ τά αντά μέρη ί'αην 
Theon ( B F V b p , Boetius). δνσίν] δνο Proclus. 
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έμπιπτέτω ή ΕΖ' λέγω, ότι τάς εναλλάξ γωνίας τάς 
ΝΠΟ ΑΗΘ, ΗΘΑ ίΰας ΠΟΙΕΊ καϊ τήν έκτος γωνίαν 
τήν νπο ΕΗΒ τή εντός καϊ άπεναντίον τή νπο ΗΘΑ 
ΐΰην καϊ τάς έντος καϊ έπϊ τά αντά μέρη τάς νπο 

δ ΒΗΘ, ΗΘΑ δνΰϊν όρδαΐς ίΰας. 
Εί γάρ άνιΰός έΰτιν ή νπο ΑΗΘ τή νπο ΗΘΑ, 

μία αντών μείζων έΰτίν. έΰτω μείζων ή νπό ΑΗΘ' 
κοινή προΰκείΰδω ή νπό ΒΗΘ' αί άρα νπό ΑΗΘ, 
ΒΗΘ τών νπό ΒΗΘ, ΗΘΑ μείζονες είΰιν. άλλά αί 

10 νπό ΑΗΘ, ΒΗΘ δνΰϊν όρδαΐς ίΰαι είΰϊν. [καϊ] αί 
άρα νπό ΒΗΘ, ΗΘΑ δνο ορδών έλάΰΰονές είΰιν. αί 
δε άπ έλαΰΰόνων ή δνο ορδών έκβαλλόμεναι εις άπει
ρον ΰνμπίπτονΰιν' αί άρα ΑΒ, ΤΑ έκβαλλόμεναι εις 
άπειρον ΰνμπεΰοννται' ον ΰνμπίπτονΰι δε διά τό παρ-

ΐδ αλλήλονς αντάς νποκεΐΰδαι' ονκ άρα άνιΰός έΰτιν ή 
νπό ΑΗΘ τή νπό ΗΘΑ' ίΰη άρα. άλλά ή νπό ΑΗΘ 
τή νπό ΕΗΒ έΰτιν ίΰη' καϊ ή νπό ΕΗΒ άρα τή 
νπό ΗΘΑ έΰτιν ίΰη. κοινή προΰκείΰδω ή νπό ΒΗΘ' 
αί άρα νπό ΕΗΒ, ΒΗΘ ταΐς νπό ΒΗΘ, ΗΘΑ ίΰαι 

20 είΰϊν. άλλά αί νπό ΕΗΒ, ΒΗΘ δνο όρδαΐς ίΰαι 
είΰιν' καϊ αί νπό ΒΗΘ, ΗΘΑ άρα δνο όρδαΐς ίΰαι 
είΰϊν. 

Ή άρα εις τάς παραλλήλονς ένδειας ένδεια έμ-
πίπτονΰα τάς τε εναλλάξ γωνίας ίΰας άλλήλαις ποιεί 

2δ καϊ τήν έκτος τή εντός καϊ άπεναντίον ϊΰην καϊ τάς 

1. τάς] PF et V m. 1; τάς τε Bbq et V m. 2. 3. απ
εναντίας ρ. τή] Ρ; καί έπϊ τά αντα μέρη τή Theon (BFV 
bp), Campanus. ' Η Θ Δ] Η supra scr. m. 1 F. 4. ίση Υ. 
7. έοτί F. ΑΗΘ] FVt>; ΑΗΘ της νπο ΗΘΔ Ρ; ΑΗΘ. %αϊ 
έπεϊ μείζων έατϊν ή νπο ΑΗΘ τής νπο ΗΘΔ Βρ, et mg. m. 2 
V. 9. άλλ' F. 10. ΒΗΘ] ΘΗΒ Β et e corr. V. είαί 
V, comp. b. χαί] om. Ρ. 12. άπ'] έπ' b. 13. σνμ~ 
πίπτοναιν — 14. άπειρον] om. ρ. 16. τή] τής Β. ΗΘΔ] 
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Ε Ζ. dico, eam angulos alternos ΑΗΘ, ΗΘΑ aequales 
efficere et angulum exteriorem EHB interiori et op-
posito ΗΘΑ aequalem et interiores ad easdemque 
partes sitos ΒΗΘ, ΗΘΑ duobus rectis aequales. 

nam si L ΑΗΘ angulo ΗΘΑ inaequalis est, alter-
uter eorum maior est. sit [_ΑΗΘ maior. communis 

adiiciatur L -Β ΗΘ. itaque 
ΑΗΘ + ΒΗΘ > ΒΗΘ + ΗΘΑ 

- [κ.ενν.2]. uerum ΑΗΘ + ΒΗΘ 
duobus rectis aequales sunt [prop. 
XIII]. quare ΒΗΘ + ΗΘΑ du-

\ obus rectis minores sunt. quae 
autem ex angulis minoribus, 

quam sunt duo recti, producuntur rectae in infinitum, 
concurrent [αιτ. 5]. itaque ΑΒ, Γ Α productae in in-
finitum concurrent. uerum non concurrunt, quia sup-
ponuntur parallelae. quare L ΑΗΘ angulo ΗΘΑ 
inaequalis non est. aequalis igitur. 

sed i ΑΗΘ = EHB [prop. X V ] . quare etiam 
L ΕΗΒ = ΗΘΑ [κ. ενν. 1]. communis adiiciatur 
L ΒΗΘ. itaque L ΕΗΒ + ΒΗΘ = ΒΗΘ + ΗΘΑ 
[κ. ενν. 2]. uerum ΕΗΒ -j- ΒΗΘ duobus rectis aequales 
sunt [prop. XIII]. quare etiam ΒΗΘ + ΗΘΑ duobus 
rectis aequales sunt. 

Ergo recta in rectas parallelas incidens et angulos 
alternos inter' se aequales efficit et angulum exte-
riorem aogulo interiori et opposito aequalem et inte-

litt. Η Θ in ras. F. άλλά] άλλ' F. 19. νπό] (prius) at νπό b. 
ΒΗΘ, ΗΘΔ] Η bis e corr. V. 20. άλλ' F. δνσίν Bp. 

21. ffotV]PBF; e^tmlgo. δνσίν PBp. είσιν Vaai BF. 
23. ή] e corr. V. 24. τε] om. Ρ. ^ 25; έχτός τή] m. 2 F. 
απεναντίας ρ. ί'σην] om. Ρ; χαϊ έπϊ τά αντά μέρη ί'σην BF V b p . 
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έντος καϊ έπϊ τά αντά μέρη δνΰϊν όρδαΐς ί'ΰας' όπερ 
έδει δεΐξαι. 

λ'. 

Αί τή αντή ένδεια παράλληλοι καϊ άλλήλαις 
δ είΰϊ παράλληλοι. 

Έΰτω έκατέρα τών Α Β, ΓΑ .τή ΕΖ παράλληλος' 
λέγω, ότι καϊ ή ΑΒ τή ΓΑ εΰτι παράλληλος. 

Έμπιπτέτω γάρ εις αύτάς εύδεΐα ή Η Κ. 
Καϊ επεϊ εις παραλλήλονς εύδείας τάς Α Β, ΕΖ' 

10 εύδεΐα εμπέπτωκεν ή ΗΚ, ίΰη άρα ή ύπό ΑΗΚ τή 
νπό ΊΑ® Ζ. πάλιν, έπεϊ εις παραλλήλονς εύδείας τάς 
ΕΖ, ΓΑ εύδεΐα εμπέπτωκεν ή Η Κ, ίΰη έΰτϊν ή ύπό 
Η®Ζ τή ύπό ΗΚΑ. έδείχδη δε καϊ ή νπό ΑΗΚ 
τή ύπό Η®Ζ ίΰη. καϊ ή νπό ΑΗΚ άρα τή ύπό 

1δ ΗΚΑ εΰτιν ίΰη' και είΰιν εναλλάξ, παράλληλος άρα 
έΰτϊν ή ΑΒ τή ΓΑ. 

[Αί άρα τή αντή εύδεΐα παράλληλοι καϊ άλλήλαις 
είΰϊ παράλληλοι"] όπερ έδει δεΐξαι. 

λα. 

20 Αιά τον δοδέντος ΰημεΐον τή δοδείΰη εύ
δεΐα παράλληλον εύδεΐαν γραμμήν άγαγεΐν. 

Έΰτω τό μεν δοδεν ΰημεΐον τό Α, ή δε δοδεΐΰα 
εύδεΐα ή ΒΓ' δει δή διά τον Α ΰημεΐον τή ΒΓ έν
δεια παράλληλον εύδεΐαν γραμμήν άγαγεΐν. 

X X X . Boetius ρ. 383, δ. XXXI . Boetius ρ. 383, 7. 

1. ίντός *αί] om. Ρ. 6. ΑΒ] ΑΕ φ. 7. ίατίν Ρ. 
9. %αί — 10. ΗΚ] mg. m. 1 Ρ. 11. εις] εις τάςΥ. εύδείας] 
δύο ένδειας Ρ. 12. ίμπέπτωχεν] in ras. PF; dein add. %oivr\ 
F. -ή] (alt.) corr. ex τή Ρ. 13. ΗΚά] corr. ex ΘΚΔ m. 
rec. P. 14. άρα] supra comp. m. 1 b. Ιδ. ®ΚΔ Ρ, corr. 
m. rec. 16. εστίν] om. F. ΑΒ] inter Α et Β ras. 1 litt. 
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F. τή] τής b. 17. αί άρα —18 . παράλληλοι] om. PBbp; 
mg. m.2 FV. 17. άρα] om. FV. 20. Post αημείον in Ρ 
add. ο μή Ιατιν έπϊ αυτής; del. m. 1; similiter Canipanus; sed 
Proclus non habuit p. 376, 5 sqq. 

riores ad easdemque partes sitos duobus rectis aequa-
les; quod erat demonstrandum. 

XXX. 

Quae eidem rectae parallelae sunt, etiam inter se 
parallelae sunt. 

sit utraque ΑΒ, Γ Α rectae Ε Ζ parallela. dico, 
etiam Α Β rectae ΓΑ parallelam esse. 

nam in eas incidat recta HK. et quoniam in 
rectas parallelas ABy EZ recta 

JS incidit HK, erit 
z L ΑΗΚ = ΗΘΖ [prop. XXIX] . 

rursus quoniam in rectas paral-
A lelas ΕΖ, ΓΑ recta incidit HK, 

erit L ΗΘΖ = HKA [prop. 
XXIX]. sed demonstratum est, esse etiam 

L ΑΗΚ = ΗΘΖ. 
|quare etiam L ΑΗΚ = ΗΚΑ [κ.ενν.Ι]. et sunt al-
terni. itaque^5 rectaeJHz/ parallela est [prop. XXVII ] ; 
quod erat demonstrandum. 

XXXI. 

Per datum punctum datae rectae parallelam rectam 
lineam ducere. 

^ Sit datum punctum A, data 
~7 Z auteni recta J3JH. oportet igitur 

-β L_ per Α punctum rectae Β Γ par-
^ allelam rectam lineam ducere. 
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3. αυτή] αντήν F. τώ] supra m. 1 P. 4. τή] Β; τής 
uulgo. 'δ. Ε Α] in ras. V. 6. Β Γ] corr. ex ΓΒ V; ΓΒ 
Bbp. 7. νπό] mg. m. rec. Ρ; supra m. 2 F. 8. άλλήλας b. 

Είλήφδω επϊ τής Β Γ τυχόν ΰημεΐον τό Α, κα ϊ 
επεξεύχδω ή ΑΑ' καϊ ΰυνεΰτάτω προς τή Α Α εύδείαέ 
καϊ τω προς αυτή ΰημείω τω Α τή ύπό ΑΑΓ γωνίΛ 
ί'ΰη ή ύπό ΑΑΕ' καϊ έκβεβλήΰδω έπ εύδείας τ-Μ 

5 Ε Α εύδεΐα ή Α Ζ. 
Καϊ έπεϊ είς δύο εύδείας τάς Β Γ, Ε Ζ εύδεΐα* έμ

πίπτουΰα ή Α Α τάς εναλλάξ γωνίας τάς ύπό ΕΑΑ\ 
ΑΑΓ ί'ΰας άλλήλαις πεποίηκεν, παράλληλος άρα έΰτϊν 
ή ΕΑΖ τή ΒΓ 

10 Αιά τοϋ δοθέντος άρα ΰημείου τοϋ Α τή δοδείΰη 
εύδεΐα τή Β Γ παράλληλος εύδεΐα γραμμή ήκται & 
Ε ΑΖ' όπερ έδει ποιήΰαι. 

λβ'. 

Παντός τριγώνον μιας τών πλευρών προΰ-
15 εκβληδείϋης ή έκτος γωνία δυΰϊ ταΐς εντός 

καϊ άπεναντίον Ιΰη έΰτίν, καϊ αί εντός τοϋ\ 
τριγώνου τρεις γωνίαι δυΰϊν όρδαΐς ί'ΰαι είΰιν. 

"Εΰτω τρίγωνόν τό ΑΒΓ, καϊ προΰεκβεβλήΰδω 
αύτοϋ μία πλευρά ή ΒΓ έπϊ τό Α' λέγω, ότι ή έκτος 

20 γωνία ή ύπό ΑΓΑ ίΰη έΰτϊ δυΰϊ ταΐς εντός καϊ άπ
εναντίον ταΐς ύπό ΓΑ Β, ΑΒΓ, καϊ αί εντός τοϋ τρι
γώνου τρεις γωνίαι αί ύπό ΑΒΓ, ΒΓΑ, ΓΑ Β δυΰϊν 
όρδαΐς ί'ΰαι είΰϊν. 

"Ηχδω γάρ διά τοϋ Γ ΰημείου τή Α Β εύδεΐα 
25 παράλληλος ή ΓΕ. 

XXXII. Alex. Aphrod. in top. ρ. 11. Simplic. in phys. fol. 14. 
Philop. in anal. II p. 65. Psellus p. 40. Boetius p. 383, 8. 
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suniatur in Β Γ quoduis punctuni A, et ducatur 
AA. et ad Α Α rectam et punctum in ea situm Α 
aogulo Α Α Τ aequalis construatur Α ΑΕ [prop. XXIII]. 
et producatur Ε Α in directum, ut fiat AZ. et quo-
niam rectaAA in duas rectas BT, EZ incidens an-
gulos alternos EAA, ΑΑΓ inter se aequales effecit, 
erit EAZ rectae ΒΓ parallela [prop. XXVII] . 

Ergo per datum puuctum Α datae rectae Β Γ 
Lparallela recta linea EAZ ducta est; quod oporte-
bat fieri. 

XXXII. 

In quouis triangulo quolibet laterum producto an-
.gulus extrinsecus positus duobus interioribus et oppo-
fisitis aequalis est, et anguli interiores tres trianguli 
fduobus rectis aequales sunt. 

Sit triangulus ΑΒΓ, et producatur quodlibet latus 
eius Β Γ ad Α. dico, angulum ex-
trinsecus positum^rz/aequalem esse 
duobus angulis interioribus et oppo-
sitis ΓΑΒ, ABTy et angulos interiores 

~~T T~ tres trianguli ΑΒΓ, ΒΓΑ, ΓΑΒ duo-
bus rectis aequales esse. 

ducatur enim per Γ punctum rectae Α Β parallela 

πεποίηκεν] BF; πεποίηκε uulgo. 9. ΕΑΖ] Ε Α eras. F. 

\ΒΓ] corr. ex ΒΔ V; ΒΓΔ F. 12. ΕΑΖ] Α Ε Ζ F. 14. 
τών πλευρών] supra m. 2 F; πλευράς Proclus. προσεχβλη&εί-
ΰης] προσ- add. m. 2 V. 15. έκτος τοϋ τριγώνου γωνία, δύο 
Proclus. 16. απεναντίας ρ. ίστϊν ί'ση Proclus. εστίν] 
PF; comp. b; ίατί uulgo. αΓ] m. 2 V. 17. τρεις] om. 
Proclue. δυσίν] δύο Proclus. 20. εστίν Ρ. δυσί] ταΐς 
δυσί V. απεναντίας ρ. 21. ΤΑ Β] ΑΓΒ F. αΓ] om. F; 
m. 2 V. 22. αΓ] m. rec. Ρ. Β ΓΑ] supra m. 2 F. 24. 
εύδεΐα] mg. m. 2 V. 
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Καϊ έπεϊ παράλληλος έΰτιν ή ΑΒ τή ΓΕ, και εις 
αντάς εμπέπτωκεν ή Α Γ, αί εναλλάξ γωνίαι αί νπο 
ΒΑΓ, ΑΓΕ ίΰαι άλλήλαις είΰϊν. πάλιν, έπεϊ παράλ
ληλος έΰτιν ή ΑΒ τή ΓΕ, και εις αντάς εμπέπτωκεν 

5 ένδεια ή ΒΑ, ή έκτος γωνία ή νπο Ε ΓΑ ίΰη έΰτι 
τή έντος καϊ άπεναντίον τή νπο ΑΒΓ. έδείχδη δε 
και ή νπο Α Γ Ε τή νπο ΒΑΓ ίΰη' όλη άρα ή νπό 
ΑΓΑ γωνία ίΰη έΰτϊ δνΰι ταΐς εντός καϊ άπεναντίον 
ταΐς νπό ΒΑΓ, ΑΒΓ. 

10 Κοινή προΰκείΰδω ή νπό ΑΓΒ' αί άρα νπό ΑΓΑ, 
ΑΓΒ τριΰϊ ταΐς νπό ΑΒΓ, ΒΓΑ, ΓΑΒ ίΰαι είΰϊν. 
άλλ' αί νπό ΑΓΑ, ΑΓΒ δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι είΰιν' καϊ 
αί νπό ΑΓΒ, ΓΒΑ, ΓΑΒ άρα δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι 
είΰϊν. 

15 Παντός άρα τριγώνον μιας τών πλενρών προΰεκ-
βληδεϊΰης ή έκτος γωνία δνΰϊ ταΐς εντός καϊ άπεναν
τίον ίΰη έΰτίν, καϊ αί εντός τον τριγώνον τρεις γω
νίαι δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι είΰϊν όπερ έδει δεΐξαι. 

I/. 

20 Αί τάς ϊΰας τε καϊ παραλλήλονς έπϊ τά 
αντά μέρη έπιξενγννονΰαι ετδεΐαι καϊ ανταϊ 
ϊΰαι τε καϊ παράλληλοι είΰιν. 

ΧΧΧΙΠ. Boetius ρ. 383,11. 

3. είσϊν] PF; comp. b; είσί uulgo. 4. ίστιν] om. Β. 
Ε Γ Ρ. 5. ένδεια] -νδ eras. V. ίση] Ιση V (η in ras.). 
εστίν Ρ, ut lin. 8. 6. απεναντίας ρ. 7. ΒΑ Γ] corr. ex 
ΓΑΒ m. 2 V; litt. ΒΑ in ras. Β. 8. γωνία] Ρ; ίκτός γωνία 
Theon (BFVbp), Campairas. απεναντίας ρ. 10. ΑΓΒ] 
ΑΒΓ F; COIT. m. 2. 11. ΑΓΒ] litt. ΓΒ e corr. F. ΑΒΓ, 
ΒΓΑ] in ras. F. ΓΑΒ] om. F; ΒΑΓ Β et V m. 2. 12. 
είσϊν] PBF; comp. b; είσί uulgo. 13. ΑΓΒ] ΑΒΓ F (euan.), 
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Γ Ε. et quomam Α Β rectae Γ Ε parallela est, et in 
eas incidit ΑΓ, anguli alterni ΒΑΓ, ΑΓΕ inter se 
aequales sirat [prop. XXIX] . rursus quoniarn Α Β 
rectae ΓΕ parallela est, et in eas incidit recta BA, 
angulus extrinsecus positus ΕΓΑ aequalis est angulo 
'interiori et opposito ΑΒΓ [prop. XXIX]. sed demon-
stratum est, esse etiam ΑΓΕ = ΒΑΓ quare 

ΑΓΑ = ΒΑΓ+ ΑΒΓ 
linterioribus et oppositis [κ. ενν. 2]. communis adiici-
atur ΑΓΒ. itaque 
| ΑΓΑ + ΑΓΒ = ΑΒΓ + ΒΓΑ + ΓΑΒ [κ. ενν. 2]. 
uerum ΑΓΑ -f- ΑΓΒ duobus rectis aequa7es sunt 
[prop. XIII]. itaque etiam ΑΓΒ + ΓΒΑ + ΓΑΒ 
duobus rectis aequales sunt [κ. ivv. 1]. 

Ergo in quouis triangulo quolibet laterum producto 
angulus extrinsecus positus duobus interioribus et op-
positis aequalis est, et anguli interiores tres trianguli 
duobus rectis aequales sunt; quod erat demonstran-
dum. 

XXXIII. 

Rectae rectas aequales et parallelas ad easdem 
partes *) coniungentes et ipsae aequales et parallelae 
sunt. 

1) Hoc est: ne coniunganter Β et Γ, Δ et A; u. Proclus 
p. 386,15. 

b, V (eras.), ρ. ΓΒΑ~\ ΑΓΒ F; ΒΓΑ V (eras), Pbp. 
άρα] mg. m. 2 V. είαιν Ι'ααι p. 14. είαιν] P F V ; comp. 
b; είαί tmlgo. 17. ίατίν] PF; comp. b; ίατί uulgo. γω
νίαι τρεις F. 18. δυαίν] γωνίαι φ. 20. παραλλήλονς έν
δειας Proclus. 21. καϊ ανταί] mg. m. 2 V. 
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"Εΰτωΰαν ϊΰαι τ ε καϊ παράλληλοι αι Α Β, ΓΑ, καϊ 
έπιζενγνύτωΰαν αντάς έπϊ τά αντά μέρη ενδεΐαι αί 
Α Γ, ΒΑ' λέγω, ότι καϊ αι ΑΓ, ΒΑ ί'ΰαι τε καϊ παρ
άλληλοι είΰιν. 

5 Έπεξεύχδω ή ΒΓ και έπεϊ παράλληλος έΰτιν ή Α Β 
τή ΓΑ, και εις αντάς εμπέπτωκεν ή Β Γ, αί εναλλάξ 
γωνίαι αί νπό ΑΒΓ, ΒΓΑ ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν. καϊ έπεϊ 
ί'ΰη εΰτίν ή ΑΒ τή ΓΑ κοινή δε ή Β Γ, δνο δή αίΑΒ,ΒΓ 
δνο ταΐς Β Γ, ΓΑ] ί'ΰαι είΰιν' και γωνία ή νπό ΑΒΓ 

10 γωνία τή νπό ΒΓΑ ϊΰη' βάΰις άρα ή ΑΓ βάΰει τή 
ΒΑ εΰτιν ί'ΰη, καϊ τό ΑΒΓ τρίγωνόν τω ΒΓΑ τρι
γώνω ί'ΰον εΰτίν, και αί λοιπαϊ γωνίαι ταΐς λοιπαΐς 
γωνίαις ί'ΰαι έΰονται έκατέρα έκατέρα, νφ' άς αί ϊΰαι 
πλενραϊ νποτείνονΰιν ί'ΰη άρα ή νπό ΑΓΒ γωνία τ ή 

15 νπό ΓΒΑ. καϊ επεϊ εις δνο ένδειας τάς Α Γ, ΒΑ 
ένδεια εμπίπτονΰα ή Β Γ τάς εναλλάξ γωνίας ί'ΰας 
άλλήλαις πεποίηκεν, παράλληλος άρα εΰτϊν ή ΑΓ τή 
ΒΑ. εδείχδη δε αντή καϊ ίΰη. 

Αί άρα τάς ίΰας τε καϊ παραλλήλονς επϊ τά αντά 
20 μέρη επιξενγνύονΰαι ενδεΐαι καϊ αύται ϊΰαι τε καϊ 

παράλληλοι είΰιν' όπερ έδει δεΐξαι. 

λδ'. 

Τών παραλληλογράμμων χωρίων αί άπεναν-

ΧΧΧΓ7. Boetius ρ. 383,13. cfr. Psellus ρ. 46. 

1. ΓΔ] in ras. V. καϊ—2. ενδεϊ-] in ras. b. 3. ΒΔ] (prius) 
in ras. V. Α Γ] ΓΑ B F , V m. 2. τε] om. F V , in ras. m. 1 
P. 5. ή] γάρ ή V m. 2. 6. ΓΔ] in ras. b. 7. είαιν] 
PF; comp. b; είαί uulgo. 8. ΐαη] η eras. Υ. 9. δναί 
FBp. είαιν] PF; comp. b; είαί uulgo. 10. ΐαη εατί FV. 

11. Ιατιν Ϊαη] Ϊαη εατί V; Ϊαη ρ. ΒΓΔ] ΒΔ Γ ρ. 12. 
εατίν] P F V ; comp. b; om. ρ; εατί Β. 14. ΑΓΒ] ΑΒΓ corr. 
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Sint aequales et parallelae AB, 

7 ΓΑ, et coniungant eas ad easdem 
partes rectae ΑΓ7 ΒΑ. dico, et-
iam ΑΓ7 ΒΑ aequales et paral-
lelas esse. 

ducatur ΒΓ. et quoniam Α Β rectae ΓΑ parallela 
est, et in eas incidit ΒΓ} anguli alterni ΑΒΓ} ΒΓΑ in-
ter se aequales sunt [prop. XXIX] . et quoniam ΑΒ=ΓΑ, 
connnunis autem ΒΓ, duae rectae AB} JSFduabus ΒΓ, 
Γ Α aequales sunt. et L ΑΒΓ= ΒΓΑ. basis igitur Α Γ 
basi ΒΑ aequalis, et triangulus ΑΒΓ triangulo ΒΓΑ 
aequalis est, et reliqui anguli reliquis angulis aequales 
erunt alter alteri, sub quibus aequalia latera subten-
dunt. itaque L ΑΓΒ = ΓΒΑ [prop.IV]. efquoniam 
in duas rectas ΑΓ, Β Α incidens recta Β Γ angulos 
alternos inter se aequales effecit, erit Α Γ rectae ΒΑ 
parallela [prop. XXVII] . sed demonstratum est, ean-
dem aequalem ei esse. 

Ergo rectae rectas aequales et parallelas ad eas-
dem partes coniungentes et ipsae aequales et paral-
lelae sunt; quod erat demonstrandum. 

XXXIV. 

Spatioruin parallelogrammorum1) latera angulique 

1) H. e. rectie parallelis comprebensorum. nomen ab ipso 
Euclide ad similitudinem uocabuli εν&νγοαμμος fictum est; u. 
Proclue p. 392, 20. Studien p. 35. 

in ΒΓΑ m. rec. b. 15. Post ΓΒΔ in ρ add. r; δε νπο ΒΑΓ 
τή νπο Β Δ Γ. Α Γ] Α Β in ras. F. 16. γωνίας] Ρ; γωνίας 
τας νπο ΑΓΒ, ΓΒΔ Theon? (BVbp); in F τάς νπο ΑΓΒ, 
ΓΒΔ in mg. sunt, sed m. 1; habet Campanus. 17. πεποίηκε 
Vb. ίστιν άρα (compp,) b. 18. δέ] δΐ %al V. και] 
m. 2 V. 

Euc l ides , edd. Heiberg et Menge. 6 
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τίον πλενραϊ τε καϊ γωνίαι ί'ΰαι άλλήλαις 
είΰιν, καϊ ή διάμετρος αντά δίχα τέμνει. 

Έΰτω παραλληλόγραμμον χωρίον το ΑΓΑ Β, διά
μετρος δε αντον ή ΒΓ' λέγω, ότι τον ΑΓΑ Β παρ-

5 αλληλογράμμον αί άπεναντίον πλενραϊ τε και γωνίαι 
ίΰαι άλλήλαις είΰϊν, και ή ΒΓ διάμετρος αντό δίχα 
τέμνει. _ 

Έπεϊ γάρ παράλληλος εΰτιν ή ΑΒ τή ΓΑ, καϊ 
εις αντάς εμπέπτωκεν ένδεια ή Β Γ, αί εναλλάξ γω-

10 νίαι αί νπό ΑΒΓ, ΒΓΑ Ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν. πάλιν 
επεϊ παράλληλος εΰτιν ή Α Γ τή ΒΑ, καϊ εις αντάς 
εμπέπτωκεν ή Β Γ, αί εναλλάξ γωνίαι αί νπό ΑΓΒ, 
ΓΒΑ ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν. δνο δή τρίγωνα έΰτι τά 
ΑΒΓ, ΒΓΑ τάς δνο γωνίας τάς νπό ΑΒΓ, ΒΓΑ 

15 δνΰϊ ταΐς νπό ΒΓΑ, ΓΒΑ ϊΰας έχοντα έκατέραν έκα
τέρα καϊ μίαν πλενράν μια πλενρά ϊΰην τήν πρός 
ταΐς ϊΰαις γωνίαις κοινήν αντών τήν ΒΓ' καϊ τάς 
λοιπάς άρα πλενράς ταΐς λοιπαΐς ϊΰας έξει έκατέραν 
έκατέρα καϊ τήν λοιπήν γωνίαν τή λοιπή γωνία' ί'ΰη 

20 άρα ή μεν Α Β πλενρά τή ΓΑ, ή δε ΑΓ τή ΒΑ, καϊ 
έτι ί'ΰη έΰτϊν ή νπό ΒΑΓ γωνία τή νπό ΓΑΒ. καϊ 
έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή μεν νπό ΑΒΓ γωνία τή νπό ΒΓΑ, 
ή δε νπό ΓΒΑ τή νπό ΑΓΒ, όλη άρα ή νπό ΑΒΑ 
όλη τή νπό ΑΓΑ έΰτιν ίΰη. έδείχδη δε καϊ ή νπό 

25 ΒΑΓ τή νπό ΓΑΒ ίΰη. 

1. άλλήλοις b; corr. m. recens. 2. είαιν] PBF; comp. b; 
είαί uulgo. αυτά] -ά m ras. F. 3. ΑΓΔΒ] ΓΔΒ litt. in 
ras. b; litt. Δ Β corr. ex Β Δ m. 2 V; Α Β Τ Δ Ρ; item PV lin. 4. 

5. τε] om. ρ. 6. άλλήλοις b; corr. m. rec. είαιν] PF; 
comp. b; είαί uulgo. δίχα αυτό ρ. 9. αύτάς] ~υτα- ab-
sumpta ob pergam. ruptum in F. 10. είαιν] FF\ comp. b; είαί 
uulgo. 11. ΒΔ] Δ Β F; ΒΔ post ras. 1 litt. (Γ?) V. 12. 
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opposita inter se aequalia sunt ; et diametrus ea in 
duas partes aequales diuidit. 

Sit spatium parallelogramnmm ΑΓΑΒ, diametrus 
autem eius ΒΓ. dico, parallelo-
grarami ΑΓΑ Β latera angulosque 
opposita inter se aequalia esse, et 
diametrum Β Γ in duas partes 

aequales id diuidere. 
nam quoniam Α Β rectae ΓΑ parallela est7 et in eas 

incidit recta ΒΓ, anguli alterni ΑΒΓ, ΒΓΑ inter se 
aequales sunt [prop. XXIX]. rursus quoniam Α Γ 
rectae ΒΑ parallela est, et in eas incidit ΒΓ} alterni 
anguli ΑΓΒ,ΓΒΑ inter se aequales sunt [prop.XXIX]. 
itaque duo trianguli sunt ΑΒΓ, ΒΓΑ duos angulos 
ΑΒΓ, ΒΓΑ duobus ΒΓΑ, ΓΒΑ aequales habentes 
alterum alteri et unum latus uni aequale, quod ad 
angulos aequales positum est Β Γ eorum commune. 
itaque etiam reliqua latera reliquis aequalia habebunt 
alterum alteri et reliquum angulum reliquo angulo 
[prop. XXVI] . quare ΑΒ = ΓΑ, ΑΓ == BA} L ΒΑΓ 
= ΓΑΒ. et quoniam L ΑΒΓ= ΒΓΑ et ΓΒΑ = ΑΓΒ, 
erit L ΑΒΑ = ΑΓΑ [κ. ivv. 2] . sed demonstratum 
est, esse etiam L ΒΑΓ = ΓΑΒ. ergo spatiorum par-
allelogrammomm latera angulique opposita inter se 
aequalia sunt. 

ΑΓΒ'] ΒΓΑ F. 13. είσίν] PF; comp. b; είαί uulgo. kaxiv 
PF; comp. b. τά] τό F. 14. Β Γ Δ] in ras. m . 2 V ; ΓΒΔ 
F. 16. τή μια V. 18. Χοιπαίς ηλενοαΐς FV. 21. hi 
ΐαη ίατίν] Ρ; om. Theon (BFVbp) . ΓΔΒ] ΒΓΔ ρ. καϊ 
ίπεί— 22. ΒΓΔ] mg. m. recenti ρ. 23. ΓΒΔ] litt. Γ Β θ 
corr. V m. 2. ΑΓΒ] litt. Γ Β e corr. V m. 2. 24. ίδείχ&η 
— 25. ΐαη] mg. m. 2 V. 

6* 
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Τών άρα παραλληλογράμμων χωρίων αί άπεναν
τίον πλενραί τε καϊ γωνίαι ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν. 

Λέγω δή, οτι καϊ ή διάμετρος αντά δίχα τέμνει 
έπεϊ γάρ ί'ΰη έΰτιν ή Α Β τή ΓΑ, κοινή δε ή Β Γ, 

5 δνο δή αί ΑΒ, ΒΓ δνΰϊ ταΐς ΓΑ, Β Γ ίΰαι είΰϊν 
έκατέρα έκατέρα' καϊ γωνία ή νπο ΑΒΓ γωνία τή 
νπο ΒΓΑ ίΰη. καϊ βάΰις άρα η Α Γ τή Α Β ίΰη. καϊ 
τό ΑΒΓ [άρα] τρίγωνόν τώ ΒΓΑ τριγώνω ί'ΰον έΰτίν. 

Ή άρα Β Γ διάμετρος δίχα τέμνει τό ΑΒΓΑ 
10 παραλληλόγραμμον' όπερ έδει δεΐξαι. 

λε'. 

Τά παραλληλόγραμμα τά έπϊ τής αντής βά
ΰεως όντα καϊ έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις ί'ΰα 
άλλήλοις έΰτίν. 

15 Έΰτω παραλληλόγραμμα τά ΑΒΓΑ, Ε ΒΓΖ έπϊ 
τής αντής βάΰεως τής Β Γ καϊ έν ταΐς ανταΐς παραλ-
λήλοις ταΐς Α Ζ, ΒΓ' λέγω, οτι ϊΰον έΰτϊ το ΑΒΓΑ 
τω Ε ΒΓΖ παραλληλογράμμω. 

Έπεϊ γάρ παραλληλόγραμμόν έΰτι τό ΑΒΓΑ, ίΰη 
20 έΰτϊν ή Α Α τή Β Γ. διά τά αντά δή καϊ ή Ε Ζ τή 

Β Γ έΰτιν ϊΰη' ωΰτε καϊ ή Α Α τή ΕΖ έΰτιν ϊΰη' καϊ 
κοιντ ή ΑΕ' όλη άρα ή Α Ε όλη τή Α Ζ έΰτιν ίΰη. 
έΰτι δε καϊ ή ΑΒ τή Α Γ ϊΰη' δνο δή αί Ε Α, Α Β 
δνο ταΐς ΖΑ, Α Γ ί'ΰαι είΰϊν έκατέρα έκατέρα' καϊ 

25 γωνία ή νπό ΖΑΓ γωνία τή νπό ΕΑΒ έΰτιν ί'ΰη ή 

X X X V . Psellus ρ. 45. Boetius ρ. 383,17. 

2. είΰι Β. 3. δ/] om. Ρ; corr. ex δέ m. 2 V. 5. ΓΔ] 
ΒΓ] BF, in ras. m . 2 V ; ΔΓ,ΓΒ Ρ (Δ Γ m ras.); Β Γ, ΓΔ bp. 

7. %αΐ] om. ρ. άρα] om. Ρ. τή] βάΰει τή ρ. Δ Β] ΒΔ 
Ρ etV, sed corr. m.2. ί'ΰη] Ρ; έΰτιν ίΰη Theon (BF Vbp). 
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iam dico, diametrum ea in duas partes aequa-
]es diuidere. nam quoniam Α Β = ΓΑ et Β Γ com-
munis, duae rectae ΑΒ, ΒΓ duabus ΓΑ, ΒΓ aequales 
sunt altera alteri; et L Α ΒΓ= ΒΓΑ [prop. XXIX] . 
itaque etiam [ΑΓ — AB, et]1) Δ ΑΒΓ — ΒΓΑ 
[prop. IV] . 

Ergo diametrus Β Γ parallelogrammuni ΑΒΓΑ in 
duas partes aequales diuidit; quod erat demonstrandnm. 

XXXV. 

Parallelogranima in eadein basi posita et in iis-
dem parallelis inter se aequalia sunt. 
Λ Α Ε Ζ Sint ΑΒΓΑ, ΕΒΓΖ paral-

lelogramma in eadem basi Β Γ 
et in iisdem parallelis ΑΖ,ΒΓ. 

2 Τ dico, esse ΑΒΓΑ = ΕΒΓΖ. 
nam quoniam parallelogrammum est ΑΒΓΑ, erit 

Α Α = Β Γ [prop. XXXIV] . eadem de causa etiam 
ΕΖ = ΒΓ [id.]. quare Α Α = ΕΖ [κ. έ'νν. 1]. et com-
munis est Α Ε. itaque AE—AZ [κ. ενν. 2] . ueruni 
etiam ΑΒ — ΑΓ [prop. XXXIV] . itaque duae rectae 
EA, Α Β duabus Ζ Α, Α Γ aequales sunt altera alteri; 
et L ΖΑΓ = EAB exterior interiori [prop. XXIX]. 

1) Fortasse potius καϊ βάαις άρα η Α Γ τή Δ Β Ι'αη lin. 7 
delenda sunt qiiam άρα lin. 8 cum Augusto. 

8. άρα] del. August. ΒΓΔ] ΒΔ Γ Ρ; ΒΑΓ b, sed Α eras. 
ϊαον ίατίν] PBb (comp.); ί'αον ίαται F V ; ίατιν ί'αον p. 

10. Post παραλληλόγραμμον in V add. χωρίον, sed punctis del. 
m. 2. 13. οντά] om. Proclus solus. 17. ίατίν Ρ, ut lin. 
19, 23. 18. παραλληλογράμμω] Ρ; om. Theon (BFVbp) . 
20. δή] mg. γρ. τοίνυν F. ί l m . 2 F. 22. ίατιν] om. F. 
23. ΕΑ] AE F. 24. δναί Β ν ρ. Ζ Δ] ΔΖΈ. 25. ή] 
(alt.) supra m. 1 Ρ. 
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έκτος τή έντός' βάΰις άρα ή Ε Β βάΰει τή ΖΓ ίΰη 
έΰτίν, και τό ΕΑΒ τρίγωνόν τω ΑΖΓ τριγώνω ί'ΰον 
έΰται' κοινόν άφηρήΰδω τό ΑΗΕ' λοιπόν άρα τό 
ΑΒΗΑ τραπεζών λοιπώ τώ ΕΗΓΖ τραπεξίω έΰτϊν 

5 ί'ΰον κοινόν προΰκείΰδω τό ΗΒΓ τρίγωνόν όλον 
άρα τό ΑΒΓΑ παραλληλόγραμμον όλω τω ΕΒΓΖ 
παραλληλογράμμω ί'ΰον έΰτίν. 

Τά άρα παραλληλόγραμμα τά έπϊ τής αντής βά
ΰεως όντα καϊ έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις ϊΰα άλλή-

10 λοις έΰτίν όπερ έδει δεΐξαι. 

λς'. 

Τά παραλληλόγραμμα τά έπϊ ϊΰων βάΰεων 
όντα καϊ έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις ϊΰα άλ-
λήλοις έΰτίν. 

15 "Εΰτω παραλληλόγραμμα τά ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ έπϊ 
ϊΰων βάΰεων όντα τών Β Γ, Ζ Η καϊ έν ταΐς ανταΐς 
παραλλήλοις ταΐς Α Θ, ΒΗ' λέγω, ότι ί'ΰον έΰτϊ τό 
ΑΒΓΑ παραλληλόγραμμον τώ ΕΖΗΘ. 

'Επεζενχδωΰαν γάρ αϊ Β Ε, ΓΘ. καϊ έπεϊ ί'ΰη 
20 έΰτϊν ή ΒΓ τή ΖΗ, άλλά ή ΖΗ τή ΕΘ έΰτιν ϊΰη, 

καϊ ή ΒΓ άρα τή ΕΘ έΰτιν ϊΰη. είΰϊ δε καϊ παράλ
ληλοι, καϊ έπιζενγννονϋιν αντάς αί Ε Β, ΘΓ' αί δε 
τάς ϊΰας τε καϊ παραλλήλονς έπϊ τά αντά μέρη έπι-
ξενγννονΰαι ϊΰαι τε καϊ παράλληλοι είΰι [καϊ αί ΕΒ, 

25 ΘΓ' άρα ϊΰαι τέ είΰι καϊ παράλληλοι], παραλληλό-

XXXVI. Boetius ρ. 383,19. 

1. Ζ Γ] mutat. in ΓΖ m. 2 V. 2. ίστιν] PF <in Β ν eraa.); 
comp. b; ίστί uulgo; ίστιν ίση ρ. ζ/Ζ Γ] BF, V m. 2; ζ /ΓΖ 
Ρ; Ζ ζ/Γ bp, Vm. 1. 3. έσταί] PBFp- i W ' V b . τό] post-
ea add. Ρ. ζ/ΉΈ] corr. ex JH Ρ; ύπό JHE F; νπό 
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itaque Ε Β = ΖΓ et Δ EAB = ΑΖΓ [prop. IV] . 
subtrahatur, qui communis est; triangulus AHE. ita-
que ABHA — ΕΗΓΖ [κ. ενν. 3]. communis adiicia-
tur triangulus ΗΒΓ itaque ΑΒΓΑ = Ε Β Γ Ζ . 

Ergo parallelogramma in eadem basi posita et in 
iisdem parallelis inter se aequalia sunt; quod erat de-
monstrandum. 

XXXVI. 

Parallelogramma in aequalibus basibus posita et 
in iisdem parallelis inter se aequalia sunt. 

0 Sint parallelogramma 
\ ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ in ae-

\ qualibus basibus ΒΓ, 
\ Ζ Η et in iisdem par-

Ώ F Ζ jff allelis ΑΘ, BH. dico ; 

esse ΑΒΓΑ = ΕΖΗΘ. 
ducantur enim BE, ΓΘ. et quoniam ΒΓ—ΖΗ 

et Z H = ΕΘ, erit etiam Β Γ == .ΕΘ [κ. £W. 1]. uerum 
etiam parallelae sunt. et coniungunt eas EB, ΘΓ] 
quae autem rectas aequales et parallelas ad easdem 
partes coniungunt, aequales et parallelae sunt fprop. 
XXXIII] . itaque parallelograinmuiii est Ε Β ΓΘ [prop. 

eras. Vb . ίπίλοιπον P. 4. ΕΖΓΗ F. 5. ΗΒΓ] ΒΗΓ 
F. 7. ίατίν] PF; comp. b; ίατί uulgo; om. p. 8. άρα] 
άλλα V; corr. m. 1. 13. ίατίν άλλήλοις p. 14. ίατί Pro-
clus. 17. ΒΗ] HB F. f W v PF; comp. b. 18. ΕΖΗΘ] 
Pb, V (Ε e corr.); ΖΗΘΕ BFp; in V sequitur ras. 1 litt. 
19. ΒΕ] Ε Β Ρ. Γ Θ] in ras. Ρ. 20. Β Γ] Pb, V e corr. 
m.2; ΓΒ BFp, V m. 1. άλλ' F. άλλά ή] mg. m.2 V. 
21. είαιν Ρ. 22. Β Ε, ΓΘ b, V e corr. m. 2. 23. τε] om. 
Ρ. 24. τε είαι και. παράλληλοι F. και] (alt.) om. F. 
καϊ al — 25. παράλληλοι] καϊ αΓ Ε Β, Θ Γ άρα ftxat τε καϊ παρ
άλληλοι Ρ. m. rec. 24. Ε Β] Ε insert. m. 1 V. 25. 
Θ Γ] V m. 1; ΓΘ V m. 2. 
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γραμμον άρα έΰτϊ τό ΕΒΓΘ. και έΰτιν ί'ΰον τώ ΑΒΓΑ' 
βάΰιν τ ε γάρ αύτώ τήν αυτήν έχει τήν Β Γ, και έν 
ταΐς αύταΐς παραλλήλοις έΰτϊν αύτώ ταΐς Β Γ, Α®, 
διά τά αυτά δή καϊ τό ΕΖΗ® τώ αύτώ τώ ΕΒΓΘ 

5 έΰτιν ί'ΰον ωΰτε καϊ τό ΑΒΓΑ παραλληλόγραμμον 
τ ω ΕΖΗ® έΰτιν ϊΰον. 

Τά άρα παραλληλόγραμμα τά έπϊ ϊΰων βάΰεων 
όντα καϊ έν ταΐς αύταΐς παραλλήλοις ϊΰα άλλήλοις 
έΰτίν όπερ έδει δεΐξαι. 

ίο λξ'. 

Τά τρίγωνα τα έπϊ τής αυτής βάΰεως όντα 
καϊ έν ταΐς αύταΐς παραλλήλοις ϊΰα άλλήλοις 
έΰτίν. 

Έΰτω τρίγωνα τά ΑΒΓ, ΑΒΓ έπϊ τής αυτής βά-
15 ΰεως τής Β Γ καϊ έν ταΐς αύταΐς παραλλήλοις ταΐς 

Α Α, ΒΓ' λέγω, ότι ί'ΰον έΰτϊ τό ΑΒΓ τρίγωνόν τώ 
ΑΒΓ τριγώνω. 

Έκβεβλήΰ&ω ή Α Α έφ' έκάτερα τά μέρη έπϊ τά 
Ε, Ζ, καϊ διά μεν τοϋ Β τή ΓΑ παράλληλος ήχ&ω 

20 ή Β Ε, διά δε τοϋ Γ τή ΒΑ παράλληλος ήχ&ω ή ΓΖ. 
παραλληλόγραμμον άρα έΰτϊν έκάτερον τών ΕΒΓΑ, 
ΑΒΓΖ' και είΰιν ϊΰα' έπι τε γάρ τής αυτής βάΰεώς 
είΰι τής Β Γ καϊ έν ταΐς αύταΐς παραλλήλοις ταΐς 
Β Γ, ΕΖ' και έΰτι τον μέν ΕΒΓΑ παραλληλογράμ-

25 μον ήμιΰυ τό ΑΒΓ τρίγωνόν ή γάρ Α Β διάμετρος 
αυτό δίχα τέμνει' τοϋ δε Α ΒΓΖ παραλληλογράμμου 

XXXVII. Boetius ρ. 383, 22. Apud Proclum excidit. 

1. ίστιν PF; comp. b. τω] corr. ex τό m. 1 V. 3. 
ίστιν παοαλλήλοις ρ. 4. αντω τω] mg. m. 1 F; om. ρ. 
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XXXIV]. et ΕΒΓΘ = ΑΒΓΑ] nara et eandem ba-
sim habent Β Γ et in iisdem parallelis sunt ΒΓ, ΑΘ 
[prop.XXXV]. eadem de causa etiamΕΖΗΘ = ΕΒΓΘ 
[id.]. quare etiam ΑΒΓΑ = ΕΖΗΘ [κ. ενν. 1]. 

Ergo parallelogramma in aequalibus basibus po-
rsita et in iisdem parallelis inter se aequalia sunt; 
quod erat demonstrandum. 

. XXXVII. 
Trianguli in eadera basi positi et in iisdem paral-

lelis inter se aequales sunt. 
Sint trianguli ΑΒΓ, ΑΒΓ 

& y \ 7 - 5 ? in eadem basi-ΒΓ1 et in iisdem 
parallelis AA, ΒΓ. dico, esse 

*~ ~'ly Δ ΑΒΓ = ΑΒΓ. 
producatur Α Α in utramque partem ad Ε, Z , et 

roer Β rectae Γ Α parallela ducatur BE, per Γ autem 
rectae Β Α parallela ducatur Γ Ζ [prop. XXXI] . itaque 
ΕΒΓΑ, Α ΒΓΖ parallelogramma sunt; et sunt aequa-
lia. nam et in eadem basi sunt Β Γ et in iisdem par-
allelis ΒΓ, Ε Ζ [prop. X X X V ] . et dimidia pars par-
allelogrammi ΕΒΓΑ est triangulus ΑΒΓ] nani dia-
metrus AB id in duas partee aequales diuidit [prop. 
XXXIV] . parallelogrammi autem ΑΒΓΖ dirnidia pars 

>8. άλλήλοις] -λοις corr. m. 1 V. 9. ίατίν] είαιν F. 16. ίατίν 
Ρ et eraso ν V. In F hic uerba nomralla euan. 19. Ε, Ζ] 
Ζ, Ε F. καϊ διά — 20. Β Ε] mg. m. rec. ρ. 19. ΓΑ] Α 
in ras. b. 21. τών] ν postea add. m. 1 V. 22. 4ΒΓΖ] 
ΒάΓΖ F. είαιν ϊαα] Ρ; ί'αον τό ΕΒΓΑ τώ Δ ΒΓΖ Theon 
(BFVbp; ΒΔΓΖ F; in ΕΒΓΑ litt. ΕΒ m. 2 V). τε] om. 
Βρ (in F non liquet). 23. είαί] Bbp; είσιν Ρ; ίατιΥ; ίατιν 
F. ταΓί] (alt.) ίατϊν ταίς F. 24. ΒΓ, ΕΖ και] absumpta 
ob rnptum pergam. F. ίατιν Ρ. 25. τό] τά ιη ras. Ρ. 
26. παραλληλόγραμμον] mg. m. 2 V. 
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ήμιΰν το ΑΒΓ τρίγωνόν ή γάρ Α Γ διάμετρος αντο 
δίχα τέμνει, [τά δε τών ϊΰων ήμίΰη ϊΰα άλλήλοις 
έΰτίν], ϊΰον άρα έΰτϊ τό ΑΒΓ τρίγωνόν τώ ΑΒΓ 
τριγώνω. 

5 Τά άρα τρίγωνα τά έπϊ τής αντής βάΰεως όντα 
καϊ έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις ϊΰα άλλήλοις έΰτίν 
όπερ έδει δεΐξαι. 

λη'. 
Τά τρίγωνα τά έπϊ 4ΰων βάΰεων όντα καϊ* 

10 έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις ϊΰα άλλήλοις έΰτίν. 
Έΰτω τρίγωνα τά ΑΒΓ, ΑΕΖ έπι ϊΰων βάΰεων 

τών Β Γ, Ε Ζ καϊ έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις ταΐς 
Β Ζ, ΑΑ' λέγω, ότι ϊΰον έΰτϊ τό ΑΒΓ τρίγωνόν τώ 
ΑΕΖ τριγώνω. 

15 Έκβεβλήΰ&ω γάρ ή Α Α έφ' έκάτερα τά μέρη έπϊ 
τά Η, Θ, καϊ διά μεν·τον Β τή ΓΑ παράλληλος ήχ&ω 
ή Β Η, διά δε τον Ζ τή Α Ε παράλληλος ήχ&ω ή 
Ζ Θ. παραλληλόγραμμον άρα έΰτιν έκάτερον τών 
ΗΒΓ Α, ΑΕΖΘ' καϊ ϊΰον τό ΗΒΓ Α τώ ΑΕΖΘ' έπϊ 

20 τε γάρ ϊΰων βάΰεων είΰι τών Β Γ, ΕΖ καϊ έν ταΐς 
ανταΐς παραλλήλοις ταΐς ΒΖ, ΗΘ' και έΰτι τον μεν 
Η Β ΓΑ παραλληλόγραμμον ήμιΰν τό ΑΒΓ τρίγωνόν. 
ή γάρ ΑΒ διάμετρος αντο δίχα τέμνεΐ' τον δε ΑΕΖ® 
παραλληλόγραμμον ήμιΰν τό ΖΕΑ τρίγωνόν ή γάρ 

XXXVIII. Boetius ρ. 383, 24. 

1. Δ Β Γ] ΔΓΒ F. ^ τρίγωνόν] supra m. 2 V. Δ Τ] 
absumptum in F. 2. άλλήλοις] supra m. 2 V. 3. ίατίν Ρ. 

9. ΐαων] PBV, Proclus; τών ΐαων Fbp; cfr. ρ. 86,12. ί'αων 
in ras. ρ. 10. ίατίν] PVp, Proclus; είαιν BFb. 11. ΔΕΖ] 
corr. ex Ζ ΔΕ F. βάαεων] ΡΒρ; βάαεων όντα Fb, V (se* 
όντα punctis del. m. 2). ^ 12. Ε Ζ] corr. ex Ζ Ε F. 13. 
εατίν Ρ. 15. ίπί] κατά Ρ. 16. τή] corr. ex τής V. 
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est triangulus ΑΒΓ\ nam diaraetrus ΑΓ id in duas 
partes aequales diuidit. itaque1) Δ ΑΒΓ = ΑΒΓ. 

Ergo trianguli in eadem basi positi et in iisdem par-
allelis inter se aequales sunt; quod erat demonstrandum. 

Trianguli in aequalibus basibus positi et in iisdem 

Μ Τ Ή Z dico, esse Δ ΑΒΓ == ΑΕΖ. 
producatur enim Α Α ad utramque partem ad H} 

Θ, et per Β rectae Γ Α parallela ducatur BH} per Ζ 
autem rectae Α Ε parallela ducatur ΖΘ [prop.XXXI]. 

parallelogramma igitur sunt ΗΒΓΑ, ΑΕΖΘ. et 
ΗΒΓΑ = ΑΕΖΘ] nam et in aequalibus basibus simt 
ΒΓ, Ε Ζ et in iisdem parallelis BZ, ΗΘ [prop. XXXVI] . 
et parallelogrammi ΗΒΓΑ dimidia pars est triangulus 
ΑΒΓ; nam diametrus Α Β id in duas partes aequales 
diuidit [prop. XXXIV]. parallelogrammi auteni ΑΕΖΘ 
dimidia pars est triangulus ΖΕΑ] nam diametrus Α Ζ 

1) Cnm constet, %. ϊνν. 6 ab Euclide non profectam esse 
(cfr. Proclus p. 196, 25), quamquam tempore satis antiquo (ante 
Theonem saltem) interpolata est, ueri simile est, uerba τά δέ 
τών ίσων ήμίαη ί'σα άλλήλοις εστίν lin. 2 et ρ. 92,1 eodem tem-
pore irrepsisse. Euclides usus erat κ. ivv. 3. 

17. HB Ρ. Ζ] Ε F. ζ/Ε] EJ F. 18. Ζ Θ ] ΕΘ F. 
19. ζ / Ε Ζ Θ ] (prius) ζ / Γ Ε Θ F. 20. τε] om. ρ. τών ΐαων 
ρ. είαιν ΡΒ. τών] corr. ex τώι m. 2 V. ΕΖ] Ζ Ε e 
corr. F. 21. ΒΖ, II Θ] ΒΗ, ΖΘ V ; corr. m. 2. έατιν Ρ. 
23. τον δέ — ρ. 9 2 , 1 : τέμνει] mg. m. 2 V ad hunc locum re-
lata. ζ / Ε Ζ Θ ] ζ / Γ Ε Θ , Ε in Ζ corr. F. 24. ZEz / ] Ε ζ / Γ 
F; z / E Z b. 

XXXVIII. 

parallelis inter se aequales sunt. 

π Λ Α Θ Sint trianguli ΑΒΓ, ΑΕΖ 
in aequalibus basibus ΒΓ} ΕΖ 
et in iisdem parallelis ΒΖ,ΑΑ. 
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Α Ζ διάμετρος αντο δίχα τέμνει [τά δε τών ϊΰων 
ήμίΰη ί'ΰα άλλήλοις έΰτίν]. ί'ΰον άρα έΰτϊ το ΑΒΓ) 
τρίγωνόν τώ ΑΕΖ τριγώνω. 

Τά άρα τρίγωνα τά επί ϊΰων βάΰεων όντα καϊ έν^ 
6 ταΐς ανταΐς παραλλήλοις ϊΰα άλλήλοις ίΰτίν' όπερ 

έδει δεΐξαι. 

λδ'. 

Τά ϊΰα τρίγωνα τά έπϊ της αντής βάΰεως 
όντα καϊ έπϊ τά αντά μέρη και έν ταΐς ανταΐς 

10 παραλλήλοις έΰτίν. 
"Εΰτω ϊΰα τρίγωνα τά ΑΒΓ, ΑΒΓ έπϊ τής αντής 

βάΰεως όντα καϊ έπϊ τά αντά μέρη τής ΒΓ' λέγω, ότι 
καϊ έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις έΰτίν. 

Έπεζενχδω γάρ ή ΑΑ' λέγω, ότι παράλληλος έΰτιν 
15 ή Α Α τή ΒΓ. 

Εί γάρ μή, ήχδω διά τον Α ΰημεΐον τή Β Γ έν
δεια παράλληλος ή Α Ε, καϊ έπεζεύχδω ή Ε Γ. ϊΰον 
άρα έΰτϊ τό ΑΒΓ τρίγωνόν τώ ΕΒΓ τριγώνω" έπι 
τε γάρ τής αντής βάΰεώς έΰτιν αύτώ τής Β Γ καϊ 

20 έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις. άλλά τό ΑΒΓ τώ 
ΑΒΓ έΰτιν ϊΰον' καϊ τό ΑΒΓ άρα τώ ΕΒΓ ί'ΰον 
έΰτϊ τό μείζον τώ έλάΰΰονι' όπερ έΰτϊν αδύνατον 
ούκ άρα παράλληλος έΰτιν ή ΑΕ τή Β Γ ομοίως δή 

XXXIX. Boetiua ρ. 384,1. 

1. ζ/Ζ] Pb, F e corr.; Zz/ BVp. ΐαων γωνιών F. 2. 
ίατίν] PVp; είαιν BFb. ίατί] ίατίν PF; comp. b. 3. 
ζ/ΕΖ] corr. ex Zz/E F. 5. ίατίν] είαιν BFb. 8. τά] 
(alt.) om. b. 9. xal επί τά αντά μέρη] Ρ, F (del. m. 1), V 
m. 2, Boetius, Proclus, Campanus; om. Bb, Y m. 1, ρ. χαί] 
(alt.) om. Proclus. 11. γρ. δνο mg. V. 12. οντά] om. ρ. 
xal ίπϊ τά αντά μέρη] Ρ, Campairas; om. Theon (BFVbp). 
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id in duas partes aequales diuidit [id.]. itaque 
Δ ΑΒΓ = ΑΕΖ. 

Ergo trianguli in aequalibus basibus positi et in 
iisdem parallelis inter se aequales sunt; quod erat de-
nnonstrandum. 

XXXIX. 

Aequales trianguli in eadeni basi positi et ad eas-
dem partes in iisdeni parallelis sunt. 

Sint aequales trianguli ΑΒΓ} Α Β Γ in eadem basi 
positi Β Γ et ad easdeoi partes. dico, eos etiam in iis-
dem parallelis esse. 

ducatur enim AA. dico, Α Α parallelam esse 
rectae ΒΓ. 

nam si minus, ducatur per Α punctum rectae Β Γ 
^ parallela Α Ε [prop.XXXI], et ducatur 

ΕΓ4 itaque Δ ΑΒΓ = ΕΒΓ] nam 
in eadem basi sunt Β Γ et in iisdem 
parallelis [prop. XXXVII] . uerum 

** 2 1 Δ ΑΒΓ = ΑΒΓ quare etiam 
Δ ΑΒΓ = ΕΒΓ [κ. ενν. 1], 

maior minori; quod fieri ηοη potest. itaque Α Ε rectae 
Β Γ parallela ηοη est.. similiter demonstrabimus, ne 

13. ίατίν] είαιν ρ. 16. αημείον] om. ρ. ένδεια] om. ρ. 
18. άρα] δή Ρ. ίατιν Ρ. 19. ίατιν αντώ] είαί ρ. Β Γ ] 
Γ Β F. t 20. άλλά] Ρ Β , F m. 1, V m. 1% b m. 1; τα# ΒΓ, 
Λ Ε. άλλά ρ, V m. 2, b m. 2; in F pro άλ- scripsit φ: ταΐς, 
sed -λά rehctum est. Post ΑΒΓ add. τρίγωνόν Ρ m. rec, 
Y B p ; comp. supra scr. m. 1 F. 21. ΐαον ίατϊ τω ΔΒΓ τρι
γώνω ρ. ίατιν] euan. F. ΔΒ Γ] (alt.) ΔΓΒ F. άρα] 
om. Ρ; άρα τρίγωνόν Ρ m. rec, p. ΐαον ίατϊ τώ ΕΒΓ τρι
γώνω ρ % f 22. ίατί] ίατίν P F b £<rrA»J PBb; om. V p ; in 
F est: άδννατον φ, sequente νατον m. 1 (fuit sine dub. ίατιν 
άδνν). 23. ομοίως] mg. m. 2 V. 
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δείξομεν, ότι ονδ' άλλη τις πλην τής ΑΑ' ή Α Α άρα. 
τή ΒΓ έΰτι παράλληλος. 

Τά άρα ί'ΰα τρίγωνα τά έπϊ τής αντής βάΰεως 
όντα καϊ έπϊ τά αντά μέρη καϊ έν ταΐς ανταΐς παραλ-

5 λήλοις έΰτίν όπερ έδει δεΐζαι. 

r 

Τά ί'ΰα τρίγωνα τά έπϊ ϊΰων βάΰεων όντα 
καϊ έπϊ τά αντά μέρη καϊ έν ταΐς ανταΐς παρ-
αλλήλοις έΰτίν. 

10 Έΰτω ϊΰα τρίγωνα τά ΑΒΓ, ΓΑΕ έπϊ ϊΰων βά
ΰεων τών Β Γ, Γ Ε καϊ έπϊ τά αντά μέρη. λέγω, ότι 
καϊ έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις έΰτίν. 

Έπεξεύχ&ω γάρ ή ΑΑ' λέγω, ότι παράλληλος έΰτιν 
ή Α Α τή ΒΕ. 

15 Εί γάρ μή, ήχ&ω διά τον Α τή ΒΕ παράλληλος 
ή Α Ζ, καϊ έπεξεύχ&ω ή Ζ Ε. ί'ΰον άρα έΰτϊ τό ΑΒΓ 
τρίγωνόν τώ ΖΓΕ τριγώνω' έπϊ τε γάρ ϊΰων βάΰεων 
είΰι τών Β Γ, Γ Ε και έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις 
ταΐς Β Ε, Α Ζ. άλλά τό ΑΒΓ τρίγωνόν ί'ΰον έΰτϊ τώ 

20 ΑΓΕ [τριγώνω]' καϊ τό ΑΓΕ άρα [τρίγωνόν] ϊΰον 
έΰτι τώ ΖΓΕ τριγώνω τό μείζον τ ω έλάΰΰονι' όπερ 
έΰτιν άδννατον' ούκ άρα παράλληλος ή ΑΖ τή Β Ε. 
ομοίως δή δείξομεν, 'ότι ούδ' άλλη τις πλην τής ΑΑ' 
ή Α Α άρα τή ΒΕ έΰτι παράλληλος. 

XL. Boetius ρ. 384,4. 

1. ουδέ F V b p . 2. ίστιν Ρ. 4. χαϊ επϊ τά αυτά μέρη] 
om. B F V b p . 7. ΐσων] P B V b p , Proclus; τών ί'σων F, sed 
τών punctis del. 8. xai επϊ τά αύιά μέρη] Ρ (del), V mg. 
m. 2 (και m. 1), Proclus, Boetius, Gampanus; om. Β, V m. 1, 
bp; in F: καϊ έπϊ φ, dein post lactmam βάσεις οντα m. 1, 
punctis del. xai] (alt.) om. Proclus, V. 9. εστίν] ίστί 
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Proclus; είαιν ρ. 10. Γζ /Ε] ζ / Γ Ε Ρ. 11. ίπϊ τά αντά 
μέρη] punctis del. Ρ; om. Theon (BFVbp). 12. ίατίν] Ρ; 
είαιν Thecm (BF Vbp); cfr. ρ. 92,13. 14. EB Ρ. 16. Ζ Ε ] 
Ζ Γ Ρ. άρα] δή Ρ. ίατιν Ρ. 17. τρίγωνόν τω ΖΓΕ] 
om. Ρ; τρίγωνόν τριγώνω τώ ΖΓΕ m. rec. 18. είαιν PF. 
19. ΑΖ, Β Ε ρ. ίατίν Ρ.' 20. ζ / Γ Ε ] litt. z/ in ras. m. 2 
V ; ζ / Ε Γ F. τριγώνω] om. Ρ. τρίγωνόν] om. Ρ. 21. 
ίατίν Ρ. Ζ Γ Ε ] Ζ Ε Γ F. 22. έατίν] om. ρ. ίατιν ή ρ. 

Post Α Ζ lactmam V. 23. ονδέ ρ. 24. ή] in ras. m. 1 
b. ίατιν Ρ. παράλληλος ίατι Vb. 

aliam quidem ullam praeter Α Α parallelam esse. ita-
que Α Α rectae ΒΓ parallela est. 

Ergo aequales trianguli in eadem basi positi et 
ad easdem partes etiam in iisdem parallelis sunt; quod. 
erat demonstrandum. 

XL. 
Aequales trianguli in aequalibus basibus positi et 

ad easdem partes etiam in iisdem parallelis sunt. 
Sint aequales trianguli ΑΒΓ, ΓΑΕ in aequalibus 

basibus ΒΓ, Γ Ε et ad easdem 
partes. dico, eos etiam in iisdein 
parallelis esse. 

ducatur enim AA. dico, Α Α 
rectae Β Ε parallelam esse. 

nam si minus, per Α rectae Β Ε parallela ducatur 
AZ, et ducatur ZE. itaque Δ ΑΒΓ = ΖΓΕ] nam 
in aequalibus basibus sunt ΒΓ7 Γ Ε et in iisdem par-
allelis ΒΕ, AZ [prop. XXXVIII] . sed Δ ΑΒΓ = 
ΑΓΕ. quare etiam Δ ΑΓΕ = ΖΓΕ [κ. ενν. 1], maior 
minori; quod fieri ηοη potest. itaque ΑΖ rectae Β Ε 
parallela ηοη est. similiter demonstrabimus, ne aliam 
quidem ullam praeter Α Α parallelam esse. itaque Α Α 
rectae Β Ε parallela est. 
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Τά άρα ϊΰα τρίγωνα τά έπϊ ϊΰων βάΰεων όντα κ 
έπϊ τά αντά μέρη καϊ εν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις έΰτίν 
όπερ έδει δεΐξαι. 

μα'. 
5 Έάν παραλληλόγραμμον τριγώνω βάΰιν τε* 

έχη τήν αυτήν και έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοιςϊ 
ή, διπλάΰιόν έΰτι τό παραλληλόγραμμον τοϋ\ 
τ ριγώνον. 

Παραλληλόγραμμον γάρ τό ΑΒΓΑ τριγώνω τώ 
10 ΕΒΓ βάΰιν τ ε έχέτω τήν αντήν τήν Β Γ καϊ έν ταΐς\ 

ανταΐς παραλλήλοις έΰτω ταΐς Β Γ, ΑΕ' λέγω, ότι\ 
διπλάΰιόν έΰτι τό ΑΒΓΑ παραλληλόγραμμον τον ΒΕΓ{ 

τριγώνον. 
Έπεξεύχ&ω γάρ ή ΑΓ. ϊΰονδή έΰτι τό ΑΒΓ τρί-

15 γωνον τώ ΕΒΓ τριγώνω' έπί τε γάρ τής αντής βά-
ΰεώς έΰτιν αύτώ τής Β Γ καϊ έν ταΐς αύταΐς παραλ-
λήλοις ταΐς ΒΓ, Α Ε. άλλά τό ΑΒΓΑ παράλληλο-1 

γραμμον διπλάΰιόν έΰτι τον ΑΒΓ τριγώνον ή γάρ\ 
Α Γ διάμετρος αυτό δίχα τέμνει' ωΰτε τό ΑΒΓΑ 

20 παραλληλόγραμμον καϊ τον ΕΒΓ τριγώνον έΰτϊ δι
πλάΰιόν.* 

Έάν άρα παραλληλόγραμμον τριγώνω βάΰιν τε έχη 
τήν αυτήν καϊ έν ταΐς αύταΐς παραλλήλοις ή, διπλά
ΰιόν έΰτι τό παραλληλόγραμμον τοϋ τριγώνον όπερ 

25 έδει δεΐζαι. 

XLI. Boetius ρ. 384, 7. 

1. τά έπϊ — 3. δείζαι] mg. m. 1 b. καϊ έπϊ τά αυτά 
μέρη] om. P B F V b p . 2. έατι παραλλήλοιςΥ. 7. η] supra 
m. 1 F. έατι] Proclus; έατιν Ρ; cfr. lin. 24; ξαται B F V b p ; 
cfr. Boetius, Campanus. 9. τω] m. rec. P. 10. τε] om. P. 

τήν] (alt.) τήι BV, corr. m. 2. τήν Β Γ] supra m. 1 b. 
11. εατω παραλλήλοις Υ. 12. έατιν Ρ. Β Ε Γ] ΕΒΓ Ρ. 



ELEMENTORUM LIBER I. 97 

Ergo aequales trianguli in aequalibus basibus po-
siti et ad easdem partes, etiam in iisdem parallelis 
sunt; quod erat demonsirandum. 

XLI. 

Si parallelogrammum et eandem basim habet, quam 
triangulus aliquis, et in iisdem parallelis est, duplo 
niaius est parallelogrammum triangulo. 

parallelogrammum enim ΑΒΓΑ eandem basim ha-
A. // Ε beat ΒΓ, quam triangulus ΕΒΓ, 

et in iisdem parallelis sit ΒΓ, AE. 
dico, parallelogrammum ΑΒΓΑ 
duplo maius esse triangulo Β Ε Γ 

ducatur enim ΑΓ. itaque Δ ΑΒΓ = ΕΒΓ] nam 
in eadem basi sunt Β Γ et in iisdem parallelis ΒΓ} 

Α Ε [prop. XXXVII] . sed ΑΒΓΑ = 2 ΑΒΓ] nam 
diametrus ^JHid in duas partes aequales diuidit [prop. 
XXXIV] . quare etiam 

ΑΒΓΑ = 2 ΕΒΓ.1) 
Ergo si parallelogrammum et eandem basim habet, 

quam triangulus aliquis, et in iisdem parallelis est ; 

duplo maius est parallelogrammum triangulo; quod 
erat demonstrandum. 

1) Hoc ita ex axiomatis colligitur: 
ΑΒΓ=ΕΒΓ, 2 ΑΒΓ — 2 ΕΒΓ [κ. ϊνν. 2]. 

2ΑΒΓ=ΑΒΓΔ; ergo 2 ΕΒΓ — ΑΒΓΔ [κ. ϊνν. 1]. 

14. Α Γ ] corr. ex ΑΒ m. 1 F. ίατιν Ρ. τρίγωνόν] om. V 
15. ΕΒΓ] Ε eupra m. 2 V. 16. παραλλήλοις] -οις in ras., 

seq. ras. 6 litt. V. ίατιν Ρ. 20. καϊ τον ΕΒΓ τριγώνου] 
τριγώνου τον ΕΒΓ Υ. ΕΒΓ] corr. ex ΑΒΓ m. 1 F. ίατίν 
F; comp. b. 23. rj] supra m. 1 F. 24. ίατϊ] B F b ; ίατιν 
Ρ; ίαται Vp. 

Euc l ide» , edd. Heiberg et Menge. 7 
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3. σνστήσασδαϊ] σνστησεται φ (F σνστήσασδαϊ). έν] εν 
γωνία, ή έατιν ίση ex Proclo in prop. XLIV recepit Angust 
snadente Gregorio; cfr. Campanus. 7. τή] Ρ m. 1, Fb, V 

• μβ'. 

Τω δοδέντι τριγώνω ϊΰον παραλληλόγραμ
μον ΰνΰτήΰαΰδαι εν τή δοδείΰη γωνία ενδν
γράμμω. 

5 Έΰτω τό μεν δοδεν τρίγωνόν τό ΑΒΓ, ή δε δο
δεΐΰα γωνία ενδνγραμμος ή Α' δει δή τώ ΑΒΓ τρι
γώνω ΐΰον παραλληλόγραμμον ΰνΰτήΰαΰδαι έν τή Α 
γωνία ενδνγράμμω. 

Τετμήΰδω ή ΒΓ δίχα κατά τό Ε, καϊ έπεζενχδω 
10 /; Α Ε, καϊ ΰννεΰτάτω πρός τή Ε Γ ένδεια καϊ τώ 

πρός αντή ΰημείω τώ Ε τή Α γωνία ί'ΰη ή νπό ΓΕΖ, 
καϊ διά μεν τον Α τή Ε Γ παράλληλος ήχδω ή Α Η, 
διά δε τον Γ τή ΕΖ παράλληλος ήχδω ή ΓΗ' παρ
αλληλόγραμμον άρα έΰτι τό Ζ Ε ΓΗ. και έπεϊ ίΰη 

15 έΰτϊν ή ΒΕ τή ΕΓ, ί'ΰον έΰτϊ καϊ τό ΑΒΕ τρίγωνόν 
τώ ΑΕΓ τριγώνω' έπϊ τ ε γάρ ϊΰων βάΰεων είΰι τών 
Β Ε, Ε Γ καϊ έν ταΐς ανταΐς παραλλήλοις ταΐς Β Γ, 
ΑΗ' διπλάΰιόν άρα έΰτϊ τό ΑΒΓ τρίγωνόν τον ΑΕΓ 
τριγώνον. έΰτι δε καϊ τό Ζ Ε ΓΗ παραλληλόγραμμον 

20 διπλάΰιόν τον ΑΕΓ τριγώνον βάΰιν τε γάρ αντώ 
τήν αντήν έχει καϊ έν ταΐς ανταΐς έΰτιν αντώ παραλ-
λήλοις' ί'ΰον άρα έΰτϊ τό Ζ Ε ΓΗ παραλληλόγραμμον 
τώ ΑΒΓ τριγώνω. καϊ έχει τήν νπό ΓΕΖ γωνίαν 
ί'ΰην τή δοδείΰη τή Α. 

25 Τώ άρα δοδέντι τριγώνω τώ ΑΒΓ ί'ΰον παραλ-

XLII. Boetius ρ. 384,13. Apud Proclum excidit in codd.; 
Boetius prop. XLII—XLIII permutamt. 
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XLII. 
Dato triangulo aequale^parallelograminum constru-

ere in dato angulo rectilineo. 
Sit datus triangulus ΑΒΓ, datus autem angulus 

rectilineus A. oportet igitur triangulo ΑΒΓ aequale 
parallelogrammum in angulo rectilineo Α construere. 

secetur Β Γ in duas partes aequales in Ε [prop. 
X ] ; et ducatur AE} et ad Ε Γ rectam et punctum in 
ea situm Ε angulo Α aequalis construatur L ΓΕΖ 
[prop. Χ Χ Π Ι ] ; et per Α rectae Ε Γ parallela ducatur 
Α Η [prop. X X X I ] ; per Γ autem rectae Ε Ζ parallela 

nam in aequalibus basibus sxmtBE, ETet in iisdem 
parallelis ΒΓ, AH [prop. XXXVIII] . itaque 

ΑΒΓ = 2 ΑΕΓ. 
uerum etiam ΖΕΓΗ = 2 AET\ nam basim eandem 
habent et in iisdem parallelis sunt [prop. XLI] . 
quare ΖΕΓΗ = ΑΒΓ. et angulum ΓΕΖ dato angulo 
Α aequalem habet. 

Ergo dato triangulo ΑΒΓ aequale parallelogram-

m. 1; torj τή Βρ, P V m. 2. 9. τεμνεβ&ω ρ. κατά τό Ε 
δίχα F. ' W ] om. φ. 11. Γ Ε Ζ ] Ζ Ε Γ F. 12. τή] om. 
F. ΕΓ] om. F; mutat. in ΒΓ m. 2 V. 13. Ε Ζ ] Ζ Ε Βρ, 
V m.2. ΓΗ] litt, Γ in ras. V. 14. Ιατίν PF. 15. 
ίατί] ίατίν Ρ, ίαται F. είαιν Ρ. 17. Post ανταΐς F habet 
Χοιπαΐς delet. punctis. ταΐς] insert. m. 2 F. Β Γ] corr. 
ex JBET Ρ. 18. τρίγωνόν] Ρ, V m. 2; om. Theon ( B F b p , V 
m. 1). 19. ΖΕΓΗ] Γ in F dubium est. 20. ΑΕΓ] 
ΑΓΕ F. 21. ίατιν αντώ] mg. m. 1 P. 22. ίατίν Ρ. 
23. ΓΕΖ] ΓΕ e corr. m.2 F. 24. τή Α] τω ά F. |25. 
τω ΑΒΓ] om. Β, mg. m. rec. F; τω corr. ex τό m. 1 b. 

γ* 

ducatur ΓΗ. itaque parallelo-
grammum est ΖΕΓΗ. et quo-
niam Β Ε = Ε Γ, erit 

Τ Δ ΑΒΕ = ΑΕΓ] 
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ληλόγραμμον ΰννέΰταται το ΖΕΓΗ εν γωνία τή νπο 
ΓΕΖ, ήτις έΰτϊν ϊΰη τή Α' όπερ έδει ποιήΰαι. 

μγ'. 
Παντός παραλληλογράμτμον τών περί τήν 

5 διάμετρον παραλληλογράμμων τά παραπληρώ-
ματα ί'ΰα άλλήλοις έΰτίν. 

"Εΰτω παραλληλόγραμμον τό ΑΒΓΑ, διάμετρος δε 
αντον ή ΑΓ, περί δε τήν ΑΓ παραλληλόγραμμα μ\ν 
έΰτω τά Ε®, Ζ Η, τά δε λεγόμενα παραπληρώματα τά 

10 Β Κ, ΚΑ' λέγω, ότι ϊΰον έΰτϊ τό Β Κ παραπλήρωμα 
τώ ΚΑ παραπληρώματι. 

Έπεϊ γάρ παραλληλόγραμμον έΰτι τό ΑΒΓΑ, διά
μετρος δε αντον ή Α Γ, ϊΰον έΰτϊ τό ΑΒΓ τρίγωνόν 
τώ ΑΓΑ τριγώνω. πάλιν, έπεϊ παραλληλόγραμμον 

15 έΰτι τό ΕΘ, διάμετρος δε αντον έΰτιν ή Α Κ, ϊΰον 
έΰτϊ τό Α ΕΚ τρίγωνόν τώ ΑΘΚ τριγώνω. διά τά 
αντά δή καϊ τό ΚΖΓ τρίγωνόν τ ω ΚΗΓ έΰτιν 
ϊΰον. έπεϊ ονν τό μεν Α ΕΚ τρίγωνόν τώ ΑΘΚ τρι
γώνω έΰτϊν ϊΰον, τό δε ΚΖΓ τω ΚΗΓ, τό Α ΕΚ 

20 τρίγωνόν μετά τον ΚΗΓ ϊΰον έΰτϊ τώ ΑΘΚ τρι
γώνω μετά τον ΚΖΓ* έΰτι δ\ καϊ Ζλον τό 
ΑΒΓ τρίγωνόν όλω τώ ΑΑΓ ϊΰον λοιπόν άρα τό 

XLIII. Boetius ρ. 384,10. Apud Proclum excidit. 

1. ΣΝΝΈΣΤΑΤΑΊ] P B F b p ; ΣΝΝΊΣΤΑΤΑΙ V; ΣΝΝΕΑΤΆ&Η Φ. 
ΖΕΓΗ] β corr. Φ. ΕΝ ΓΩΝΊΑ RJJF ΝΠΟ ΓΕΖ] om. F (mg. m. 
rec. ίν ΓΩΝΊΑ ΤΉ ΝΠΟ ΖΕΓ Ή ΊΣΤΙΝ). 2. ΓΕΖ] seq. ras. 1 
litt. Ρ; ΖΕΓ Β, V m. 2.̂  ΉΤΙΣ] P V p ; Ή BFb. ΠΟΙΉΣΑΊ] 
in ras. ρ; ΔΕΊΞΑΙ Ρ {ίν ΆΛΛΩ ΔΕΊΞΑΙ mg. b). 3. ΔΙΆΜΕΤΡΟΝ 
ΑΝΤΟΝ ρ. 8. Post ΤΉΝ Α Γ in V m. 2 add. ΔΙΆΜΕΤΡΟΝ. 9. 
ΖΗ]ΗΖ F. ΠΑΡΑΠΛΗΡΏΜΑΤΑ] -ΠΛΗΡΏΜΑΤΑ ίΰ ras. m. 2 V. 
ΧΆ] m. rec. Ρ. 10. ίστιν Ρ. 11. ΠΑΡΑΠΛΗΡΏΜΑΤΑ] ΠΑΡΑ-
supra V m. 2. 13. Ή] εστίν Ή F. ΐΣΟΝ] ΐΣΟΝ ΆΡΑ F. 
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mum constructum est ΖΕΓΗ in angulo ΓΕΖ, qui 
aequalis est angulo A; quod oportebat fieri. 

XLIII. 

In quouis parallelogrammo complementa paral-
lelogrammorum circum diametrum positorum inter se 
aequalia sunt. 

θ Sit parallelogrammum ΑΒΓΑ, 
diametrus autem eius ΑΓ, et 
circum Α Γ parallelogramma sint 
ΕΘ, ΖΗ, et complementa, quae 

& JT F uocantur, BK, KA. dico, esse 
BK = KA. 

nam quoniam parallelogrammum est ΑΒΓΑ, dia-
metrus autem eius ΑΓ, erit Δ ΑΒΓ = ΑΓΑ [prop. 
XXXIΥ] , mrsus quoniam parallelogrammum est ΕΘ, 
diametrus autem eius AK, erit Δ Α ΕΚ = ΑΘΚ. 
eadem de causa etiam ΚΖΓ == ΚΗΓ [id.]. iam quo-
niam Δ AEK = ΑΘΚ et ΚΖΓ= ΚΗΓ, erit 

Α ΕΚ + ϋΓΗΓ ΑΘΚ + JCZr [κ. fW. 2] . 

14. έστιν Ρ. 15. Ε Θ] Ρ m. 1, Βρ, V m. 2; ΑΚΕΘ Ρ m. 
rec; ΑΕΚΘ F ( Λ Ε Χ in ras.), V m . l , b , Zambertus. ίατιν] 
PFB; om. Vbp. fcov άρα ίατίν Ρ. 16. Λ Ε # ] ΑΓΕ F; 
corr. in Λ Χ Ε m. 2. ΑΘΚ] Θ Κ litt. in ras. V. τά αντά] 
ταντα B V b . 17. ΚΖΓ] ΚΗΓ ρ. ΚΗΓ] ΚΓΖ ρ. 
Dein add. τριγώνω Ρ m. 2, F V b p . Ϊαον ίατίν Vb. 18. 
Α Ε Κ] Ε litt. e corr. F. τρίγωνόν] supra m. 2 V. Λ Θ . £ ] 
liti Θ # in ras. V. τρ^ώνω] om. p. 19. Ί'αον ίατί Vb . 
ΚΖΓ] ΚΗΓ p. * Η Γ ] litt. Η eras. F; Χ Γ Ζ p. Post 
τό add. b άρα comp. m. 1. ΑΕΚ] Ε litt. in ras. F. τό 
AEK— 21. ΚΖΓ] mg. m. 1 P. 20. τρίγωνόν] comp. supra 
m. 2 V. ΚΗΓ] corr. ex ΚΕΓ m. 2 F. ίατίν Fp. έστιν 
fcov b. 22. ΑΔΓ] litt. zf e corr. F. 
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Β Κ παραπλήρωμα λοιπό τώ ΚΑ παραπληρώματί έΰτιν 
ϊΰον. 

Παντός άρα παραλ}.ηλογραμμον χωρίον τών περί 
τήν διά μέτρο ν παραλληλογράμμων τά παραπληρώματα 

δ ίδα άλλήλοις εΰτίν οπερ έδει δείζαι. 

Παρά τήν δοδεΐΰαν ενδεΐαν τω δοδέντι τρι
γώνω ϊΰον παραλληλόγραμμον παραβαλεΐν εν 
rij δοδείΰη γωνία ενδνγράμμω. 

10 "Εΰτω ή μεν δοδεΐΰα ετδεϊα η ΑΒ, τό δε δοδεν 
τρίγωνόν τό Γ, ή δε δοδεΐΰα γωνία ενδνγραμμος ή 
Α' ΔΕΙ δή πάρα τήν δοδεΐΰαν ενδεΐαν τήν Α Β τω 
δοδέντι τριγώνω τω Γ ϊΰον παραλληλόγραμμον παρα-
βα)Μν εν ϊΰτ; τή Α γωνία. 

15 Σννεΰτάτω τω Γ τριγώνω ϊΰον παρα)3.ηλόγραμμον 
τό Β ΕΖΗ εν γωνία τή νπό Ε Β Η* η εΰτιν ϊΰη τή 
Α' xal χείΰδω ωΰτε έπ ένδειας είναι τήν ΒΕ τή 
Α Β, χαϊ διήχδω ή ΖΗ έπι τό Θ, xal διά τον Α όπο-
τέρα τών Β Η, ΕΖ παράλληλος ήχδω ή Α θ, και έπε-

2*· ξενχδω ή θ Β. χαι έπεϊ εις παραλλήλονς τάς Α θ, ΕΖ 
ένδεια ένεπε^εν ή ΘΖ, αί άρα νπο, Α θ Ζ, ΘΖΕ γω
νίαι δνΰϊν όρδαΐς είΰιν ϊΰαι. αί άρα νπό ΒΟΗ. ΗΖΕ 
δνο ορδών έλΑΰΰονές είΰιν' αί δε άπό έλαΰΰόνων ή 
δνο όρ-δων εις άπειρον έκβαλλόμεναι ΰνμπίπζονΰιν' 

XLIY. Boetms ρ. 354,14. 

1. ϊβον itxir ρ. 3. χωρίον] om. Β Υ ρ ; e£r. ρ. 100,4. 
διάαετρΌτ αντον ρ. 3. χ<τ£β£αΙ*ί>] -Sel- in raa. m.1 Β. 
ir\ ir γωνία, rt iczit inj Prochis; cfr. Campamxs. 12. zv-
δίΐατ] mg. m. 1 F> 17. mcx* Y . 18. ΑΒ] Α θ χ. 19. 
ΒΗ] seq. ras. 1 litt F. Αθ] AB F. xai — 20. ΘΕ] 
ms. i a . 1 P. 20. ΘΒ] Β θ F. 21. ένδεια; Β Υ ρ . « V 
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uerum etiam ΑΒΓ = r ΑΑΓ. itaque etiam 
BK = KA [κ. ενν. 3]. 

Ergo in quouis parallelogrammo complementa par-
allelogrammorum circum diametrum positorum inter 
se aequalia sunt; quod erat demonstrandum. 

XLIY. 
Datae rectae parallelograminum dato triangulo ae-

quale adplicare in dato angulo rectilineo. 
Sit data recta AB, datus autem triangulus Γ} da-

tus autem angulus rectilineus A. oportet igitur datae 
rectae Α Β parallelogrammum dato triangulo Γ ae-
quale 'adplicare in angnlo aequali angulo A. 

construatur parallelogrammum BEZH triangulo 
Γ aequale in angulo EBH, qui 
aequalis est angulo Α [prop. XLII], 

Ι7 I et ponatur ita ; ut ΒΕ, Α Β in eadem 
^ recta sint, et educatur ZH ad Θ, 

et per Α utrique ΒΗ,ΕΖ parallela 
ducatur ΑΘ [prop. X X X I ] ; et duca-
tur Θ Β. et quoniam in parallelas 
ΑΘ, Ε Ζ recta incidit Θ Ζ , 

AL [_ ΑΘΖ + ΘΖΕ 
duobus rectis aequales erunt [prop. XXIX] . itaque 

LB0H+ HZE 
duobus rectis minores erunt; quae autem ex angulis 
minoribus,quam sunt duo recti; in infinitum producuntur, 

έπεαεν] Ρ; εμπέπτωκεν Theon (BFVbp); cfr. p. 106,14. 108, 
25. άρα] om. Ρ. ΑΘΖ] ΒΗΘ p; corr. m. rec. ΘΖΕ 
— 22. ΒΘΗ] mg. m. rec. p. 22. είσιν taai] PBF; 1'cai 
εΐοέν Vbp. Ante ai insert. comp. και Β. ΒΘΖ, ΘΖΕ 
Ρ. 23. από] άπ' ρ. 24. έκβαλλόμεναι εις άπειρον ρ. 
έκβαλόμεναι Ρ. 
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αί Θ Β, Ζ Ε άρα έκβαλλόμεναι ΰνμπεΰοννται. έκβεβλή-
ΰδωΰαν καϊ ΰνμπιπτέτωΰαν κατά το Κ, και διά του 
Κ ΰημεΐον ρποτέρα τών Ε Α, ΖΘ παράλληλος ήχδω 
ή ΚΑ, καϊ έκβεβλήΰδωΰαν αί ΘΑ, Η Β έπι τά Α, Μ 

5 ΰημεΐα. παραλληλόγραμμον άρα έΰτϊ τό ΘΑΚΖ, διά
μετρος δε αντον ή ΘΚ, περί δε τήν ΘΚ παραλλη
λόγραμμα μεν τά Α Η, ΜΕ, τά δε λεγόμενα παρα
πληρώματα τά ΑΒ, ΒΖ' ί'ΰον άρα έΰτι τό ΑΒ τω 
Β Ζ. άλλά τό Β Ζ τώ Γ τριγώνω έΰτϊν ϊΰον καϊ τό 

10 Α Β άρα τώ Γ έΰτιν ϊΰον. καϊ έπεϊ ϊΰη έΰτϊν ή νπό 
ΗΒΕ γωνία τή νπό Α Β Μ, άλλά ή νπό ΗΒΕ τή Α 
έΰτιν ϊΰη, καϊ ή νπό ΑΒΜ άρα τή Α γωνία έΰτϊν ϊΰη. 

Παρά τήν δοδεΐΰαν άρα ενδεΐαν τήν Α Β τώ δο
δέντι τριγώνω τώ Γ ϊΰον παραλληλόγραμμον παραβέ-

15 βληται τό Α Β έν γωνία τή νπό ΑΒΜ, ή έΰτιν ϊΰη 
τή Α' όπερ έδει ποιήΰαι. 

με. 
Τώ δοδέντι ενδνγράμμω [ϊΰον παραλληλό

γραμμον ΰνΰτήΰαΰδαι έν τή δοδείΰη γωνία εν-
20 δνγράμμω. 

Έΰτώ τό μεν δοδϊν ενδνγραμμον τό ΑΒΓΑ, ή δΐ 
δοδεΐΰα γωνία ενδνγραμμος ή Ε' δει δή τώ ΑΒΓΑ 
ενδνγράμμω ϊΰον παραλληλόγραμμον ΰνΰτήΰαΰδαι έν 
τή δοδείΰη γωνία τ ή Ε. 

25 Έπεξενχδω ή Α Β, καϊ ΰννεΰτάτω τ ω ΑΒΑ τρι
γώνω ϊΰον παραλληλόγραμμον τό ΖΘ έν τή νπό ΘΚΖ 

XLV. Boetius ρ. 384,17. 

1. Θ Β] Α Β η. 4. έκβεβλήΰδω φ. Η Β] ΗΘ φ. 
Μ] seq. lacuna 3 litt. φ. 5. ίατίν PF. ΘΑΚΖ] e corr. 
F. 6. ΘΚ] (prius) ΘΗ φ. δέ] supra m. 2 F. 7. δε 
λεγόμενα] αη με φ, seq. μενα euan. m. 1. β. τά] om. Β. 
εστίν Ρ. 9. άλλά καϊ τό V. 10. ΑΒ] corr. ex ΑΒ m. 2 F. 
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concurrunt [afr. 5]. itaque ΘΒ, Ζ Ε productae concur-
rent. producantur et concurrant in K, et per Κ punctum 
utrique EA, ΖΘ parallela ducatur KA, et producan-
tur ^ΘΑ, Η Β ad puncta Α, Μ. itaque ΘΑΚΖ paral-
lelogrammuni est, diametrus autem eius ΘΚ, et circum 
Θ Κ parallelogramma Α Η, ΜΕ, complementa autem, 
quae uocantur, AB} BZ. itaque erit AB = Β Ζ [prop. 
XLIII]. uerum Β Ζ = Γ. quare etiam Α Β = Γ [κ. 
ενν. 1]. et quoniam L ΗΒΕ = ΑΒΜ [prop. X V ] , 
ueruni L ΗΒΕ = Α, erit etiam L ΑΒΜ = Α. 

Ergo datae rectae Α Β parallelogrammum Α Β dato 
triangulo Γ aequale adplicatum est in angulo ABM} 

qui ato angulo Α aequalis est; quod oportebat fieri. 

XLV. 
Datae figurae rectilineae aequale parallelogram-

mum construere in dato angulo rectilineo. 
Sit data figura rectilinea ΑΒΓΑ, 

datus autem angulus rectilineus E. 
oportet igitur figurae rectilineae^EJTz/ 
aequale parallelogrammum construere 
in dato angulo E. 

ducatur AB, et triangulo ΑΒΑ 
aequale cpnstruatur parallelogram-

~0~1ΖΓ mum ΖΘ in angulo ΘΚΖ, qui ae-

τώ] τό F. ίπεί] del. August. 11. ΗΒΕ] litt. Η in ras. 
m. 1 Β. άλλ' F. 12. ΑΒΜ] in ras. m. 2 V. άρα] om. 
B; mg. m. 2 V. γωνία] om. p. 13. ίστιν] om. ,φ. 15. 
τό ΛΒ ίν γωνία τή] mg. m. 1 Ρ. τή] bis φ. 24. τή δο-
ΰείστ]] ϊστ} Βρ. 25. επιξευγνΰσ&ω F V b (in b supra scr. m. 1 
ε χ).' ή] γάρ r) Ρ. ΛΒ] nratat. in ΒΛ m. 2 V; ΑΓ Ρ, 
mg. γρ.^ και ή^ΔΒ. ΑΒΑ] ΒΑ supra scripto Δ F; ΑΒΓ Ρ. 

τριγώνω] εν&ν F, seq. ΓΡΑΜΜΏΝ φ. τριγώνω ΐσον] corr. 
m. 1 ex τρίγωνόν ΐσο Ρ. 
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γωνία, ή εΰτιν ϊΰη τή Ε' και παραβεβλήΰδω*παρά 
την ΗΘ ενδεΐαν τω ΑΒΓ τριγώνω ϊΰον παραλληλό
γραμμον τό Η Μ έν τή νπό ΗΘΜ γωνία, ή έΰτιν 
ίΰη τή Ε. καϊ έπεϊ ή Ε γωνία έκατέρα τών νπό Θ Κ Ζ, 

5 ΗΘΜ έΰτιν ί'ΰη, καϊ ή νπό ΘΚΖ άρα τή νπο ΗΘΜ 
έΰτιν ϊΰη. κοινή προΰκείΰδω ή νπό ΚΘΗ' αί άρα 
νπό ΖΚΘ, ΚΘΗ ταΐς νπό ΚΘΗ, ΗΘΜ ϊΰαι είΰϊν. 
άλλ' αί νπό ΖΚΘ, ΚΘΗ δνΰϊν όρδαΐς ί'ΰαι είΰϊν 
καϊ αί νπό ΚΘΗ, ΗΘΜ άρα δύο όρδαΐς ϊΰαι εί-

10 ΰίν. πρός δή τινι εύδεΐα τή ΗΘ καϊ τώ πρός αυτή 
ΰημείω τώ Θ δύο εύδεΐαι αί ΚΘ, Θ Μ μή έπϊ τά 
αυτά μέρη κείμεναι τάς εφεξής γωνίας δύο όρδαΐς 
ί'ΰας ποιονΰιν έπ1 εύδείας άρα έΰτϊν ή Κ Θ τή ΘΜ' 
καϊ έπεϊ εις παραλλήλονς τας Κ Μ, Ζ Η εύδεΐα έν-

15 έπεΰεν ή Θ Η, αί εναλλάξ γωνίαι αί νπό ΜΘΗ, ΘΗΖ 
ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν. κοινή προΰκείΰδω ή νπό ΘΗΛ' 
αί άρα νπό ΜΘΗ, ΘΗΛ ταΐς νπό ΘΗΖ, ΘΗΑ ϊΰαι 
είΰϊν. άλλ' αί ύπό ΜΘΗ, ΘΗΑ δύο όρδαΐς ϊΰαι 
είΰϊν καϊ αί ύπό ΘΗΖ, ΘΗΑ άρα δύο όρδαΐς 

20 ϊΰαι είΰϊν έπ εύδείας άρα έΰτϊν ή ΖΗ τή Η Α. 
καϊ έπεϊ ή ΖΚ τή ΘΗ ϊΰη τε καϊ παράλληλος έΰτιν, 
άλλά καϊ f ΘΗ τή ΜΑ, καϊ ή ΚΖ άρα τή ΜΑ ί'ΰη 
τε καϊ παράλληλος έΰτιν καϊ έπιξενγνύουΰιν αύτάς 
εύδεΐαι αί Κ Μ, ΖΑ' καϊ αί Κ Μ, Ζ Α άρα ί'ΰαι τε 

1. γωνία] mg. m. 1 Ρ. ΐαη ίατίν Ρ. 2. Η Θ] Θ Η Ρ. 
ενδεΐαν] corr. ex ένδεια F. ΑΔΤ Ρ. ίση ίατίν ρ. 
ΗΘΜ] Η supra F. 7. είαιν ΐααι Υ. 8. άλλα ΡΒ. δυ-
αίν] δνο F; corr. m. 2. ΐααι είαιν] είαιν ΐααι ρ; ΐααι είαί 
Yb. 9. δνο] Ρ, F m. 1; δνσίν BVbp , Ρ m. 2. είαιν] είαι 
V; comp. b. 11. ΚΘ] ΘΚ Ρ. 12. δνσίν B V b p . 13. 
ΘΜ] e corr. m. 2 F. 14. Ζ Η] ΖΚ φ; ΖΛ ρ; Η in ras. m. 2 
Υ. ένδειας Ρ. Supra ίνέπεαεν in F scr. εμπέπτωκεν. 
16. είαιν] PF; είαι uulgo. 17. Post άρα ras. 1 litt. F. 
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qualis sit angulo Ε [prop. XLII]. et rectae ΗΘ par-
allelogramnium Η Μ triangulo ΑΒΓ aequale adpli-
cetur in angulo ΗΘΜ, qui aequalis sit angulo Ε 
[prop. XLIY]. et quoniam angulus Ε utrique ΘΚΖ, 
ΗΘΜ aequalis est, erit etiam L ΘΚΖ = ΗΘΜ [κ. 
ενν. 1]. coinmunis adiiciatur L ΚΘΗ. itaque ΖΚΘ 
-f- ΚΘΗ = ΚΘΗ + ΗΘΜ. uerum ΖΚΘ + ΚΘΗ 
duobus rectis aequales sunt [prop. XXIX] . itaque etiam 
ΚΘΗ iTOilfduobus rectis aequales sunt [κ. ενν. 2] . 
itaque ad rectani quandam ΗΘ et punctum eius Θ 
duae rectae ΚΘ, Θ Μ η ο η in eadem parte positae an-
gulos deinceps positos duobus rectis aequales efficiunt; 
in eadem igitur sunt recta Κ Θ et Θ Μ [prop. XIV]. 
et quoniam in parallelas KM, Ζ Η recta incidit ΘΗ, 
anguli alterni ΜΘΗ, ΘΗΖ inter se aequales sunt 
[prop. XXIX] . communis adiiciatur i ΘΗΛ. itaque 
ΜΘΗ + ΘΗΑ = ΘΗΖ + ΘΗΑ [κ. ενν. 2] . uerum 
ΜΘΗ -f- ΘΗΑ duobus rectis aequales sunt [prop. 
XXIX]. itaque etiam ΘΗΖ + ΘΗΑ duobus rectis 
aequales sunt [κ. ενν. 1]. quare ΖΗ, Η Α in eadem 
sunt recta [prop. XIV]. et quoniam Ζ Κ rectae Θ Η 
aequalis et parallela est [prop. XXXIV] , uerum etiaru 
Θ Η rectae ΜΑ [id.], etiam Κ Ζ rectae ΜΑ aequalis 
et parallela est. et coniungunt eas rectae KM, ZA. 

ΜΘΗΛΘ e corr. V. ΘΗΛ] e corr. F. ΘΗΖ] e corr. V; 
ΘΗΛ Ρ. ΘΗΛ] ΘΗΖ Ρ. είαιν Ϊααι ρ. ΐααι] ϊαη φ (ΐααι 
F). 18. άλλά ΡΒ. ΜΘΗ] litt. Θ Η in ras. b. δναίν Β Vbp. 

19. είαί V, comp. b. xat αΓ—20. εΓσΥν] mg. m. 1 BF. 
άρα] om. Fb; mg. m. 2 V. δνο] Ρ, dtxr/v uulgo. 20. είαιν 
ΐααι p. t W v ] I<yriv και Ρ. 21. Ζ Χ ] Χ Ζ Ρ. 22. ή Θ Η] 
om. F; corr. ex ή ΕΘ m. 2 V. καϊ ΚΖ άρα Μ Λ ] om. 
b. 23. iartv] | σ « BV. 24. άρα] bp , et V sed punctis 
delet.; coni. Angust II p. 317; om. PBF. 
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και παράλληλοι είΰιν' παραλληλόγραμμον άρα έΰτϊ τ 
ΚΖΑΜ. καϊ έπεϊ ί'ΰον έΰτϊ τό μεν ΑΒΑ τρίγωνόν τ 
ΖΘ παραλληλογράμμω, τό δε ΑΒΓ τω ΗΜ, όλο 
άρα τό ΑΒΓΑ ενδνγραμμον όλω τω ΚΖΑΜ παραλ 

δ ληλογράμμω έΰτιν ϊΰον. 
Τω άρα δοδέντι ενδνγράμμω τω ΑΒΓΑ ϊΰον παρ

αλληλόγραμμον ΰννέΰταται τό ΚΖΑΜ έν γωνία τή 
νπό Ζ Κ Μ, ή έΰτίν ϊΰη τή δοδείΰη τή Ε' όπερ έδει 
ποιήΰαι. 

10 μς'. 

Άπό τής δοδείΰης ένδειας τετράγωνον άνα-
γράψαι. 

Έΰτω ή δοδεΐΰα ένδεια ή ΑΒ' $εϊ δή άπό τής 
Α Β ενδείας τετράγωνον άναγράφαι. 

1δ "Ηχδω τή Α Β ένδεια άπό τον πρός αντή ΰημεΐον 
τον Α πρός όρδάς ή ΑΓ, καϊ κείΰδω τή ΑΒ ϊΰη ή 
ΑΑ' και διά μεν τον Α ΰημεΐον τή Α Β παράλληλος 
ήχδω ή Α Ε, διά δε τον Β ΰημεΐον τή Α Α παράλλη
λος ήχδω ή Β Ε. Παραλληλόγραμμον άρα έΰτϊ τό 

20 ΑΑΕΒ' ϊΰη άρα έΰτίν ή μ\ν ΑΒ τή ΑΕ, ή δ\ Α Α 
τή Β Ε. άλλά ή Α Β τή Α Α έΰτιν ϊΰη' αί τέΰΰαρες 
άρα αί ΒΑ, Α Α, Α Ε, ΕΒ ϊΰαι άλλήλαις είΰιν' ίΰό-
πλενρον άρα έΰτϊ τό Α ΑΕΒ παραλληλόγραμμον. λέγω 
δή, ότι καϊ όρδογώνιον. έπεϊ γάρ εις παραλλήλονς 

2δ τάς ΑΒ, Α Ε ένδεια ένέπεΰεν ή Α Α, αί άρα νπό 
Β Α Α, ΑΑΕ γωνίαι δνο όρδαΐς ϊΰαι είΰϊν. ορδή 

XLVI. Ammonius in Porphyr. fol. 48 T . Boetius ρ. 384,19. 

1. είαιν] P F p ; είαι uulgo. Seq. ras. 2 litt. F. ίατί] 
ίατίν FV. 2. %αί— μέν] mg. m. 1 P.j ΑΒΑ] ΑΔΒ p; 
ΑΒΓ P, et F, corr. m. rec. 3. ΔΒΤ] ΛΑΓ Ρ. δ. ίατϊν 
ΐαον] PFp; ΐαον ίατίν V ; Ϊαον ίατί Β et comp. b. 6. τω] 
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quare etiam KM, Ζ Α aequales et parallelae sunt [κ. 
ενν. 1; prop. XXX] . parallelogrammum igitur est 
KZAM. et quoniam Δ ΑΒΑ = Ζ Θ, ΑΒΓ — ΗΜ, 
erit Λ 5 Γ ζ / = ΚΖΑΜ [κ. £W. 2]. 

Ergo datae figurae rectilineae ΑΒΓΑ aequale 
parallelogrammum constructum est KZAM in angulo 
ZKM, qui dato angulo Ε aequalis est; quod oporte-
bat fieri. 

XLVI. 
In data recta quadratum construere. 
Sit data recta AB. oportet igitur in recta Α Β 

quadratum construere. 
ducatur ad rectam Α Β a puncto in ea sito Α per-

pendicularis Α Γ [prop. XI ] , et ponatur Α Α = Α Β 
[prop. II]. et per punctum Α rectae Α Β parallela 
ducatur AE, per Β autem punctum rectae Α Α paral-

j , lela ducatur Β Ε [prop. XXXI] . paral-
lelogrammum igitur est AAEB. itaque 
ΑΒ = AE et ΑΑ = ΒΕ[ργ0τ>.XXXIV]. 

Λ. uerum Α Β = Α Α. ergo 
ΒΑ = Α Α = Α Ε — ΕΒ \κ.εννΛ\ 

quare aequilaterum est parallelogrammum 
Α Α ΕΒ. dico, idem rectangulum esse. nam 

Λ- Β quoniam in parallelas ΑΒ,ΑΕ recta in-
cidit AA, BAA + AAE duobus rectis aequales sunt 

(alt.) corr. ex τό m. 1 b. 7. βννίαταται F V p . τό] corr. 
ex τή m. rec. P. 8. τή] (alt.) om. b. 9. έν αλλφ δεΐξαι 
mg. m. 1 b. 12. Postprius ή ras. p. 16. ή] (alt.) corr. 
ex τή V. 18. ΔΕ] corr. ex m.2 p. 19. έατιν Ρ. 
21. αλλά] άλλ' F; άλλά και Vb. 24. 6ff] δέ V b ; om. F (δέ 
eupra comp. m. 2). 25. εύ&εϊας V, εν&είας V m. 2 et b. 
//] τή φ. Post άρα lacun. 3 litt. φ. 26. ΒΑ Α] litt. ΒΑ 
in ras. m. 1 Β. Α ΔΕ] litt. z/E e corr. F. δναϊν B V b p . 
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1. και'] insert. m. rec. b (comp.). δ. ίΰτίν PV; comp. b. 

δε ή νπό Β ΑΑ' ορδή άρα καϊ ή νπο Α Α Ε. τών δε\ 
παραλληλογράμμων χωρίων αί άπεναντίον πλενραϊ τε 
καϊ γωνίαι ίΰαι άλλήλαις είΰϊν' ^όρδή άρα και έκατέρα * 
τών άπεναντίον τών νπο ΑΒΕ, ΒΕΑ γωνιών όρδο-i 

δ γώνιον άρα έΰτι το Α ΑΕΒ. έδείχδη δε και ίΰό-
πλενρον. 

Τετράγωνον άρα έΰτίν και έΰτιν άπο τής Α Β έν
δειας άναγεγραμμένον' όπερ έδει ποιήΰαι. 

Ρ?. ' 
10 Έν τοις όρδογωνίοις τριγώνοις τό άπό τής ι 

τήν όρδήν γωνίαν νποτεινονΰης πλενράς τε
τράγωνον ϊΰον έΰτϊ τοις άπό τών τήν όρδήν 
γωνίαν περιεχονΰών πλενρών τετραγώνοις. 

Έΰτω τρίγωνόν όρδογώνιον τό ΑΒΓ όρδήν έχον 
ΐδ τήν νπό ΒΑΓ γωνίαν λέγω, ότι τό άπό τής Β Γ τε- , 

τράγωνον ϊΰον έΰτϊ τοις άπό τών ΒΑ, Α Γ τετραγώ-
νοις. 

Άναγεγράφδω γάρ άπό μεν τής Β Γ τετράγωνον 
τό Β ΑΕΓ, άπό δε τών ΒΑ, ΑΓ τά ΗΒ, Θ Γ, καϊ διά 

20 τον Α όποτέρα τών ΒΑ, Γ Ε παράλληλος ήχδω ή Α& 
"καϊ έπεξενχδωΰαν αίΑΑ, ΖΓ. και έπεϊ ορδή έΰτιν 
έκατέρα τών νπό ΒΑΓ, ΒΑΗ γωνιών, πρός δή τινι 
ένδεια τ ή ΒΑ καϊ τω πρός αντή ΰημείω τ ω Α δνο 
ενδεΐαι αί Α Γ, Α Η μή έπϊ τά αντά μέρη κείμεναι 

2δ τάς εφεξής γωνίας δνΰϊν όρδαΐς ϊΰας ποιονΰιν έπ' 
ενδείας άρα έΰτϊν ή ΓΑ τή Α Η. διά τά αντά δή καϊ 

XLVII. Pappus I ρ. 178,11. Schol. in Archim. III ρ. 383. 
Boetius ρ. 384, 21. 
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[prop. XXIX]. uerum [_BAA rectus est. itaque etiam 
i ΛΑΕ rectus. sed in spatiis parallelogrammis latera 
angulique opposita inter se aequalia sunt [prop.XXXIV]. 
itaque etiam uterque angulus oppositus ΑΒΕ, ΒΕΑ 
rectus est. rectangulum igitur est Α Α ΕΒ. demonstra-
tum autem est, idem aequilaterum esse. ergo quadra-
tum est [def. 22]. et in recta Α Β constructum est; 
quod oportebat fieri. 

XLVII. 

In triangulis rectangulis quadratum in latere sub 
recto angulo subtendenti constructuni aequale est 
quadratis in lateribus rectum angulum comprehenden-
tibus constructis. 

Sit triangulus rectangulus ΑΒΓ rectum habens 
L ΒΑΓ. dico, esse ΒΓ2 = ΒΑ2 + ΑΓ2. 

construatur enim in Β Γ quadratum Β ΑΕΓ, in 
ΒΑ, ΑΓ uero ΗΒ, ΘΓ [prop. XLVI] , et per Α utri-
que ΒΑ, Γ Ε parallela ducatur AA.[prop. X X X I ] ; et 
ducantur AA, ZT.0et quoniam rectus est uterque an-
gulus ΒΑΓ,ΒΑΗ, ad rectam quandam Β Α et punc-
tum in ea situm Α duae rectae ΑΓ, Α Η ηοη in ea-
dem parte positae angulos deinceps positos duobus 
rectis aequales efficiunt; itaque in eadem recta sunt 
ΓΑ, Α Η [prop. XIV]. eadem igitur de causa etiam 

%b AJEB] mg. m. 2 V; in F supra Ε scr. H. 7. έΰτίν] 
(prins) PF; έατι uulgo. 12. τήν] περί τήν Proclus. 13. 
περιεχοναών] om. Proclus. 15. ΒΑΓ] corr. ex ΒΓΑ m. 2 F. 

Ante Β Γ eras. Α Ρ. 16. ί'σον] supra m. 2 (comp.) F. 
έατιν Ρ. ΒΑ] ΑΒ F. 18. μέν] om. F. 19. BTJE F. 
ΗΒ] corr. ex Β Η m. 2 F. ΘΓ] Γ in ras. est in F; seq. in 
V m. 2: τετράγωνα. 20. ήχ&ω παράλληλος ρ. Α Δ] ά in 
ras. Ρ m. 1. 23. ΒΑ] ΑΒ ρ. 26. τά αντά] ταντα Β ρ. 
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ή ΒΑ τή ΑΘ εβτιν έπ ενδείας. και έπεϊ ϊΰη εΰτιν 
ή νπό ΑΒΓ γωνία τή νπο ΖΒΑ' ορδή γάρ έκατέρα' 
κοινή προΰκείΰδω ή νπο Α ΒΓ' όλη άρα ή νπό ΑΒΑ 
όλη τή νπό ΖΒΓ έΰτιν Ι'ΰη. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή 

5 μ\ν ΑΒ τή ΒΓ, ή δε ΖΒ τή ΒΑ, δνο δή αί ΑΒ, 
ΒΑ δνο ταΐς ΖΒ, Β Γ ίΰαι είΰιν έκατέρα έκατέρα' 
καϊ γωνία ή νπό ΑΒΑ γωνία τή νπό ΖΒΓ ϊΰή' 
βάΰις άρα ή Α Α βάΰει τή Ζ Γ [έΰτιν1] ίΰη, καϊ τό 
ΑΒΑ τρίγωνόν τω ΖΒΓ τριγώνω έΰτιν ίΰον' και 

10 [έΰτι] τον μεν ΑΒΑ τριγώνον διπλάΰιόν τόΒΑ παρ
αλληλόγραμμον βάόιν τε γάρ τήν ανϊήν έχονΰι τήν 
ΒΑ καϊ έν ταΐς ανταΐς είΰι πα^αλλήλοίς τ'άΐς Β>Α, 
ΑΑ' τον δε ΖΒΓ τριγώνον διπλάΰιόν τό ΗΒ τετρά
γωνον* βάΰιν τε γάρ πάλιν τήν αντήν έχονΰι τήν 

15 ΖΒ καϊ έν ταΐς ανταΐς είΰι παραλλήλοις ταΐς ΖΒ, ΗΓ. 
[τά δε τών ϊΰων διπλάΰια ϊΰα άλλήλοις έΰτίν] ϊΰον 
άρα έΰτϊ καϊ τό ΒΑ παραλληλόγραμμον τώ Η Β τε-
τραγώνω. ομοίως δή έπιξενγννμένων τών Α Ε, Β Κ 
δειχδήΰεται καϊ τό ΓΑ παραλληλόγραμμον ϊΰον τώ 

20 Θ Γ τετραγώνω' όλον άρα τό Β Α ΕΓ τετράγωνον δνΰϊ 
τοις ΗΒ, Θ Γ ϊετραγώνοις ϊΰον έΰτίν. και έΰτι τό μεν 
Β ΑΕΓ τετράγωνον άπό τής Β Γ άναγραφέν, τά δε 
Η Β, Θ Γ άπό τών ΒΑ, Α Γ τό άρα άπό τής Β Γ πλεν-

1. επ εύδείας ίατίν V. 2. Δ Β Γ] Δ Γ Β F; corr. m. 2. 
4. ΖΒΓ] litt. Γ e corr. F. ίστιν ΐση] ίση ίστιν ρ. ίση 

ίστιν ή μεν Δ Β τή Β Γ ή δε Ζ Β τή ΒΑ] Ρ; om. Theon (BF 
Vbp). 5. δή] Ρ; om. Theon (BFVbp). Δ Β, ΒΑ] in ras. 
m. 2 V; ΑΒ, ΒΑ F, corr. m. 2; ΑΒ, ΒΔ b. 6. δυσί Bbp, 
δνσίν Υ. BZ, ΒΓ BFp, V m. 2. 7. ΖΒΓ] litt. ZB e 
corr. ρ. ΐση ίστί Υ. 8. ίστιν ΐση] ΐση Ρ; ΐση ίατίν ρ. 
και] comp. supra m. 1 b. 9. Α ΒΔ] ΑΔΒ F. ΐαον ίατίν 
Υ. 10. ίστί] om. Ρ. ΒΛ] ΒΔ F, et b, corr. m. 1. 
11. αντώ τήν αντήν έχει ρ. την] corr. ex τήι 
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ΒΛ,ΛΘίη eadem recta sxmt [prop. XIV] , et quoniam 
^ Ι^ΑΒΓ—ΖΒΑ (nam,uterque 

AA = ΖΓ, Δ ΑΒΑ = ΖΒΓ [prop. IV]. et 
ΒΛ = 2 ΑΒΑ] 

nam eandem basim habent Β Α et in iisdem parallelis 
sunt BA} ΑΛ [prop. XLI] . et HB = 2 ZBV\ nam 
rursus eandem basim habent Ζ ΰ et in iisdem sunt 
parallelis ΖΒ, ΗΓ. itaque1) Β Λ = Η Β. sirailiter 
ductis rectis Λ Ε, Β Κ »demonstrabimus, esse etiam 
ΓΛ = Θ Γ. itaque ΒΑΕΓ = ΗΒ + Θ Γ [κ. £W. 2] . 

QtBAETm ΒΓ constructum est, ΗΒ, ©rautem 

1) Εχ comm. concept. 2; nam uerba τά δε τών ΐαων δι
πλάσια ΐοα άλλήλοις εστίν Ιίη. 16 cum κ. ϊνν. 5 interpolata 
sunt; cfr. ρ. 91 not. 1. 

in F scr. παραλληλόγραμμον m. rec; item lin. 17 et 20. 14. 
γάρ] γάρ αντώ ρ. ίχονσϊ] ίχονσιν PF; έχει ρ. 15. ΖΒ] 
ΒΖ ρ. είσί] εστι ρ; om. V; είσιν F; comp. b. 16. ίστιν] 
είσϊν V. 17. ίστιν Ρ. 18. δή] m. 2 Ρ.· 19. ΓΑ] ΑΛ, 
ut uidetur, F; corr. m. 2; Λ Γ V, corr. m. 2. 20. ΒΔΕΓ] 
ΔΕΒΓ ρ. o W v Ρ. 21. Ϊσον ίστιν] PF, comp. b; ίστιν 
ΐσον ρ; Γσον ίστί uulgo. και ίστιν Ρ. 22. Δ ΕΒΓ ρ. 
άνο^γράφ seq. ras. 2 litt. F, άναγεγραμμένον ρ. τά] supra 
F. 23. Ante Η Β ras. 1 litt. F. Ante Β Α ras. 2—3 litt. F. 
ΒΑ] Β Δ φ (ΒΑ F). 

rectus est), communis adiiciatur 
L ΑΒΓ. itaque 

L ΛΒΛ = ΖΒΓ[κ.ένν. 2]. 
et quoniam Α Β = Β Γ, 

ΖΒ = ΒΑ [def. 22], 
duae rectae Α Β, Β Α duabus ZJ5, 
Β Γ aequales simt altera alteri; 
et L ΛΒΛ = Ζ 5 Γ . itaque 

m. 2 F. 12. 
13. ΗΒ] BHV. 

12. ε£σι] ίστι ρ. 
r r> ' ... 

torrt ρ. B 4 Λ Λ τον] mg. m. 1 P. 
τετράγωνον] comp. b; supra hoc uerbum 
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ράς τετράγωνον ί'ΰον έΰτϊ τοις άπο τών ΒΑ, Α Γ πλευ
ρών τετραγώνοις. 

Έν άρα τοΐς όρδογωνίοις τριγώνοις το άπο τής 
τήν όρδήν γωνίαν νποτεινούΰης πλευράς τετράγωνον Ι 

5 ί'ΰον έΰτϊ τοΐς άπό τών τήν όρδήν [γωνίαν] περιεχον-
ΰών πλευρών τετραγώνοις' όπερ έδει δεΐζαι. 

μη. 

Έάν τριγώνου τό άπό μιας τών πλευρών ' 
τετράγωνον luov fj τοΐς άπό τών λοιπών τοϋ 

10 τριγώνου δύο πλευρών τετραγώνοις, ή περιεχο- \ 
μένη γωνία νπό τών λοιπών τον τριγώνου δύο 
πλευρών ορδή έΰτιν. 

Τριγώνου γάρ τοϋ ΑΒΓ τό άπό μιάς τής Β Γ 
πλευράς τετράγωνον ί'ΰον έΰτω τοΐς άπό τών ΒΑ, Α Γ ι 

15 πλευρών τετραγώνοις' λέγω, ότι ορδή έΰτιν ή ύπό 
ΒΑΓ γωνία. · 

"Ηχδω γάρ άπό τοϋ Α ΰημείου τή Α Γ εύδεΐα πρός 
όρδάς ή Α Α καϊ κείΰδω τ ή ΒΑ ίΰη ή Α Α, καϊ έπε-
ξεύχδω ή Α Γ. έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή Α Α τή ΑΒ, ί'ΰον • 

20 έΰτϊ καϊ τό άπό τής Α Α τετράγωνον τω άπό τής Α Β 
τετραγώνω. κοινόν προΰκείΰδω τό άπί τής Α Γ τε
τράγωνον τά άρα άπό τών Α Α, Α Γ τετράγωνα ί'ΰα 
έΰτϊ τοΐς άπό τών ΒΑ, ΑΓ τετραγώνοις. άλλά τοΐς 
μεν άπό τών Α Α, ΑΓ ϊΰον έΰτϊ τό άπό τής ΑΓ' ορδή 

25 γάρ έΰτιν ή νπό ΑΑΓ γωνία' τοΐς δε άπό τών ΒΑ, 
Α Γ ϊΰον έΰτϊ τό άπό τής Β Γ' υπόκειται γάρ' τό άρα 

XLVni . Boetius ρ. 384, 26. 

1. ίατιν ΐσον F. 3 ίστιν Ρ. ΒΑ] ΒΔ φ. 3. ίν] ίάν 
F; corr. m. rec. όοδογώνοις ρ. 4. ίπιτεινονσης V; corr. 
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in ΒΛ, ΑΓ. itaque quadratum lateris Β Γ aequale est 
quadratis lateruni ΒΛ, ΑΓ. 

Ergo in triangulis rectangulis quadratum in latere 
sub recto angulo subtendenti constructum aequale est 
quadratis in lateribus rectum angulum comprehenden-
tibus constructis; quod erat demonstrandum. 

XLVIII. 

Si in triangulo quadratum unius* lateris aequale 
est quadratis reliquorum duorum laterum trianguli, an-
gulus reliquis duobus lateribus trianguli comprehensus 
rectus est. 

nam in triangulo ΑΒΓ sit B£2 = ΒΑ2 + ΑΓ2. 
dico, LBAT rectum esse. 

ducatur enim a puncto Α ad rectam Α Γ perpen-
dicularis Α Α [prop. X I ] ; et ponatur ΛΑ — BA, et 

jr ducatur ΑΓ. iam quoniam AA = AB, 
Λ erit1) etiam AA2 — AB2. commune ad-

/ \ iiciatur ΑΓ2. itaque 
/ \ AA2 + ΑΓ2 = ΒΑ2 + ΑΓ2 [κ. ενν. 2] . 

/ \ uemmAr2 =- AA2 + ΑΓ2\ nam L ΛΛΓ 
\^ rectus est [prop. XLVII] ; et ΒΓ2 = BA2 

Α Λ Ή-\-ΛΓ2\ hoc enim • suppositum est. itaque 

1) Hoc ex definitione quadrati (22) sequitur. 

m. 1. 5. ίστιν PF. γωνίαν] om. PBF. 12. ίστιν] 
PFV, Proclus, coinp. b; ίστι Β ρ. 15. Post πλευρών ras. 
5—6 litt. b. 19. ΔΓ] Δ in ras. b. ίπεί] PBVb; επεϊ 
ovv Fp; και ίπεί Ρ m. rec. ίστιν] comp. supra m. 2 P. 
Α Δ Ρ. 20. εστίν Ρ. τό] supra m. 1 b. Α Β] ΒΑ ρ. 
21. κοινή Β. 23. ίστιν Ρ. Α Γ] om. φ. 24. ίστιν Ρ. 
Δ Γ] Δ Γ τετράγωνον ρ. 25. ΓΑΔ Ρ. ΒΑ] ΑΒ Β. 26. 
ίστιν Ρ. υπόκειται φ, seq. ται ra. 1. 

8* 
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άπό τής Α Γ τετράγωνον ϊΰον έΰτι τω άπο τής Β Γ 
τετραγώνω' ωΰτε και πλενρά ή ΑΓ τή Β Γ εΰτιν ϊΰη' 
καϊ έπεϊ ϊΰη εΰτίν ή Α Α τή ΑΒ, κοινή δε ή Α Γ, 
δνο δή αϊ Α Α, Α Γ δνο ταΐς ΒΑ, Α Γ ϊΰαι είΰιν' 

5 καϊ βάΰις ή Α Γ βάΰει τή ΒΓ ϊΰη' γωνία άρα ή νπο 
ΑΑΓ γωνία τή νπο ΒΑΓ [εΰτιν] ϊΰη. ορδή δε ή νπο 
ΑΑΓ' ορδή άρα καϊ ή νπί ΒΑΓ. 

Έάν άρα τριγώνον το άπο μιάς τών πλενρών τε
τράγωνον ϊΰον ή τοΐς άπο τών λοιπών τον τριγώνον 

10 δνο πλενρών τετραγώνοις, ή περιεχόμενη γωνία νπο 
τών λοιπών τον τριγώνον δύο πλενρών ορδή έΰτιν 
όπερ έδει δεΐζαι. 

1. ίατίν Ρ. τώ] τό b; corr. m.2. 4. δή] absumptum 
ob pergam. ruptum in F. δναί BVbp, F m. 2. είαιν] 
PF; comp. b; είαί uulgo. 5. τή~\ ή φ. ΐαη] PBbp; ΐαη 
ίατίν F; ΐαη ίατί V, sed ίατί puncti3 del. m. 2. ή] supra Ρ. 

νπό] om. Ρ. 6. ίατιν] BFVbp; om. Ρ. 8. τριγώνω ρ. 
10. Ιη περιεχόμενη ante χ raa. 1 litt. b. γωνία om. ρ. 

Ιη fine: Ενκλείδον ατοιχείων α' ΡΒ; Ενκλείδον ατοιχείων τής 
Θέωνος εκδόσεως β F. 
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Α Γ2 = ΒΓ2 [κ. ενν. 1]. 
quare etiam ΑΓ=ΒΓ. et quoniam Α Α = ΑΒ, et 
communis est Α Γ, duae rectae z /^ / ; /4Γ duabus ΒΑ, 
Α Γ aequales sunt; et basis Α Γ basi Β Γ aequalis 
est. itaque L ΑΛΓ= ΒΑΓ [prop.VHI]. sed L ΑΑΓ 
rectus est. itaque etiam L ΒΑΓ rectus. 

Ergo si in triangulo quadratum unius lateris ae-
quale est quadratis reliquorum duorum laterum tri-
anguli, angulus reliquis duobus lateribus trianguli 
comprehensus rectus est; quod erat demonstrandum. 



β'-

"Οροι. 

α'. Πάν παραλληλόγραμμον όρδογώνιον περι-
έχεΰδαι λέγεται νπό δνο τών τήν όρδήν γωνίαν περι
εχόντων ενδειών. 

5 β'. Παντός δε παραλληλόγραμμον χωρίον τών 
περί τήν διάμετρον αντον παραλληλογράμμων εν 
οποιονονν ΰνν τοΐς δνβϊ παραπληρώμαΰι γ ν ώμων κα-
λείαδω. 

α . 

10 Έάν ω6ι δνο ενδεΐαι, τμηδή δε ή ετέρα 
αντών εις όύαδηποτονν τμήματα, τό περι
εχόμενον όρδογώνιον νπό τών δνο ενδειών 
ί'ύον έΰτϊ τοΐς νπό τε τής άτμήτον καϊ έκά-
ΰτον τών τμημάτων περιεχομένοις όρδογωνίοις. 

15 Έΰτωΰαν δίο ενδεΐαι αί Α, Β Γ, και τετμήΰδω ή 
Β Γ, ώς έτνχεν, κατά τά Α, Ε ΰημεΐα' λέγω, ότι τό 
νπό τών Α, Β Γ περιεχόμενον όρδογώνιον ϊΰον έΰτϊ 
τώ τε νπό τών Α, ΒΑ περιεχομένω όρδογωνίω καϊ 
τώ νπό τών Α, Α Ε καϊ έτι τώ νπό τών Α, Ε Γ. 

Def. 1. Hero def. 57. Boetius ρ. 378,8. Def. 2. Hero 
def. 58. Proclus in Tim. 83 d. Boetius p. 378,11. Prop. I. 
Eutocius in Archim. III p. 40, 29. 256,7. Boetius p. 385, 4. 

ΕύνΧείδου ατοιχείων δεύτερον Β; Εύκλείδου εκ τής Θεω-
νος εκδόσεως στοιχείων δεύτερον V; Εύκλείδου στοιχείων τής 



π. 
Defini t iones . 

1. Quoduis parallelogramnium rectanguluni com-
prehendi dicitur duabus rectis rectum angulurn com-
prehendentibus. 

2. In quouis autem parallelogrammo spatio utruin-
uis parallelogrammorum circum diametrum positorum 
cum duobus supplementis gnomon uocetur. 

I. 
Si sunt duae rectae, et altera earum in quotlibet 

partes secatur, rectangulum duabus rectis coinprehen-
sum aequale est rectangulis recta non secta et sin-
gulis partibus comprehensis. *) 

Sint duae rectae Α, ΒΓ, et secetur Β Γ utcumque 
in punctis A} E. dico, esse 

Α χ ΒΓ = Α Χ ΒΑ + Α Χ ΑΕ + Α Χ ΕΓ. 

1) Arithmetice α χ (δ + c + = ab-\-ac α^· 

Θέωνος εκδόσεως β F. 1. οροι] om. PJBF. Numeros om. 
PBF. 10. ίάν] seq : ras. 2 litt. F. ωσιν Β. 13. εστίν 
Ρ. τοις] corr. ex τω Ρ. νπό τε] τε νπό Ρ, τε άπό F. 
14. περιεχομένοις όρ&ογωνίοις] corr. ex περιεχομένω 6ρ9ογω-
νίω Ρ. 16. ίτνχεν] PBF; ϊτνχε Vp . σημεία] supra m. 2 
Τ. τό] in ras. V. 17. Ιστίν Ρ. 18. τώ] in ras. V. 
τε νπό] PF; νπό V ; νπό τε Βρ. 19. τών] P V p ; F insert. 
m. 2; om. Β, F m. 1. έτι] om. Ρ. τω] corr. ex τών V . 
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"Ηχδω γάρ άπο τον Β τή Β Γ προς όρδάς ή Β Ζ, 
και κείΰδω τ ή Α ί'ΰη ή Β Η, και διά μεν τον Η τ ή 
Β Γ παράλληλος ήχδω ή ΗΘ, διά δε τών Α, Ε, Γ τή 
Β Η παράλληλοι ήχδωΰαν αΐ Α Κ, Ε Α, ΓΘ. 

5 "ϊΰον δή έΰτι το Β Θ τοις Β Κ, Α Α, ΕΘ. καί έΰτι 
τό μεν Β Θ το νπό τών Α, ΒΓ' περιέχεται μεν γάρ 
νπί τών ΗΒ, ΒΓ, ϊΰη δε ή ΒΗ τή Α' τό δε Β Κ 
τό νπό τών Α, ΒΑ' περιέχεται μεν γάρ νπό τών 
Η Β, ΒΑ, ϊΰη δε ή ΒΗ τή Α. τόδεΑΛ τό νπό τών 

10 Α, ΑΕ' ϊΰη γάρ ή Α Κ, τοντέΰτιν ή Β Η, τή Α. καϊ 
έτι ομοίως τό ΕΘ τό νπό τών Α, ΕΓ' τό άρα νπό 
τών Α. Β Γ ϊΰον έΰτι τώ τε νπό Α. ΒΑ καϊ τώ νπό 

' 4 ? 4 
Α, Α Ε κα\]έτι τώ νπό Α, Ε Γ. 

Έάν άρα ωΰι δνο ενδεΐαι, τμηδή δε ή έτερα αν-
1δ τών εις όΰαδηποτονν τμήματα, τό περιεχόμενον όρδο

γώνιον νπό τών δνο ενδειών ί'ΰον έΰτϊ τοΐς νπό τε 
τής άτμήτον καϊ έκάΰτον τών τμημάτων περιεχομένοις 
όρδογωνίοις' όπερ έδει δεΐζαι. 

Ρ-
20 Έάν ένδεια γραμμή τμηδή, ώς έτνχεν, τό 

νπό τής όλης καϊ έκατέρον τών τμημάτων περι
εχόμενον όρδογώνιον ϊΰον έΰτι τώ άπό τής 
όλης τετραγώνω. 

Ενδεια γάρ ή ΑΒ τετμηΰδω, ώς έτνχεν, κατά τό 
2δ Γ ΰημεΐον λέγω, ότι τό νπό τών ΑΒ, Β Γ περιεχό-

1. ΒΖ] corr. ex ΖΒ V m . 2 . 4. ΔΚΛ ΚΔ Β. δ. ΔΑ] 
Α e corr. m. 2 F. 6. τό] (alt.) in ras. ν (supra τώ m. rec). 

7. ΗΒ] Β Η ρ. 8. τό] τω PV. 9. Post Α ras. paullo 
maior linea F. τό] (alt.) τω PV. 10. Β Η] iri ras. m. 2 V. 
11. τό] (alt.) τω PV. 12. ίατίν Ρ. τω τε νπό] τοις νπό 
τε F; τω corr. ex τοις m. 2 et post νπό ras. V ; τω τε νπό τών 
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ducatur enini a Β ad rectam Β Γ perpendicularis 
j B Z [ I , 1 1 ] , et ponatur ΒΗ — Λ, et per Η rectae Β Γ 
parallela ducatur ΗΘ [ 1 , 3 1 ] , per puncta autem A, E, 
Γ rectae Β Η parallelae ducantur AK, EA, Γ Θ [id.]. 

Λ itaque ΒΘ = Β Κ + ΑΛ + ΕΘ. et 
Γ ΒΘ — ΑχΒΓ; nam rectis ΗΒ, Β Γ 

comprehenditur, et Β Η = Α. sed 
ΒΚ — Α χ ΒΑ) nam rectis ΗΒ, 

Κ Α Θ 

I Α Α — Α χ ΑΕ) uam Α Κ = ΒΗ [I, 3 4 ] = et 
praeterea similiter ΕΘ — Α χ ΕΓ. itaque 

ΛχΒΓ= ΛχΒΑ + ΛΧΑΕ + ΛχΕΓ. 
Ergo si sunt duae rectae, et altera earum in quot-

libet partes secatur, rectangulum duabus rectis com-
I prehensum aequale est rectangulis recta non secta et 
I singulis partibus comprehensis; quod erat demonstran-

dum. 
II. 

Si recta linea utcumque secatur, rectangulum com-
prehensum tota et utraque parte aequale est quadrato 
totius.1) 

nam recta Α Β utcmnque secetur in puncto Γ. dico, 
esse ΑΒΧΒΓ+ ΒΑχΑΓ= ΑΒ2. 

1) Arithmetice: si & -f- c = α, erit ab -f- ac = α 2. 

ρ. τω] om. F, m. 2 V. ύπό] ύπό τών ρ. 13. τω] m. 2 
V, τοις F. ύπό] ύπό τών \).^ ΕΓ] ΕΓ περιεχομένοις όρ-
δογωνίοις FV. γρ. τώ τε ύπό Λ, Bd καϊ τω νπο Ay ΔΕ 
Υ.αι ϊτι τώ ύπό Λ, Ε Γ F mg. m. 1. 14. ώσιν Ρ. 16. τοις] 
τώ Ρ. ύπό τε] ύ- in ras. p; τε ύπό F. 17. περιεχομένω 
όρδογωνέω Ρ. 20. Ιτνχε Vp . τό] Ρ, F m. 1, V m. 1; τα 
Βρ, F m. 2, V m. 2. 21. περιεχόμενον όρδογώνιον ΐαον] Ρ, 
F m. 1, V m . 1; περιεχόμενα όρδογώνια ί'οα Βρ, P V m . 2; in F 
-ον ter eras. 24. ξτνχε Vp . 
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7. ίατϊ] om. BFV. Γ Ε] e corr. V. ίατϊ] ίστιν Ρ. 

μενον όρδογώνιον μετά τον νπο ΒΑ, Α Γ περιεχό
μενον όρδογώνιον ί'ΰον έΰτϊ τ ω άπό της Α Β τετρα- . 
γώνω. 

'Λναγεγράφδω γάρ άπό τής ΑΒ τετράγωνον τό 
5 Α ΑΕΒ, καϊ ήχδω διά τον Γ όποτέρα τών Α Α, Β Ε 

παράλληλος ή ΓΖ. 
"ϊΰον δή έΰτι τό ΑΕ τοΐς ΑΖ, Γ Ε. και έΰτι τό μεν 

ΑΕ τό άπό τής ΑΒ τετράγωνον, τό δε Α Ζ τό νπό 
τών ΒΑ, Α Γ περιεχόμενον όρδογώνιον περιέχεται 

10 μεν γάρ νπό τών Α Α, ΑΓ9 ϊΰη δε ή Α Α τή ΑΒ' τό 
δε ΓΕ τό νπό τών ΑΒ, ΒΓ' ϊΰη γάρ ή ΒΕ τή ΑΒ. 
τό άρα νπό τών ΒΑ, Α Γ μετά τον νπό τών Α Β, Β Γ 
ϊΰον έΰτι τώ άπό τής ΑΒ τετραγώνω. 

Έάν άρα ένδεια γραμμή τμηδή, ώς έτνχεν, τό νπό 
15 τής όλης καϊ έκατέρον τών τμημάτων περιεχόμενον 

όρδογώνιον ί'ΰον έΰτϊ τώ άπό τής όλης τετραγώνω* 
όπερ έδει δεΐξαι. 

ν'· 
Έάν ένδεια γραμμή τμηδή, ώς έτνχεν, τό 

20 νπό τής όλης καϊ ενός τών τμημάτων περι
εχόμενον όρδογώνιον ϊΰον έΰτϊ τώ τε νπό 
τών τμημάτων περιεχομένω όρδογωνΐω καϊ τω 
άπό τον προει ρημένον τμήματος τετραγώνω. 

Ενδεια γάρ ή ΑΒ τετμήΰδω, ώς έτνχεν, κατά τό 
25 Γ' λέγω, ότι τό νπό τών Α Β, Β Γ περιεχόμενον όρ

δογώνιον ί'ΰον έΰτϊ τώ τε νπό τών Α Γ, ΓΒ περι
εχομένω όρδογωνΐω μετά τον άπό τής Β Γ τετράγωνον. 

III. Pappus V ρ. 378,8. 380,14. 420,11,19. Eutocius in 
Archim. III ρ. 256, 5. Boetius ρ. 385, 9. 
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construatur enim in Λ Β quadratum Α ΑΕΒ [I, 
46], et ducatur per Γ utrique ΛΑ, Β Ε parallella 
ΓΖ [1,31]. 

itaque ΑΕ = AZ]+ ΓΕ. et ΑΕ = ΛΒ2, et 
Α Τ Έ ΛΖ = ΒΑχΑΓ) 

nam comprehenditur rectis Α Λ, ΑΓ, et 
Α Α = ΑΒ [Idef. 23]. praeterea 

_J I ΓΕ = ΛΒΧΒΓ-
Α Ζ & nam ΒΕ = ΛΒ. itaque 

ΒΑ Χ ΑΓ + ΛΒ Χ ΒΓ = ΛΒ2. 
Ergo si recta linea utcumque secatur, rectangulum 

tota et utraque parte comprehensum aequale est qua-
drato totius; quod erat demonstrandum. 

III. 

Si recta linea utcumque secatur, rectangulum tota 
et alterutra parte comprehensum aequale est rectan-
gulo partibus comprehenso et quadrato partis nomi-
natae.1) 

recta enim Λ Β utcumque secetur in puncto Γ. 
dico, esse ΑΒ Χ ΒΓ = ΛΓΧ ΓΒ + ΒΓ2. 

1) Arithmetice: (a-\-b)a = ab -\- a*. 

8. ΑΖ] άπό τής ΑΖ F. 10. Α Δ] ΔΑ F. ^ 13. ίατίν Ρ. 
14. γραμμή] del. in Ρ. έτυχε V p . τό] τά Β ρ , F m. 2, V 
m. 2. 15. περιεχόμενα ορθογώνια ΐαα Β ρ, F m. 2, V m. 2. 
19. έτυχε Vp. 21. ίατίν Ρ. τε] supra m. rec. F. 23. 
άπό] corr. ex υπό ρ. προειρημενου] προ- m. 2 V. 24. 
έτυχε Vp . 25. Γ αημειον Vp. 26. τε] om. Ρρ. Α Γ] 
Γ in ras. V. περιεχομένω όρδογωνΐω] om. Β ρ. 
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'Λναγεγράφδω γάρ άπο τής Γ Β τετράγωνον τό 
Γ ΑΕΒ, και διήχδω ή Ε Α επϊ τό Ζ, καϊ διά τον Α 
όποτέρα τών ΓΑ, Β Ε παράλληλος ήχδω ή Α Ζ. ϊΰον 
δή έΰτι το Α Ε τοΐς Α Α, ΓΕ' και έΰτι τό μεν Α Ε 

δ τό ύπό τών ΑΒ, Β Γ περιεχόμενον όρδογώνιον περι
έχεται μεν γάρ νπό τών ΑΒ, Β Ε, ϊΰη δε ή Β Ε τή 
ΒΓ' τό δε Α Α τό νπό τών ΑΓ, ΓΒ' Ιΰη γάρ ή 
Α Γ τή ΓΒ' τό. δε Α Β τό άπό τής ΓΒ τετράγωνον 
τό άρα νπό τών Α Β, Β Γ περιεχόμενον όρδογώνιον 

10 ί'ΰον έΰτϊ τώ νπό τών Α Γ, Γ Β περιεχομένω όρδογω
νΐω μετά τον άπό τής Β Γ τετραγώνου. 

Έάν άρα εύδεΐα γραμμή τμηδή, ώς έτυχεν, τό 
ύπό τής όλης καϊ ενός τών τμημάτων περιεχόμενον 
όρδογώνιον ΐΰον έΰτι τώ τε ύπό τών τμημάτων περι-

ΐδ εχομένω όρδογωνΐω καϊ τώ άπό τοϋ προειρημένου 
τμήματος τετραγώνω\ όπερ έδει δεΐξαι. 

δ'. 

Έάν εύδεΐα γραμμή τμηδή, φς έτυχεν, τό 
άπό τής όλης τετράγωνον ϊΰον έΰτϊ τοις τε 

20 άπό τών τμημάτων τετραγώνοις καϊ τώ δϊς 
νπό τών τμημάτων περιεχομένω όρδογωνΐω. 

Εύδεΐα γάρ γραμμή ή ΑΒ τετμήΰδω, ώς έτνχεν, 
κατά τό Γ λέγω, ότι τό άπό τής Α Β τετράγωνον 
ϊΰον έΰτϊ τοΐς τε άπό τών Α Γ, ΓΒ τετραγώνοις καϊ 

2δ τώ δϊς νπό τών Α Γ, ΓΒ περιεχομένω όρδογωνΐω. 
'Αναγεγράφδω γάρ άπό τής Α Β τετράγωνον τό 

IV. Theon in Ptolem. ρ. 184. Boetius ρ. 38δ, 13. 

1. τής] τον Ρ. ΓΒ]ΒΓ Fp. 2. ΓΛΒΕ Β, m. 2 V. 
7. ΓΒ] Β e corr. ρ. γάρ] corr. ex άρα ιη. 2 F. 8. ΓΒ] 
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construatur enim in Γ Β quadratum ΓΑ Ε Β [Τ, 46], 
et educatur Ε Α ad Ζ, et p e r ^ utrique ΓΑ, Β Ε par-
allela ducatur ΑΖ [I, 31]. itaque ΑΕ = Α Α + ΓΕ. 
Λ Τ -β et ΑΕ = ΛΒ χ ΒΓ; nam comprehen-
I 1 Ι ditur rectis ΛΒ, ΒΕ, et ΒΕ = ΒΓ. 

et ΛΑ = r ΛΓχΓΒ- nam ΑΓ— Γ Β. 
- I { et Α Β — ΓΒ2. itaque 

Ζ Δ Έ ΛΒ Χ ΒΓ — ΛΓχ ΓΒ -f- Β Γ2. 
Ergo si recta linea utcumque secatur, rectanguluin 

tota et alterutra parte comprehensum aequale est rect-
angulo partibus comprehenso et quadrato partis no-
minatae; quod erat deinonstrandum. 

IV. 

Si recta linea utcumque secatur, quadratum totius 
aequale est quadratis partium et duplo rectangulo par-
tibus comprehenso.1) 

nam recta linea Λ Β secetur utcumque in Γ. dico, 
esse ΑΒ2 = ΑΓ2 + ΓΒ2 + 2 ΑΓχ ΓΒ. 

construatur enim in Α Β quadratum Α ΑΕΒ [1,46], 

1) (α + 5) 2 = α 2 + δ 2 + 2αδ. 

ΒΓ Έ. ΓΒ] e corr. ρ. 11. Β Γ] Γ Β Ρρ; corr. ex Α Γ F 
m. 2. 12. ϊτνχιν] PF, Β sed ν eras.; έτυχε Vp. 13. νπό] 
ν- e corr. ρ. 15. ποοειρημένον] προ- m. 2 V. 18. έτνχε 
Vp, Β e corr. 22. γάρ] m. 2 F. έτνχε Vp, Β e corr. 
23. Γ οημ,εΐον V. 24. εστίν Ρ. re] om. V. τετραγώ-
νοις — 25. ΓΒ] mg. m. 1 Ρ. 25. τών] om. Ρ. 
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Α ΑΕΒ, καϊ έπεξενχδω ή ΒΑ, καϊ δια μεν τοϋ Γ 

όποτέρα τών Α Α, Ε Β παράλληλος ήχδω ή ΓΖ, διά 

δε τοϋ Η όποτέρα τών Α Β, Α Ε παράλληλος ήχδω ή 

Θ Κ. καϊ έπεϊ παράλληλος έΰτιν ή Γ Ζ τή Α Α, καϊ 

5 εις αντάς εμπέπτωκεν ή ΒΑ, ή έκτος γωνία 7 νπο 

Γ Η Β ί'ΰη έΰτϊ τή έντος καϊ άπεναντίον τή νπο Α Α Β. 

αλλ9 ή νπο ΑΑΒ τή νπο ΑΒΑ έΰτίν ίΰη, έπεϊ καϊ 

πλενρά ή ΒΑ τ ή Α Α έΰτίν ί'ΰη' καϊ ή νπο ΓΗ Β 

άρα γωνία τή νπο ΗΒΓ έΰτίν ϊΰη' ωΰτε καϊ πλενρά 

10 ή Β Γ πλενρά τή ΓΗ έΰτίν ϊΰη' άλλ' ή μεν ΓΒ τή 

ΗΚ έΰτίν ί'ΰη, ή δε ΓΗ τή ΚΒ' καϊ ή ΗΚ άρα τή 

ΚΒ έΰτίν ϊΰη' ίΰόπλενρον άρα έΰτϊ το ΓΗΚΒ. λέγω 

δή, ότι καϊ όρδογώνιον. έπεϊ γάρ παράλληλος έΰτίν 

ή ΓΗ τή Β Κ [καϊ εις αντάς εμπέπτωκεν ένδεια ή 

15 ΓΒ], αί άρα νπό Κ Β Γ, ΗΓΒ γωνίαι δνο όρδαϊς 

είΰιν ί'ΰαι. ορδή δε ή νπό Κ ΒΓ' ορδή άρα και ή 

νπό ΒΓΗ' ωΰτε καϊ αί άπεναντίον αί νπό Γ Η Κ, 

ΗΚΒ όρδαί είΰιν. όρδογώνιον άρα έΰτϊ τό ΓΗΚΒ' 

έδείχδη δε καϊ ίΰόπλενρον τετράγωνον άρα έΰτίν 

20 και έΰτιν άπό τής Γ Β. διά τά αντά δή καϊ τό Θ Ζ 

τετράγωνον έΰτιν και έΰτιν άπό τής ΘΗ, τοντέΰτιν 

[άπό] τής ΑΓ' τά άρα ΘΖ, Κ Γ τετράγωνα άπό τών 

Α Γ, Γ Β είΰιν. καϊ έπεϊ ϊΰον έΰτϊ τό Α Η τώ ΗΕ, 

και έΰτι τό ΑΗ τό νπό τών Α Γ, ΓΒ' ί'ΰη γάρ ή Η Γ 

25 τή ΓΒ ' καϊ τό Η Ε άρα ί'ΰον έΰτϊ τώ νπό Α Γ, ΓΒ' 

τά άρα Α Η, Η Ε ϊΰα έΰτϊ τ ω δϊς νπό τών Α Γ, Γ Β. 

2. Γ Ζ ] Ζ Γ Ζ Ρ. διά δέ] %α\ διά ρ. 3. Α Β] Β ίη 
ras. ρ. Post παράλληλος in Ρ est γραμμον punctis delet. 
4. Γ Ζ ] corr. ex Ζ Γ F. 5. ΒΔ] Δ Β ρ. 7. άλλά Vp. 

10. άλλά P V p . 11. ΚΒ] Β e corr. p;J57JC Ρ. 12. 
έατιν Ϊση] om. ρ. ίστί] εστίν Ρ. 13. δή] om. F. 14. 
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/ π 

rectis aequales [I, 29]. uerum L Κ Β Γ 
rectus est. itaque etiam i ΒΓΗ rectus. quare etiam 
oppositi anguli ΓΗΚ, HKB recti sunt [I, 34]. ergo 
ΓΗΚΒ rectangulum est. sed demonstratum est, idem 
aequilaterum esse. ergo quadratum est; et in Γ Β con-
structum est. eadem de causa etiam Θ Ζ quadratum 
est; et in ΘΗ, hoc est Α Γ [1,34] constructum est. 
itaque quadrata ΘΖ, Κ Γ in Α Γ, ΓΒ constructa sunt. 
et quoniam AH= HE [1,43], et AH= ΑΓχΓΒ 

καϊ είς αντάς εμπέπτωκεν ένδεια ή Γ Β] add. Theon ? (Β F Vp); 
mg. m. 2 Ρ. εμπέπτωκεν] euan. F; ίνέπεσεν Β. ένδεια] 
om. BF. 15. ΓΒ] Β eras. ρ. ΗΓΒ] ΒΓΗ Ρ. δύο] 
δναίν Vp. 16. ί'ααι είΰϊν Vp. 17. αί] (prius) om. F. 
18. έΰτϊ] έΰτίν Ρ. 19. έΰτίν] PF; έΰτϊ \m\go. 20. ΓΒ] 
corr. ex Β Γ m. 2 V; Β Γ ρ. Θ Ζ] e corr. ρ. 21. έΰτιν] 
(prins) PF; έΰτι uulgo. ΘΗ] ΗΘ Έ. 22. άπό] om. Ρ; 
in F eras. Κ Γ] Γ Κ Ρ ρ. 23. είΰιν] F; έΰτιν Ρ; είΰι 
nulgo. έΰτϊ] έΰτίν Ρ. 24. έΰτιν Ρ. Ante Η Γ ras. 1 
litt. F. 25. Post άρα ras. V. έΰτίν PF. Α Γ] τών Α Γ 
Vp, F m. 2. 26. ΑΗ] corr. ex Α Β p. έΰτίν Ρ. 

et ducatur BA, et per rutrique AA, Ε Β parallela du-
catur Γ Ζ [I, 30et31], per Η autem utrique ΑΒ, Α Ε 
parallela ducatur ΘΚ. et quoniam ΓΖ rectae Α Α 
parallela est, et in eas incidit BA, angulus exterior 
ΓΗΒ aequalis est angulo interiori et opposito AAB 
[1,29]. uerum L AAB = ΑΒΑ, quoniam ΒΑ = Α Α 
[I, 5]. quare etiam L ΓΗΒ = Η Β Γ. itaque etiam 

ΒΓ=ΓΗ [1,6]. sed etiam Γ Β = Η Κ 
[1,34] et ΓΗ = Κ Β [id.]. quare etiam 

j£ ΗΚ = Κ Β. itaque aequilateruni est 
ΓΗΚΒ. dico, idem rectangulum esse. 
nam quoniam Γ Η rectae Β Κ paral-

file:///m/go
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1. έατιν Ρ. τά] τό F; corr. m. 2. τετράγωνον F; 
corr. m. 2. ^ 2. τά] (alt.) om.*F. ίατίν Ρ. 3. τε] m. 2 
V. 4. όρδογώνια φ. τά] τά τεαααρα Ρ. Θ Ζ] Θ ίη 
ras. V; Ζ Θ Β. 6. Η Ε] Η e corr. ρ. ίατίν Ρ. AJEB 

έΰτι δε και τα Θ Ζ, Γ Κ τετράγωνα άπο τών Α Γ, ΓΒ' 
τά άρα τέΰΰαρα τά ΘΖ, Γ Κ, ΑΗ, Η Ε ί'ΰα έΰτι τοΐς 
τε άπο τών Α Γ, ΓΒ τετραγώνοις καϊ τώ δϊς νπο 
τών Α Γ, ΓΒ περιεχομένω όρδογωνΐω. άλλά τά Θ Ζ, 

6 ΓΚ, ΑΗ, ΗΕ όλον έΰτϊ τό Α ΑΕΒ, ο έΰτιν άπό 
τής Α Β τετράγωνον τό άρα άπό τής Α Β τετράγωνον 
ί'ΰον έΰτι τοΐς τε άπό τών ΑΓ, ΓΒ τετραγώνοις καϊ 
τώ δϊς νπό τών ΑΓ, ΓΒ περιεχομένω όρδογωνΐω. 

Έάν άρα ένδεια γραμμή τμηδή, ώς έτνχεν, τό άπό 
10 τής όλης τετράγωνον ί'ΰον έΰτϊ τοΐς τε άπό τών τμη

μάτων τετραγώνοις καϊ τώ δϊς νπό τών τμημάτων 
περιεχομένω όρδογωνΐω' όπερ έδει δεΐξαι. 

[Πόριΰμα. 

Έκ δή τούτον φανερον, ότι έν τοις τετραγώνοις 
15 χωρΐοις τά περί τήν διάμετρον παραλληλόγραμμα τε

τράγωνα έΰτιν]. 

ε . 

Έάν εύδεΐα γραμμή τμηδή είς ϊΰα καϊ 
άνιΰα, τό ύπό τών άνίΰων τής όλης τμημάτων 

20 περιεχόμενον όρδογώνιον μετά τον άπό τής 
μεταξύ τών τομών τετράγωνον ϊΰον έΰτϊ τώ 
άπό τής ήμιΰείας τετραγώνω. 

Εύδεΐα γάρ τις ή ΑΒ τετμήΰδω είς μεν ϊΰα κατά 

IV. πόρ. De Proclo ρ. 304 u. ad IV, 15. V. Boetius 
ρ. 385, 17. 
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(nam ΗΓ = ΓΒ), erit etiam IIΕ = ΑΓχ ΓΒ. ita-
que Α Η + HE = 2 ΑΓχ ΓΒ. uerum etiam qua-
drata ΘΖ, Γ Κ in ΑΓ} Γ Β cpnstructa sunt. ergo 
ΘΖ + ΓΚ + ΑΗ+ΗΕ= ΑΓ2 + ΓΒ2 + 2ΑΓχΓΒ. 
sed ΘΖ + ΓΚ + ΑΗ +ΗΕ = Α ΑΕΒ = Αψ. ita-
que ΑΒ2 = Α Γ2 + ΓΒ2 + 2 ΑΓχΓΒ. 

Ergo si recta linea utcunque secatur, quadratum 
totius aequale est quadratis partium et duplo rectan-
gulo partibus comprehenso; quod erat demonstran-
dum.1). 

V. 

Si recta linea in partes aequales et inaequales se-
catur, rectangulum inaequalibus partibus totius com-
prehensum cum quadrato rectae inter sectiones positae 
aequale est quadrato dimidiae.2) 

nam recta quaelibet Α Β in aequales partes sece-

1) Etiam Campanus hic duas demonstrationes habet, qua-
rum prior reiectae, altera neque huic neque reiectae similis 
est. de hac habet: „sed hac uia non patet correlarium, sicut 
uia praecedenti patet, unde prima est autori inagis consona." 
nam corollarium et ipse liabet. itaque fortasse Theone anti-
quius est. 

2) + — ή =ΗΗ· 
τετράγωνον V. 6. Α Β τετράγωνον"] (prius) mg. m. 2' V; in 
textu ras. 2—3 litt. τετράγωνον] mg. m. 2 F. 7. ίατίν Ρ. 

τε] om. ρ. τών] m. 2 Ρ. 9. ϊτνχεν] Β; έτυχε uulgo. 
10. εστίν Ρ. τε] om. ρ. 12. Sequitur alia demonstratio, 
quam Augustum secntus in appendicem reieci. 13. πόρισμα 
— 16. ίατιν] add. Theon? (BF Vp); mg. m. rec. P. 14. τού
των Ρ. φανερον ίατιν ν. 18. είς] snpra m. 1 V. 19. 
είς ανιαα ρ. 21. ίατίν Ρ. 

Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. 9 
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3. εατίν Ρ. τετραγώνω] om. Β; comp. add. m. 2 F. 
5. ΓΕΖΒ] in ras. ρ. ΒΕ] Β in ras. F. 6. ΒΖ] ZB F. 
δια δε] ν,αϊ διά V. 7. πάλιν] om. ρ, m. 2 V. 8. ν.α.1 πάλιν 
— 9. η Α Κ] mg. m. rec. Ρ. 10. Θ Ζ] Ζ Θ F. 12. ϊαον εατίν] 
(alt.) Ιατιν CaovY. 13. επεί—ίαη] mg. m. 2 V (Γση ίατι). 
14. εατιν ϊαον Υ. ίατίν] Ρ, comp. m. 2 F; Ιατί Β ρ. 16. 

το Γ, εις δε άνιΰα κατά το Α' λέγω, οτι το νπο των 
Α Α, ΑΒ περιεχόμενον όρ&ογώνιον μετά τον άπο της 
ΓΑ τετραγώνου Ϊ6ον έΰτϊ τω άπο της ΓΒ τετραγώνω. 

Άναγεγράφ&ω γαρ άπο της ΓΒ τετράγωνον το 
5 ΓΕΖΒ, καϊ έπεξενχ&ω η Β Ε, καϊ διά μεν τον Α 

οποτερα των ΓΕ, Β Ζ παράλληλος ηχ&ω η Α Η, δια 
δε τον Θ οποτερα των ΑΒ, Ε Ζ παράλληλος πάλιν 
ηχ&ω η ΚΜ, καϊ πάλιν δίά τον Α οποτερα των 
ΓΑ, Β Μ παράλληλος η%%ω η Α Κ. καϊ έπεϊ ιβον 

10 έΰτϊ το ΓΘ παραπληρωμα τω Θ Ζ παραπληρώματι, 
κοινον προΰκείβ&ω το ΑΜ' ολον άρα το ΓΜ ολω 
τω Α Ζ ί'βον έΰτίν. άλλά το Γ Μ τω Α Α ΐϋον έΰτίν, 
έπεϊ καϊ η Α Γ τη ΓΒ εΰτιν Ι'ΰη' καϊ το Α Α άρα τω 
Α Ζ ϊύον έΰτίν. κοινον προΰκείβ&ω το ΓΘ' ολον άρα 

15 το Α Θ τω ΜΝ3 γνώμονι Ι'ΰον έΰτίν. άλλά το Α Θ 
το νπο των ΑΑ, Α Β έΰτιν' ϊΰη γάρ η Α Θ τη ΑΒ' 
καϊ 6 ΜΝ& άρα γνωμών ϊΰος έΰτϊ τω νπο Α Α, Α Β, 
κοινον προΰκείΰ&ω το Α Η, ο έΰτιν ϊύον τω άπο της 
ΓΑ' 6 άρα ΜΝ3 γνωμών καϊ το ΑΗ ϊΰα έβτϊ τω 

20 νπο των ΑΑ, Α Β περιεχομενω όρ&ογωνίω καϊ τω 
άπο της ΓΑ τετραγώνω. άλλά 6 ΜΝ& γνώμων καϊ 
το Α Η ολον έΰτϊ το ΓΕΖΒ τετράγωνον, ο έΰτιν άπο 
της ΓΒ' το άρα νπο των Α Α, Α Β περιεχόμενον όρ-
&ογώνιον μετά τον άπο της ΓΑ τετραγώνον ϊΰον έΰτϊ 

25 τω ά%ο της ΓΒ τετραγώνω. 
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tur in I\ in inaequales autem in A. dico, esse 
Α Α χ Α Β + ΓΑ2 = ΓΒ2. 

construatur enim in ΓΒ quadratum ΓΕΖ Β [I, 46], 
et ducatur Β Ε, et per z/ utrique ΓΕ, Β Ζ parallela 
ducatur ΑΗ, per Θ autem utrique ΑΒ, ΕΖ parallela 
ducatur Κ Μ [I,30.31], et rursus per^ utrique Γ^/, 5 iVf 
parallela ducatur AK. et quoniani ΓΘ = ΘΖ [1,43], 
commune adiiciatur AM. itaque ΓΜ=ΑΖ. uerum 

* ™ Α _JB = AA, quoniam 
ΛΓ—ΓΒ. quare etiam 
Α Α = Α Ζ. commune 
adiiciatur Γ Θ. itaque 
Α Θ =MNggnomoni.1) 
uerum 

ΑΘ = Α Α Χ Α Β 
(nam Α Θ =ΑΒ)) quare etiam ΜΝ& = ΑΑ χ Α Β. 
commune adiiciatur ΑΗ, quod aequale est ΓΑ2, ita-
que MNS + ΛΗ — Α Α χ ΑΒ + Γζ/ 2 . sed 

M i V £ + Λ ί / = Γ £ Ζ £ = ΓΒ2. 
itaque Α Α Χ Α Β + Γζ / 2 = Γ ΰ 2 . 

1) Cum littera Μ in figura, quam ex ed. Basil. recepimus, 
bis usurpetur, non sine causa pro Μ Ν 3 a Gregorio scriptum 
est NSO, nt prop. VI. sed non audeo contra codd. mutare. 

ΜΝΞ γνώμονι] Ρ; Campanus; ζ /Ζ και Δ Α Theon (BFV; pro 
Δ Α in F ΔΑζ ΔΑ καϊ ζ /Ζ ρ). τό ΑΘ] τό μεν Α Θ Β ρ. 
16. γάρ ή] ή γάρ Ρ. Δ Θ] Δ Β ρ. ΔΒ] ΔΘ έατι ρ. 
Post ζ/Β add. Theon: τά ό*ε Ζ ζ/, ζ Μ Ιστιν ο ΜΝ& γνωμών 
Β ( Ζ ζ Μ ) , F, V (prius Δ m ras.), ρ (ό itfiV# Ιστι); om. Ρ. 
17. και] om. ρ. ^ τω] τό F. ύπό τών }). 19. ΙστΛ; Ρ. 
20. περιεχομένων ορθογωνίων F. 21. αλλά] άλλ' F; άλλά 
κα^ V. 23. ΓΒ] post ras. 1 litt. V; Β Γ ρ. 24. άπό τής] 
supra m. 2 F; άπο Ρ. έατιν PV. 
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Έάν άρα εν&εΐα γραμμή τμη&η εις ίΰα καϊ άνιΰα, 
το νπο των άνίΰων της ολης τμημάτων περιεχόμενον 

.όρϋ-ογώνιον μετά του άπο της μεταξύ των τομών τε
τραγώνου ϊΰον έΰτϊ τω άπο της ημιΰείας τετραγώνω. 

5 οπερ εδει δεΐξαι. 

\Εάν ευ%εϊα γραμμή τμη&η δίχα, προΰτε&η 
δέ τις αυτή δύ&εΐα έπ1 εύ&είας, το νπο της 
ολης ΰυν τη προΰκειμένη καϊ της προΰκειμένης 

ΙΟ'περιεχόμενον όρϋ-ογώνιον μετά του άπο της 
ημιΰείας τετραγώνου ϊΰον έΰτϊ τω άπο της 
ΰυγκειμένης εκ τε της ημιΰείας καϊ της προΰ-
κειμένης τετραγώνω. 

Εύ&εΐα γάρ τις η ΑΒ τετμηΰ&ω δίχα κατά το Γ 
15 ΰημεΐον, προΰκείΰϋ-ω δέ τις αύτη εύ&εΐα έπ εύ%είας 

η ΒΑ' λέγω, οτι το νπο των ΑΑ, ΑΒ περιεχόμενον 
όρ&ογώνιον μετά του άπο της ΓΒ τετραγώνου ϊΰον 
έΰτϊ τω άπο ηης ΓΑ τετραγώνω. 

Άναγεγράφ&ω γάρ άπο της ΓΑ τετράγωνον το 
20 ΓΕΖΑ, καϊ έπεξεύχ&ω η Α Ε, καϊ διά ψεν του Ή 

ΰημείου όποτέρα των Ε Γ, Α Ζ παράλληλος ηχ&ω η 
ΒΗ, διά δε τον*Θ ΰημείου οποτερα των ΑΒ, ΕΖ 
παράλληλος ηχδω η ΚΜ, καϊ έτι διά τον Α οποτερα 
των ΓΑ, Α Μ παράλληλος ηχ&ω η Α Κ. 

25 Έπεϊ ουν ϊΰη έΰτίν η ΑΓτηΓΒ, ϊΰον-έΰτϊ και 
το Α Α τω ΓΘ. άλλά το ΓΘ τω Θ Ζ ϊΰον έΰτίν. καϊ 

VI. Schol. in Archim. III ρ. 383. Boetius ρ. 385,22. 

1. γραμή Ρ. είς άνιΰα ρ. 4. Ιστίν PV. 8. επ 
ένδειας, το νπο] in ras. V. 9. προσκείμενη] -σ- supra ρ. 
προκείμενης V, et ρ sed corr. m. 1. 11. εστίν V. 12. 
προσκείμενης] -α- insert. ρ. Post hoc uerbum legitur ώς άπο 
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Ergo si recta linea in partes aequales et inae-
quales secatur, rectangulum partibus< inaequalibus to-
tius comprehensum cum quadrato rectae inter secti-
ones positae aequale est quadrato dimidiae; quod erat 
demonstrandum. 

VI. 
Si recta linea^ in duas partes aequales secatur; et 

alia quaedam recta ei in directum adiicitur, rectan-
gulum tota cum adiecta et adiecta comprehensum cum 
quadrato dimidiae aequale est quadrato in dimidia 
adiectaque descripto.1) 
Α Γ Β Α nam recta aliqua ΑΒ in duas 

partes aequales secetur in puncto 
Γ1, et alia quaedam recta Β Α ei 
in directuin adiiciatur. dico, esse 

£ Ή Ζ ΑΑ Χ Α Β + ΓΒ2 =• ΓΑ2. 
construatur enim in ΓΑ quadratum ΓΕΖΑ, et du-

catur Α Ε, et per Β punctum utrique ΕΓ} Α Ζ par-
allela ducatur BH} per Θ autem punctura utrique 
AB} Ε Ζ parallela ducatur KM, et praeterea per Α 
utrique ΓΑ, Α Μ parallela ducatur AK. iam quoniam 
ΑΓ = ΓΒ} erit etiam Α Α = ΓΘ. sed ΓΘ = ΘΖ [Ι ; 

43]. quare etiam ΑΑ = Θ Ζ. commune adiiciatur Γ Μ. 

1) (2α + 6)δ + α 2 = (α + &)2· 

μιας άναγραφέντι in ρ, Ρ mg. m. rec, Zamberto; om. Boetius, 
Campanus, Ρ m. 1, Β, V m. 1; in F fuit a m. 1 (restant.. 
αγραφέντί), sed τετραγώνω φ; ώς άπο μιας Υ mg. m. 2. 
18. εστίν V. 20. Ιπεξενχ&ω — 21. Δ Ζ] mg. m. rec. Ρ. 
21. Ε Γ] ΓΕ Ρρ. Δ Ζ] Ζ Δ φ. 22. σημείου] om. ρ. 
Α Β] ΑΒΔ ρ, Α Δ Ρ. 25. Α Γ] in ras. V. έΰτίν Υ. 
26. άλλά] αλλά και F. ί'οον Ιστίν] Ρ; Ι'σον F, ί'οον ίοτί Β; 
ίστιν taov Vp. 

* 
r Λ 
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1. Α Α] ΑΑ Ρ. άρα] om. F. Θ Ζ] corr. ex ΖΘ ΤΓ 

τό Α Α άρα τω Θ Ζ εΰτιν ί'ΰον. κοινόν προΰκείΰδω 
το ΓΜ· όλον άρα τό Α Μ τω Ν&0 γνώμονι. έΰτιν 
ΐΰον. άλλά τό Α Μ έΰτι τό νπό τών ΛΑ, ΑΒ' ϊΰη 
γάρ έΰτιν ή Α Μ τή Α Β* καϊ 6 Ν&Ο άρα γνώμων 

5 ΐΰος έΰτι τώ νπό τών ΛΑ, Α Β [περιεχομένω όρδο
γωνΐω]. κοινόν προΰκείΰδω τό Α Η, ο έΰτιν ϊΰον τώ 
άπό τής ΒΓ τετραγώνω' τό άρα νπό τών Α Α, Α Β 
περιεχόμενον όρδογώνιον μετά τον άπό τής ΓΒ τε
τραγώνου ϊΰον έΰτϊ τώ Ν&Ο γνώμονι καϊ τώ Α Η. 

10 άλλά δ Ν&0 γνώμων καϊ τό Α Η όλον έΰτϊ τό ΓΕΖ Α 
τετράγωνον, δ έΰτιν άπό τής ΓΑ' τό άρα νπό τών 
ΛΑ, Α Β περιεχόμενον όρδογώνιον μετά τοϋ άπό 
τής ΓΒ τετραγώνου ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής ΓΑ τετρα
γώνω. 

15 Έάν άρα εύδεΐα γραμμή τμηδή δίχα, προΰτεδή 
δέ τις αυτή εύδεΐα έπ3 ενδείας, τό ύπό τής όλης ΰύν 
τή προΰκειμένη καϊ τής προΰκειμένης περιεχόμενον 
όρδογώνιον μετά τοϋ άπό τής ήμιΰείας τετράγωνον 
ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής ΰνγκειμένης έκ τε τής ήμιΰείας 

20 καϊ τής προΰκειμένης τετραγώνω' όπερ έδει δεΐζαι. 

ζ'. 
Έάν εύδεΐα γραμμή τμηδή, ώς έτνχεν, τό 

άπό τής όλης καϊ τό άψ ενός τών τμημάτων 
τά ΰνναμφότερα τετράγωνα ϊΰα έΰτϊ τώ τε δϊς 

25 ύπό τής όλης καϊ τοϋ εϊρημένον τμήματος περι
εχομένω όρδογωνΐω καϊ τώ άπό τοϋ λοιπού 
τμήματος τετραγώνω. 

Εύδεΐα γάρ τις ή ΛΒ τετμήΰδω, ώς έτνχεν, κατά 
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itaque AM = NgO. uerum Α Μ = ΑΑ Χ ΑΒ; nam 
ΑΜ=ΑΒ. quare etiam NSO = Α Α Χ Α Β. com-
mune adiiciatur AHf quod est ΒΓ2. itaque 

AAXAB + ΓΒ2 = NgO + AH. 
sed Ν80 + Α Η = ΓΕΖΑ = Γζ/ 2 . erit igitur 

ΑΑΧΑΒ + ΓΒ2 = Γζ/ 2 . 
Ergo si recta linea in duas partes aequales seca-

tur ; et alia quaedam recta ei in directum adiicitur, 
rectangulum tota cum adiecta et adiecta comprehen-
sum cum quadrato dimidiae aequale est quadrato in 
dimidia adiectaque descripto; quod erat demonstran-
dum. 

VII. 

Si recta linea utcunque secatur, quadratum totius 
et quadratum alterutrius partis simul sumpta aequalia 
sunt duplo rectangulo tota et parte nominata com-
prehenso cum quadrato reliquae partis.1) 

1) ( α + δ ) 2 + α 2 = 2(α + &)α + &8. 

2. Γ Μ] in ras. V. Ν3Ο] Ν in ras. V. γνώμωνι F. 
3. ίστιν FV. 4. Δ Β] Β eras% V. I V # 0 ] Ν corr. ex Μ V 

5. εστίν V. περιεχομένω όρ&ογωνίω] om. Ρ ρ. 8. Γ Β] 
Β Γ Υ. τετραγώνων φ. 9. εστίν FV. 10. έσζίν Υ. 
ΓΕΖΔ] Ζ in ras. V. 11. Γ Δ] in ras. V. 12. όρ&ογώ-
νιον] όρ&ο- ίη ras. m. 1 ρ. 13. ΓΒ] Β Γ Vp. / εστίν V. 
άπο της ΓΔ] ΓΒ φ seq. lacuna. 15. γραμμή] seq. ras. 4 
litt. V. προσ&τ] Ρ. 17. προσκείμενη] σ insert. m. 1 ρ, ut 
breui post et lin. 20. 19. ίστίν V. 20. Ante τετραγώνω 
in Fp: ώς άπο μιας άναγραφέντι; idem post τετραγώνω in-
sert. in V m. 1? οπερ ίδει δεΐζαι] : ~ BF; om. V. ' 22. 
Ζτνχε ρ. 24. ίστίν F. τε] δέ Ρ; corr. m. 1. 28. έτυχε 
Fp. 
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τό Γ ΰημεΐον λέγω, οτι τά άπο τών ΑΒ, ΒΓ τετρά
γωνα ί'ΰα έΰτϊ τώ τε δϊς ύπό τών ΑΒ, Β Γ περιεχο
μένω όρδογωνΐω και τώ άπο τής ΓΑ τετραγώνω. 

Άναγεγράφδω γάρ άπο τής ΑΒ τετράγωνον τό 
5 ΑΑΕΒ' καϊ καταγεγράφδω τό ΰχήμά. 

Έπεϊ ονν ϊΰον έΰτι τό ΑΗ τώ Η Ε, κοινόν προΰ
κείΰδω τό ΓΖ' όλον άρα τό ΑΖ όλω τώ ΓΕ ί'ΰον 
έΰτίν τά α$ά Α Ζ, Γ Ε διπλάΰιά έΰτι τον Α Ζ. άλλά 
τά Α Ζ, ΓΕ ό ΚΑΜ έΰτι γνωμών καϊ τό ΓΖ τετρά-

10 γωνον' ό ΚΑΜ άρα γνώμων καϊ τό* ΓΖ διπλάΰιά 
έΰτι τον Α Ζ. έΰτι δε τοϋ Α Ζ διπλάΰιόν καϊ τό' δις 
νπό τών ΑΒ, ΒΓ' ίΰη γάρ ή ΒΖ τή ΒΓ' ό άρα 
ΚΑΜ γνώμων καϊ τό Γ Ζ τετράγωνον ί'ΰον έΰτϊ τ ω 
δϊς νπό τών Α Β, Β Γ κοινόν προΰκείΰδω τό ΑΗ, ο 

15 έΰτιν άπό τής Α Γ τετράγωνον δ άρα ΚΑΜ γνώμων 
καϊ τά ΒΗ, Η Α τετράγωνα ϊΰα έΰτϊ τώ τ ε δϊς νπό 
τών ΑΒ, Β Γ περιεχομένω όρδογωνΐω καϊ τω άπό 
τής Α Γ τετραγώνω. άλλά ό ΚΑΜ γνώμων καϊ τά 
Β Η, Η Α τετράγωνα όλον έΰτϊ τό Α ΑΕΒ καϊ τό ΓΖ, 

20 ά έΰτιν άπό τών ΑΒ, Β Γ τετράγωνα' τά άρα άπό 
τών Α Β, Β Γ τετράγωνα ϊΰα έΰτϊ τώ [τε] δϊς νπό τών 
ΑΒ, Β Γ περιεχομένω όρδογωνΐω μετά τοϋ άπό τής 
Α Γ τετράγωνον. 

Έάν άρα ένδεια γραμμή τμηδή, ώς έτνχεν, τό 
25 άπό τής όλης καϊ τό άφ' ενός τών τμημάτων τά ΰνν-

αμφότερα τετράγωνα ί'ΰα έΰτϊ τώ τε δϊς νπό τής όλης 
και τοϋ είρημένον τμήματος περιεχομένω όρδογωνΐω 
καϊ τώ άπό τοϋ λοιποϋ τμήματος τετραγώνω' όπερ 
έδει δεΐζαι. 

2. ίστιν PF V. 3. ΓΑ] ΑΓ BV. 6. ίπεϊ ούν] Ρρ; 
ίπεί ΒΡ, V m. 1; και add. V m. 2. 7. ίστιν ΐσον ρ. 8. 
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nam recta Α Β secetur utcunque in puncto Γ. dico, 
eese ΑΒ2 + ΒΓ2 = 2ΑΒχΒΓ + ΓΑ2. 

construatur enim in Α Β quadratum AAEB, et 
describatur figura.1) iam quoniani Α Η = Η Ε [I, 43], 
commune adiiciatur Γ Ζ. itaque Α Ζ — Γ Ε. quare 

ΑΖ + ΓΕ=2 ΑΖ. uerum 
ΑΖ + ΓΕ= ΚΑΜ + ΓΖ. 

ζ itaque ΚΑΜ + Γ Ζ = 2 ΑΖ. sed 
2ΑΒΧ ΰ Γ = 2 ^ Ζ ; nam ΒΖ = ΒΓ. 
itaque ϋΓΛΜ + Γ Ζ = 2 z/J3 Χ ΒΓ. 

d JV Ε commune adiiciatur Α Η, quod est ΑΓ2. 
itaque ΚΑΜ + ΒΗ + ΗΑ = 2 ΑΒ χ ΒΓ + ΑΓ2. 
sed ΚΑΜ + ΒΗ+ ΗΑ = ΑΑΕΒ + Γ Ζ = ΑΒ2 

+ j B T 2 . erunt igitur 
ΑΒ2 + ΒΓ2 = 2 ΑΒ Χ ΒΓ + ΑΓ2. 

Ergo si recta linea utcunque secatur, quadratum 
totius et quadratum alterutrius partis aequalia sunt 
rectangulo tota et parte nominata coinprehenso cum 
quadrato reliquae partis; quod erat demonstrandum. 

1) Sc. eadem, quae in praecedentibus propositionibus, ita. 
ut ducatur diametrus B J et per Γ rectis Ad, Β Ε parallela 
ΓΝ, per Η rectis ΑΒ, ΔΕ parallela ΘΖ. 

έστί Β. τα] τό ρ. διπλάσιον ρ. ίστιν PV. Α Ζ] 
corr. ex ΰ Ζ m. l ρ. 9. τα] τό ρ et post ras. 2 litt. F. 
ίστι] ίοτιν V, supra m. 2 F. 10. διπλάσιον ρ. 11. ίστιν 
FV. Post Ιστι 1 litt. eras. V. τον] e corr. p. 12. Β Ζ] 
Ζ Β ρ. 13. i W v V. τω] corr. ex τό m. 2 V. 14. Β Γ ] 
Β Γ περιεχομένω όρ&ογωνίω ρ. 16. Ιστιν FV. τβ] #8 Ρ; 
corr. m. l . 18. ά%%' F. ' 19. ίστίν Υ. 20. α] supra m. 1 
F. από] τά από F. των] της comp. ρ. Β Γ] om. Ρ; 
corr. m. rec. 21. ίστίν Υ (ν eras). τε] om. Ρ. 22. 
περιεχόμενα φ. μετά του] καϊ τω ρ. 23. τετραγώνω ρ. 
24. Ιτυχε ρ. 26. Ιστ/Γν V. 27.' προειρημένου Ρ. 
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Έάν εύδεΐα γραμμή τμηδή, ώς έτνχεν, το 
τετράκις ύπό τής όλης καϊ ενός τών τμημάτων 
περιεχόμενον όρδογώνιον μετά τον άπό τοϋ 

5 λοιπού τμήματος τετράγωνον ϊΰον έΰτϊ τώ άπό 
τε τής όλης καϊ τοϋ είρημένον τμήματος ώς 
άπό μιας άναγραφέντι τετραγώνω. 

Εύδεΐα γάρ τις ή Α Β τετμήΰδω, ώς έτνχεν, κα
τά τό Γ ΰημεΐον λέγω, ότι τό τετράκις ύπό τών Α Β, 

10 Β Γ περιεχόμενον όρδογώνιον μετά τοϋ άπό τής Α Γ 
τετράγωνον ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής Α Β, ΒΓ ώς άπό 
μιας άναγραφέντι τετραγώνω. „ 

Έκβεβλήΰδω γάρ έπ εύδείας [τή Α Β εύδεΐα] ή 
ΒΑ, καϊ κείΰδω τή ΓΒ ίΰη ή ΒΑ, καϊ άναγεγράφδω 

15 άπό τής Α Α τετράγωνον τό ΑΕΖ Α, καϊ καταγεγράφδω 
διπλούν τό ΰχήμα. 

Έπεϊ ονν ίΰη έΰτιν ή ΓΒ τή ΒΑ, άλλά ή μεν Γ Β 
τή ΗΚ έΰτιν ίΰη, ή δε ΒΑ τή Κ Ν, καϊ ή Η Κ άρα τή 
Κ Ν έΰτιν ίΰη. διά τά αυτά δή καϊ ή Π Ρ τή ΡΟ 

20 έΰτιν ίΰη. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή ΒΓ τή ΒΑ, ή δε 
ΗΚ τή ΚΝ, ίΰον άρα έΰτϊ καϊ τό μεν ΓΚ τώ ΚΑ, 
τό δε Η Ρ τω Ρ Ν. άλλά τό Γ Κ τώ Ρ Ν έΰτιν ϊΰον 
παραπληρώματα γάρ τοϋ ΓΟ παραλληλόγραμμον καϊ 
τό ΚΑ άρα τώ Η Ρ ίΰον έΰτίν' τά τέΰΰαρα άρα τά 

25 Α Κ, ΓΚ, Η Ρ, ΡΝ ϊΰα άλλήλοις έΰτίν. τά τέΰ-

2. έτυχε ρ. 3. τετράκης V, corr. m. 2. 5. ίστιν F V. 
άπό τε] B V ; τε άπό Ρρ; άπό F. 7. άναγραφέντι] -τι 

postea add. F. 8. έτυχε ρ. 9. τετράκης V; corr. m. 2. 
11. τετραγώνω ρ. ίστιν V. 13. γάρ] om. F. τή ΑΒ 
εύ&εΐα] Theon? (BFVp; εύδεΐα B); m. rec. Ρ. 14. ΐση τή 
ΓΒ Ρ. ΓΒ] ΒΓ F. ΒΑ]ΔΒ V; corr. m. 2. 17. ΓΒ] 
ΒΓ Υ. άλλ' F. 18. ΒΔ] ΔΒ Υ, corr. m. 2. ΚΝ] 
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VIII. 

Si recta linea utcunque secatur, quadruplum rect-
angulum tota et alterutra parte compreliensum cuni 
quadrato reliquae partis aequale est quadrato in tota 
simul cum parte nominata constructo. *) 

nam recta Α Β utcunque secetur in puncto T. dico, 
esse 4 ΑΒ Χ ΒΓ + ΑΓ2 = (ΑΒ + ΒΓ)2. 

producatur enim in directum AB, ut fiat BA, et 
ponatur BA = ΓΒ, et in Α Α construatur quadratum 
AEZA, et figura duplex describatur.2) 

iam quoniam Γ Β = BA, et 
Γ Β = HK, BA = KNf erit etiam 
Η Κ = ΚΝ. eadem de causa etiam 
ΠΡ=ΡΟ. et quoniam ΒΓ—ΒΑ, 
HK = KN, erit ΓΚ = KA, 
Η Ρ = PN. uerum ΓΚ = PiV; 
nam supplementa sunt parallelo-
grammi Γ Ο [I, 43]. quare etiam 

quattuor AK, ΓΚ, HP, PN 

Η Χ 
1 t / K

 ! 

/ r 

Π . 

JE Θ u 

ΚΑ = HP. 

VIII. Pappus V ρ. 428, 21. 

1) 4 (α + b) α + δ 2 = [(α + δ) + « ] 2 · 
2) Η. e. ducta diametro ζ/Ε, ducantur ΒΛ, Γ Θ rectis ζ /Ζ, 

Λ Ε parallelae, MiV et Ξ Ο rectis Λζ / , Ε Ζ; π. ρ. 137 not. 1; 
sed ibi dnae tantum parallelae ducuntur, hic quattuor; quare 

'figura duplex uocatur. 

KH V, corr. m. 2. ΗΚ] e corr. V. ά'ρα] PFp; om. BV. 19. 
KN]KHY; corr. m. 2. καϊ ή JTP] in ras. V. 20. η] η μεν 
Β ρ. Β Γ] Γ Β ρ. 21. ίστίν PFV. καί] om. Β. μεν] 
om. Ρ. Κ Δ] ΒΔ Ρ; in ras. est in V. 22. PiV] (prius) 2VP Ρ ρ. 
Dein add. Γσον in ras. V. 23. γάρ εΐαι ρ. 24. το] corr. ex τώ 
F. tfz/] Bz/ Ρ. άρα] supra F. Η Ρ] Ρ Ν ρ. εατίν 
ϊαον ρ. τέσσαρα] om p. τά] om. ρ, τό Β. 25. ζ / Χ ] 
ΓΛ" Ρρ. ΓΚ] m ras. V; X z / Ρρ. ίστίν] ίστί Βρ; ε ^ ι Υ . 
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ΰαρα άρα τετραπλάΰια έΰτι τοϋ ΓΚ. πάλιν έπεϊ ϊΰη 
έΰτϊν ή Γ Β τή ΒΑ, άλλά ή μεν ΒΑ τή Β Κ, τοντ-
έϋτι τή ΓΗ ί'ΰη, ή δε ΓΒ τή ΗΚ, τοντέΰτι τή ΗΠ, 
έΰτιν ί'ΰη, καϊ ή ΓΗ άρα τή ΗΠ ί'ΰη έΰτίν. καϊ έπεϊ 

5 ίΰη έΰτϊν ή μϊν ΓΗ τή ΗΠ, ή δε ΠΡ τή ΡΟ, ίΰον 
έΰτϊ καϊ τδ μεν ΑΗ τω ΜΠ, το δε ΠΑ τω ΡΖ. 
άλλά τδ Μ Π τω ΠΑ έΰτιν ί'ΰον' παραπληρώματα γάρ 
τοϋ ΜΑ παραλληλογράμμου' καϊ το Α Η άρα τώ ΡΖ 
ί'ΰον έΰτίν τά τέΰΰαρα άρα τά Α Η, Μ Π, ΠΑ, Ρ Ζ 

10 ί'ΰα άλλήλοις έΰτίν' τά τέΰΰαρα άρα τοϋ Α Η έΰτι 
τετραπλάΰια. έδείχδη δε καϊ τά τέΰΰαρα τά ΓΚ, ΚΑ, 
Η Ρ, ΡΝ τοϋ ΓΚ τετραπλάΰια' τά άρα οκτώ, ά περι
έχει τον ΣΤΤ γνώμονα, τετραπλάΰια έΰτι τοϋ Α Κ. 
καϊ έπεϊ τδ Α Κ τδ νπό τών Α Β, ΒΑ έΰτιν ίΰη γάρ 

15 ή Β Κ τή ΒΑ ' τδ άρα τετράκις νπδ τών Α Β, ΒΑ 
τετραπλάΰιόν έΰτι τοϋ Α Κ. έδείχδη δε τοϋ Α Κ τε-
τραπλάΰιος καϊ δ ΣΤΤ γνώμων' το άρα τετράκις 
νπδ τών Α Β, ΒΑ ϊΰον έΰτϊ τώ ΣΤΤ γνώμονι. κοι
νόν προΰκείΰδω το &Θ, ό έΰτιν ϊΰον τώ άπο τής Α Γ 

20 τετραγώνω' τδ άρα τετράκις νπο τών Α Β, Β Α περι
εχόμενον όρδογώνιον μετά τον άπό Α Γ τετράγωνον 
ί'ΰον έΰτϊ τώ ΣΤΤ γνώμονι καϊ τώ %Θ. άλλά ό ΣΤΤ 
γνώμων καϊ τό όλον έΰτϊ τό Α ΕΖΑ tετράγωvov, 
ό έΰτιν άπό τής ΑΑ' τό άρα τετράκις νπό Χών ΑΒ, 

25 ΒΑ μετά τοϋ άπό ΑΓ ϊΰον έΰτϊ τώ άπό Α Α τετρα
γώνω' ϊΰη δε ή ΒΑ τή ΒΓ. τό άρα τετράκις νπό τών 
Α Β, Β Γ περιεχόμενον όρδογώνιον μετά τοϋ άπό Α Γ 
τετράγωνον ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής ΑΑ, τοντέΰτι τώ 
άπό τής Α Β καϊ ΒΓώς άπό μιας άναγραφέντι τετραγώνω. 

1. ίατϊ] ίατιν P V ; είαι ρ. ^ 2. Γ Β] Β Γ F. άλλ' F. 
Β Κ] supra scr. Δ m. 2 V; mg. ή Β Γ άρα τή ΓΗ ίατιν ΐαη Υ. 
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inter se aequalia sunt. ergo 
Α Κ + ΓΚ + Η Ρ + ΡΝ = 4 ΓΚ. 

rursus quoniam ΓΒ = ΒΑ et ΒΑ = ΒΚ = ΓΗ et 
ΓΒ = ΗΚ=ΗΠ, erit etiam Γ1ϊ== if i7. erquoniam 
ΓΗ=ΗΠ et J7P = PO ; erit etiam AH = ΜΠ [I, 
36] et 77Λ = P Z [id.]. uerum Μ Π = ΠΑ; nam sup-
plementa sunt parallelogramnii Μ Α [1,43]. quare etiam 
AH = P Z . itaque quattuor ^ i f , ΜΠ, ΠΑ, PZ inter 
se aequalia sunt. .quare Α H~\- ΜΠ-\- ΠΑ + P Z —4 Α Η. 
sed demonstratum est etiam 

Γ Κ + tfz/ + U P + j P i V - = 4 ΓϋΓ. 
ergo octo spatia gnomonem ΣΤΤ efficientia = 4 AK. 
et quoniam Α Κ = ABxBA (nam BK = ΒΑ), erit 
4 ^ 5 X 5 z / = 4 ζ^ϋΓ. sed demonstratum est etiani 
ΣΤΤ = 4 AK. quare 4 ABX BA = ΣΤΤ. coin-
mune adiiciatur ·#Θ, quod aequale est ΑΓ2. itaque 
4 ΑΒ Χ ΒΑ + ΑΓ2 = ΣΤΤ + 8Θ. sed 

ΣΤΤ +'8Θ = ^ £ Z J = Λ ζ / 2 . 
itaque 4 ^ χ ΰ ζ / + ζ / Γ 2 = Α Α2, sed 5 z / = 5 Γ. 
itaque 4 z f£ χ ϋ 3 Γ + , ζ / Γ 2 = Α Α2 = (z/J3 + 5 Γ ) 2 . 

3. ΓΗ] Η eras. V. ί'ση] PF, Γσι; iWv Β, έΰζιν ρ et in 
ras. V. τοντέατι τη Η Π ί'ση ίστί mg. m. 2 V. τουτέστιν 
Β. 4. εΌτιν fffr^Vp. εστίν] (alt.) ε'στι Β. 6. εστίν Ρ V. 

μεν] om.P . 9. £<mv ftxov Vp. Jffttv] F; tctt PB. 
τά] (alt.) τό Ρ. 10. ίστίν] είσί V; ίστί Β. τετραπλάσια 
ίστι τον Α Η ρ; τον Λΐϊ τετραπλάσια έ'στίνΡ. 12. α ττερ*-
έχουσι ρ; απερ £#ε£. F. 13. γνώμονα τά F,V. Ιστι] Jffrtv 
Ρ; om. V. Α Κ ίστιν Υ. 14. νπό] από F. ΒΔ] BKV. 

γάρ] γάρ και Υ. 15. Β Κ] Κ Β Ρ. 16. i\>Ttv P V ; om. Β. 
y4X ίστιν Β. τετραπλασίων ρ. 18. Ιστ^ν Υ . τώ] corr. ex 
τό m.2 Β. 21. Λ Γ ] ΡΒ, F m. 1; της ΑΓ Vp , m. 2 F. 
22. ίστίν FY. τώ] (alt.) corr. ex τό F. άλλ' F. 23. 
l<mV PFV. 2 5 . ' Λ Γ ] τί} 5 Α Γ ρ. fWv V. Λζί] της 
ΑΔ Vp. 27. Β Γ ] ΒΔ Β, corr. m. 2. Λ Γ ] της ΑΓ Vp, 
τί)? φ. 28. ίστίν PV. τουτε^πν V. 29. και] om. ρ. 
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Έάν άρα ένδεια γραμμή τμηδή, ώς έτνχεν, τό 
τετράκις νπό τής όλης καϊ ενός τών τμημάτων περι
εχόμενον όρδογώνιον μετά τον άπό τον λοιπόν τμή
ματος τετράγωνον ί'ΰον έΰτϊ τώ άπό τε τής όλης καϊ 

6 τον είρημένον τμήματος ώς άπό μιας άναγραφέντι 
τετραγώνω* όπερ έδει δεΐζαι. 

δ'. 

Έάν ένδεια γραμμή τμηδή είς ϊΰα καϊ 
άνιΰα, τά άπό τών άνίΰων τής όλης τμημάτων 

10 τετράγωνα διπλάΰιά έΰτι τον τε άπό τής ήμι
ΰείας καϊ τον άπό τής μεταξν τών τομών τετρά
γωνον. 

Ενδεια γάρ τις ή ΑΒ τετμηΰδω είς μεν ϊΰα κατά 
τό Γ, είς δε άνιΰα κατά τό Α' λέγω, ότι τά άπό τών 

15 Α Α, Α Β τετράγωνα διπλάΰιά έΰτι τών άπό τών ΑΓ, 
ΤΑ τετραγώνων. 

"Ηχδω γάρ άπό τον Γ τή ΑΒ πρός όρδάς ή Γ Ε, 
καϊ κείΰδω ίΰη έκατέρα τών ΑΓ, ΓΒ, καϊ έπεξενχ-
δωΰαν αί ΕΑ, Ε Β, καϊ διά μεν τον Α τή ΕΓ παρ-

20 άλληλος ήχδω ή ΑΖ, διά δε τον Ζ τή ΑΒ ή ΖΗ, 
καϊ έπεζενχδω ή ΑΖ. καϊ έπεϊ ί'ΰη έΰτϊν ή Α Γ τή 
ΓΕ, ϊΰη έΰτϊ καϊ ή νπό ΕΑΓ γωνία τή νπό ΑΕΓ. 
καϊ έπεϊ ορδή έΰτιν ή πρός τώ Γ, λοιπαϊ άρα αί νπό 
ΕΑΓ, ΑΕΓ μια ορδή ϊΰαι είΰιν' και είΰιν ϊΰαι' ήμί-

25 ΰεια άρα ορδής έΰτιν έκατέρα τών νπό ΓΕΑ, ΓΑΕ. 

1. ίάν άρα — 6. τετραγώνω] om. ρ. 1. έτνχε Υ. 2. τ«-
τρά-κις] mg. m. 2 Υ. 4. ίατίν F. άπό τε] τε άπό P B V ; 
άπό F. 5. προειρημένον Ρ. 9. είς ανιαα ρ. 10. ίατιν 
FV. τε] postea add. m. 2 F. ημισείας] corr. ex μεταξύ 
m. 2 F. 11. nai τον άπό τής μεταξύ] om. F; corr. m. rec, 
sed euan. 15. ίατιν Υ. άπο τών] om. F. 18. τών] in 



ELEMENTORUM LIBER Π. 143 

Ergo si recta linea utcunque secatur, quadruplum 
rectangulum tota et alterutra parte comprehensum 

, cum quadrato reliquae partis aequale est quadrato in 
tota simul cum parte nominata descripto; quod erat 
demonstrandum. 

IX. 
Si recta linea in partes aequales et inaequales se-

catur, quadrata in partibus inaequalibus totius descripta 
duplo maiora sunt quadrato dimidiae cum quadrato 
rectae inter sectiones positae.1) 

Ε nam recta aliqua^jB in aequa-
2 les partes secetur in Γ, in inae-

quales uero in A. dico, esse 

ducatur enim a Γ ad rectara Α Β perpendicularis 
Γ Ε [I, 11], et ponatur aequalis utrique ΑΓ, ΓΒ, et 
ducantur EA, EB, et per Α rectae ΕΓ parallela du-
catur AZ} per Ζ autem rectae Α Β parallela Ζ Η, et 
ducatur ΑΖ. et quoniam Α Γ = Γ Ε, erit etiara 
LEAr = AET [1,5]. et quoniam angulus ad Γ situs 
rectus est, reliqui ΕΑΓ -\- ΑΕΓ uni recto aequales 
erunt [I, 32]. et sunt aequales. itaque uterque angulus 

IX. Boetius p. 386, 3. 

ras. FV. ΓΒ] Β eras. V, Β e corr. F. 19. ΕΑ] AE P. 
20. ΑΒ] PBF; Α Β παράλληλος ηχ&ω Υ ρ . η Ζ Η] om. F 
(lacun. 4 — 5 liti). ' 22. ίατί] ίατίν PFY. ΕΑΓ] Ε 
supra ecr. m. 1 V. γωνία] om. ρ. ΑΕΓ] ΓΕΑ ρ. 23. 
τω] τό F, corr. m. 2. 24. είαίν] (prius) είαί B V p . 25. Ικα-
τίρα (in ras. V) άρα των νπο ΑΕΓ, ΕΑΓ ημίοειά ίατιν ορ
δής Υ ρ . 



144 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ β'. 

δια τά αντά δή καϊ έκατέρα τών νπδ ΓΕΒ, ΕΒΓ 
.ήμίΰειά έΰτιν ορδής' όλη άρα ή νπό ΑΕΒ ορδή 
έΰτιν. καϊ έπεϊ ή νπό ΗΕΖ ήμίΰειά έΰτιν ορδής, 
ορδή δε ή νπό ΕΗΖ' ί'ΰη γάρ έΰτι τή εντός καϊ 

5 άπεναντίον τή νπό ΕΓΒ ' λοιπή άρα ή νπό ΕΖΗ 
ήμίΰειά έΰτιν ορδής' ί'ΰη άρα [έΰτιν] ή νπό ΗΕΖ 
γωνία τή νπό ΕΖΗ' ωΰτε χαϊ πλενρά ή Ε Η τή Η Ζ 
έΰτιν ί'ΰη. πάλιν ,έπεϊ ή πρός τώ Β γωνία ήμίΰειά 
έΰτιν ορδής, ορδή δε ή νπό , Ζ Α Β ' ίΰη γάρ πάλιν 

10 έΰτϊ τή εντός καϊ άπεναντίον τή νπό ΕΓΒ' λοιπή 
άρα ή νπό ΒΖΑ ήμίΰειά έΰτιν ορδής' ίΰη άρα ή\ 
πρός τώ Β γωνία τή νπό ΑχΖΒ' ωΰτε καϊ πλενρά ή\ 
Ζ Α πλενρά τή Α Β έΰτιν ίΰη. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή\ 
ΑΓ τή ΓΕ, ϊΰον έΰτϊ καϊ τό άπό ΑΓ τώ άπό ΓΕ'\ 

15 τά άρα άπό τών ΑΓ, Γ Ε τετράγωνα διπλ%ΰιά έΰτι 
τον άπό ΑΓ. τοΐς δε άπό τών Α Γ, Γ Ε ϊΰον έΰτϊ 
τό άπό τής Ε Α τετράγωνον ορδή γάρ ή νπό ΑΓΕ 
γωνία' τό άρα άπό τής Ε Α διπλάΰιόν έΰτι τον άπό 
τής ΑΓ. πάλιν, έπεϊ ϊΰη έΰτϊν ή ΕΗ τή ΗΖ, ί'ΰον 

20 καϊ τό άπό τής ΕΗ τώ άπό τής ΗΖ' τά άρα άπό 
τών ΕΗ, ΗΖ τετράγωνα διπλάΰιά έΰτι τον άπό τής 
ΗΖ τετράγωνον. τοΐς δε άπό τών ΕΗ, ΗΖ τετρα-
γώνοις ϊΰον έΰτϊ τό άπό τής ΕΖ τετράγωνον τό άρα 
άπό τής ΕΖ τετράγωνον διπλάΰιόν έΰτι τον άπό τής 

25 ΗΖ. ί'ΰη δε ή ΗΖ τή ΓΑ' τό άρα άπό τής ΕΖ δι
πλάΰιόν έΰτι τον άπό τής ΓΑ. έΰτι δε καϊ τό άπό 
τής Ε Α διπλάΰιόν τον άπό τής ΑΓ' τά άρα άπό 
τών Α Ε, ΕΖ τετράγωνα διπλάΰιά έΰτι τών άπό τών 

1. διά τά — 2. ορδής] mg. in ras. V. 1. νπό] supra m.2 
Γ. ΕΒΓ, ΓΕΒ ρ. 4. ίατιν Ρ; comp. supra V. 5. απεναν
τίας ρ. 6. ίατίν] om. Ρ. 7. Ε Η] Η Ε ρ. τή] πλενρά τή 
Vp; πλενρά add. mg. m. 1 F. 9. πάλιν ίατί] εατι πάλιν Υ {ίατί 
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supra F. 11. BZJ] ΔΖΒ Ρ. 12. ΔΖΒ] ΒΖΔ ρ. 13. 
ΖΔ] PF; Δ Ζ BVp. 14. ίατί] om. Β, supra F. Α Γ] 
Ρ Β, F m.l ; της Α Γ Vp, F m. 2 (ΓΑ, sed corr.). > Γ Ε ] της Γ Ε 
Υό, F m. 2. 15. τά αρα ajro των Α Γ] τετράγωνον seq. lac. 
3 litt. φ. των] της comp. p. ίατιν Υ. 16. Α Γ] της 
ΑΓ Vp, F m. 2. iffr/v FV. 17. τό] om. F. ΕΑ] AE 
Ρ ρ. 18. άττό] vjro φ (ηοη F). Ε Α] Α Ε Ρ et V m. 1. 
lauv PV. 19. της] om. Ρ. Ε Η] in ras. V. Γ<τον] 
PBF; ϊαον ίατί Vp. 20. Ε Η ] i i E Ρ et F, sed corr. 21. 
ίατιν Υ. 23. ίατί] supra V. τετράγωνον] PF; om. BVp. 

24. τετράνωνον] punctis del. Ρ. ίατιν V. 25. ΗΖ] Ζ 
in rae. m. 2 V. ί'ση δέ — 26. ΓΔ] mg. m. 2 V. ϊαη δέ η 
Η Ζ τγι ΓΔ] άλλά το άπο της ΗΖ ϊαον ίατί τω άπο ττς ΓΔ Ρ. 
26. Ιατιν ν. 27. Ε Α] in ras. V; ΑΕ p. τον] ίατι (comp.) 
τον φ. 28. ΑΕ] inter Α et Ε ras. 1 litt. F. Icrnv V. 

ΓΕΑ, ΓΑΕ dimidius recti est. eadem de causa etiam 
uterque angulus ΓΕΒ, i£J3rdimidius est recti. quare 
L AEB rectus est. et quoniam L Η Ε Ζ dimidius est 
recti, rectus autem est EHZ (nam aequalis est 
angulo interiori et opposito ΕΓΒ [1 ,29]) , reliquus 
L EZH dimidius est recti. ergo L BEZ = EZH. 
quare etiam Ε Η = Η Ζ [ I , 6], rursus quoniam an-
gulus ad Β situs dimidius est recti, angulus autem 
ZAB rectus (nam rursus angulo interiori et opposito 
ΕΓΒ aequalis est [1,29]), erit reliquus angulus U Ζ z/ 
dimidius recti. itaque angulus ad Β situs aequalis 
est angulo AZB. quare etiam Ζ Α = Α Β [I, 6]. et 
quoniam ΑΓ — Γ Ε, erit etiam Α Γ2 = Γ Ε2, itaque 
ΑΓ2+ Γ Ε2 = 2 ΑΓ2. sed Ε Α2 = Α Γ2 + ΓΕ2 (nam 
LATE rectus est) [1,47]. itaque Ε Α2 = 2 Α Γ2, rursus 
quoniam Ε Η = Η Ζ, erit etiam Ε Η2 = Η Ζ2, quare 
ΕΗ2 + ΗΖ2 = 2 ΗΖ2. uerum ΕΖ2 = ΕΗ2 + ΗΖ2 

[I , 47]. itaque ΕΖ2 = 2 ΗΖ2. sed ΗΖ = ΓΑ [I, 34]. 
itaque ΕΖ2= 2 ΓΑ2, uerum etiam ΕΑ2=2Α Γ2, itaque 
ΑΕ2 + ΕΖ2 = 2 (ΑΓ2 + ΓΑ2), sed ΑΖ2=ΑΕ2 + ΕΖ2 

Eucl idee, edd. Heiberg et Menge. 10 
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ΑΓ,' ΓΑ τετραγώνων, τοις δε άπό τών ΑΕ, ΕΖ ΐαον 
έΰτϊ τδ άπο τής ΑΖ τετράγωνον' ορδή γάρ εΰτιν ή 
νπδ ΑΕΖ γωνία' τδ άρα άπο τής Α Ζ τετράγωνον 
διπλάΰιόν έΰτι τών άπό τών Α Γ, ΓΑ. τώ δε άπό 

5 τής Α Ζ ϊΰα τά άπό τών Α Α, ΑΖ' ορδή γάρ ή πρός 
τώ Α γωνία' τά άρα άπό τών Α Α, Α Ζ διπλάΰιά 
εΰτι τών άπό τών Α Γ, ΓΑ τετραγώνων, ϊΰη δε ή 
ΑΖ τή ΑΒ' τά άρα άπό τών ΛΑ, Α Β τετράγωνα 
διπλάΰιά εΰτι τών άπό τών Α Γ, ΓΑ τετραγώνων. 

10 Έάν άρα ένδεια γραμμή τμηδή είς ϊΰα καϊ άνιΰα, 
τά άπό τών άνίΰων τής όλης τμημάτων τετράγωνα 
διπλάΰιά έΰτι τον τε άπό τής ήμιΰείας καϊ τον άπό 
τής μεταξν τών τομών τετράγωνον όπερ έδει δεΐζαι. 

ι . 

15 Έάν ένδεια γραμμή τμηδή δίχα, προΰτεδή 
δέ τις αντή ένδεια έπ ενδείας, τό άπό τής 
όλης ΰνν τή προΰκειμένη καϊ τό άπό τής προΰ-
κειμένης τά ΰνναμφότερα τετράγωνα διπλάΰιά 
έΰτι τον τε άπό τής ήμιΰείας καϊ τον άπό 

20 τής ΰνγκειμένης έκ τε τής ήμιΰείας καϊ τής 
προΰκειμένης ώς άπό μιας άναγραφέντος τε
τράγωνον. 

Ενδεια γάρ τις ή Λ Β τετμήΰδω δίχα κατά τό Γ, 
προΰκείΰδω δέ τις αντή ένδεια έπ1 ενδείας ή ΒΑ * 

25 λέγω, ότι τά άπό τών Α Α, Α Β τετράγωνα διπλάΰιά 
έΰτι τών άπό τών Α Γ, ΓΑ τετραγώνων. 

"Ηχδω γάρ άπό τον Γ ΰημεΐον τή Α Β πρός όρδάς 

2. ίατίν V. τετράγωνον] om. ρ. ίατιν] om. Β, supra 
m. 1 F. 4. ίατιν V. τών] (alt.) τής BF. b. ϊαα ίατί ρ. 

JZ] corr. ex Α Ζ F. 7. ίατιν FV. τών άπό] om. F. 
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(nam AEZ rectus est) [I, 47]. ergo 
ΛΖ2 = 2(ΛΓ2 + ΓΑ2). 

uerum Α Λ2 -f- ζ / Ζ 2 = ΑΖ} (nam angulus ad Α situs 
rectus est). itaque AA2 + AZ2 = 2 + Γζ / 2 ) . 
uerum AZ — AB. itaque 

. ^ z / 2 + AB2 = 2 ( Λ Γ 2 + ΓΑ2). 
Ergo si recta linea in partes aequales et inaequa-

les secatur, quadrata in partibus inaequalibus totius 
descripta duplo maiora sunt quadrato dimidiae cum 
quadrato rectae inter sectiones positae; quod erat de-
monstrandum. 

X. 

Si recta linea in duas partes aequales secatur, et 
alia recta ei in directum adiicitur, quadratum totius 
simul cum adiecta et quadratum adiectae simul sumpta 
duplo maiora sunt quadrato dimidiae et quadrato rec-
tae ex dimidia et adiecta conipositae. *) 

-g 2 nam recta aliqua Α Β in duas 
partes aequales secetur in Γ, et alia 
recta Β Α ei in directum adiicia-
tur. dico, esse 

JBL AA2 + AB2 ==2 (ΑΓ2 + ΓΑ2). 
ducatur euim a puncto Γ ad rectam Α Β perpen-

X. Boetius p. 386, 7. 

l) (2 α + δ) 2 + δ 2 = 2 [α 2 + (α + δ) 2 ] . 

8. Δ Ζ] Ζ iii ras. V. 9. ίατιν V. 12. Ίατιν V. τον] (alt.) 
add. m.2 V. 18. τά] om. F. 19. ίατιν PV. 20. τε] 
msert. m. 2 F. 21. άναγραφέντι τετραγώνω Ρ. 26. 
ίατιν V. 

10* 
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ή ΓΕ, καϊ κείΰδω ϊΰη εκατέρα των ΑΓ, ΓΒ, και 
έπεξενχδωΰαν αι Ε Α, ΕΒ ' και διά μεν τον Ε τι] 
Α Α παράλληλος ηχ&ω η ΕΖ, διά δε τον Α τη Γ Ε 
παράλληλος ηχ&ω η Ζ Α. καϊ έπει εις παραλλήλους 

5 εύδείας τάς Ε Γ, Ζ Α ενδειά τις ένέπεΰεν η ΕΖ, αι 
νπο ΓΕΖ, ΕΖΑ άρα δυοΊν όρδαΐς ΐύαι εΐΰίν' αί 
άρα ύποΖΕΒ, ΕΖΑ δύο ορδών έλάΰΰονές είΰιν' αι 
δε άπ έλαΰΰόνων η δύο ορδών έκβαλλόμεναι ΰυμπί-
πτουΰιν' αι άρα Ε Β, Ζ Α έκβαλλόμεναι έπϊ τά Β, Α 

10 μέρη ΰυμπεΰούνται. έκβεβλήΰδωΰαν και ΰυμπιπτέτω-
ΰαν κατά το Η, καϊ έπεξεύχδω η Α Η. καϊ έπει ϊΰη 
έΰτίν η ΑΓ τη ΓΕ, ΐβη έΰτϊ καϊ γωνία η ύπο ΕΑΓ 
τή νπο ΑΕΓ' καϊ ορδή η προς τω Γ' ημίΰεια άρα 
ορδής [έΰτιν] εκατέρα των νπο ΕΑΓ, ΑΕΓ. διά τά 

15 αυτά δη και εκατέρα των νπο ΓΕΒ, ΕΒΓ ημίΰεια 
έΰτιν όρδής' ορδή άρα έΰτίν η ύπο Α Ε Β. καϊ έπει 
ημίΰεια ορδής έΰτιν η ύπο ΕΒΓ, ημίΰεια άρα ορδής 
καϊ ή νπο Α Β Η. έΰτι δε καϊ ή νπο Β Α Η ορδή' 
ΐΰη γάρ έΰτι τή νπο ΑΓΕ' εναλλάξ γάρ' λοιπή άρα 

20 ή νπο ΑΗΒ τμίΰειά έΰτιν ορδής' ή άρα νπο ΑΗΒ 
τή ύπο Α Β Η έΰτιν ΐΰη' ώΰτε καϊ πλευρά ή ΒΑ 
πλευρά τή Η Α έΰτιν ϊΰη. πάλιν, έπει ή ύπο ΕΗΖ 
ημίΰεια έΰτιν ορδής, ορδή δε ή προς τω Ζ' ϊΰη γάρ 
έΰτι τή άπεναντίον τή προς τω Γ' λοιπή άρα ή ύπο 

25 ΖΕΗ νμίΰειά έΰτιν ορδής' ϊΰη άρα ή ύπο ΕΗΖ 
γωνία τή ύπο ΖΕΗ' ώΰτε καϊ πλευρά r ΗΖ πλευρά 

3. τον Δ τη ΓΕ] τον Δ ΓΕ φ. ΓΕ] ΓΕ πάλιν Ρ. 
4. ΖΔ] PF; ΔΖ BVp . 5. Ε Γ , ΖΔ] in ras. V, ΓΕ, ΔΖ ρ. 

7. ΖΕΒ] in ras. m. 2 F. ΕΖΔ] Δ in ras. V. ίλάττονες 
ρ. 8. άπ] Ρ V ; από BFp. 12. ίατιν PV. ΕΑΓ] ΡΒ, 
in ras. V; ΑΕΓ ρ, in ras. F. 13. ΑΕΓ] Ρ Β , in ras. V; 
ΕΑΓ Fp. 14. εατίν] om. Ρ, supra F. 16. Α Ε Β] Ε Β et 
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dicularis ΓΕ, et ponatur utrique ΑΓ, ΓΒ aequalis, 
et ducantur ΕΑ, EB. et per Ε rectae Α Α parallela 
ducatur EZ, per Α autem rectae ΓΕ parallela duca-
tur ZA. et quoniam in rectas parallelas ΕΓ, Ζ Α 
recta aliqua incidit EZ, anguli ΓΕΖ -f- EZA duobus 
rectis aequales sunt [I ; 29]. itaque ZEB -f- EZA 
duobus rectis minores sunt. quae autem ex angulis 
minoribus, quam sunt duo recti, educuntur rectae, con-
currunt \ah. 5], itaque EB, Ζ Α ad partes Β, Α educ-
tae concurrent. educantur et concurrant in H, et du-
catur AH. et quoniam Α Γ — Γ Ε, erit L ΕΑΓ = ΑΕΓ 
[I, δ ] , et angulus ad Γ positus rectus est. itaque 
uterque angulus ΕΑΓ, ΑΕΓ dimidius est recti [I ; 32]. 
eadem de causa etiam uterque angulus ΓΕΒ, ΕΒΓ 
dimidius est recti. ergo L AEB rectus est. et quoniam 
L ΕΒΓ dimidius recti est, etiam i ABH dimidius est 
recti [I, 15]. sed L Β Α Η rectus est; nam aequalis 
est angulo ΑΓΕ (alternus enim est) [I, 29]. itaque 
qui relinquitur angulus Α Η Β dimidius est recti. erit 
igitur i ΑΗΒ = ABH; quare etiam BA = Ή. Α 
Ρ, 6]. rursus quoniam L ΕΗΖ dimidius recti est et 
angulus ad Ζ positus rectus (nam aequalis est oppo-
sito angulo ad Γ [I ; 34]), erit, qui relinquitur, angulus 
ZEH dimidius recti [I, 32]. itaque L ΕΗΖ = ZEH 
quare etiam Η Ζ = Ε Ζ [I, β] , et quoniam 

inter has litt. 1 litt. eras. F. 17. αρα] άρα εατίν ρ et supra 
F. 18. Ιατιν V. και] om. ρ. 19. ίατιν V. γάρ] 
eupra m. 2 F. 20. ΛΗΒ] JBH V, corr. m. 2. ημίσεια 
— JHB] om. Ρ. Δ Η Β] litt. HB e corr. V. 21. JBH] 
Η e corr. V. ί'ση ίστίν ρ. ΒΔ] Δ Β ρ. 22. Η Δ] ΔΗ 
Ρρ. 24. ίστιν PFV. 25. ΕΗΖ] ΖΕΗ ρ. 26. ΖΕΗ] 
ΕΗΖ ρ. Η Ζ] in ras. m. 2 V; Ζ Ε ρ et F m. 2. 
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τή ΕΖ εΰτιν ϊΰη. και έπεϊ [ϊΰη εΰτίν ή ΕΓ τή ΓΑ,] 
ίΰον έΰτϊ [καϊ] το άπό τής ΕΓ τετράγωνον τω άπο 
τής ΓΑ τετραγώνω' τά άρα άπο τών ΕΓ, ΓΑ τετρά
γωνα διπλάΰιά εΰτι τον άπο τής ΓΑ τετράγωνον. 

5 τοΐς δε άπο τών Ε Γ, ΓΑ ί'ΰον έΰτϊ τ δ άπο τής ΕΑ' 
τδ άρα άπο τής ΕΑ τετράγωνον διπλάΰιόν έΰτι τον 
άπό ττς Α Γ τετράγωνον. πάλιν, έπεϊ ί'ΰη έΰτϊν ή 
ΖΗ τή ΕΖ, ί'ΰον έΰτϊ καϊ τό άπό τής Ζ Η τω άπό 
τής ΖΕ' τά άρα άπό τών ΗΖ, Ζ Ε διπλάΰιά έΰτι 

10 τοϋ άπο τής ΕΖ. τοΐς δε άπό τών ΗΖ, Ζ Ε ί'ΰον 
έΰτϊ τό άπό τής ΕίΑ' τό άρα άπό τής Ε Η διπλάΰιόν 
έΰτι τοϋ άπό τής ΕΖ. ίΰη δε ή ΕΖ τή ΓΑ' τό άρα 
άπό τής ΕΗ τετράγωνον διπλάΰιόν έΰτι τοϋ άπό τής 
ΓΑ. έδείχδη δε καϊ τό άπό τής Ε Α διπλάΰιόν τοϋ 

15 άπό τής ΑΓ' τά άρα άπό τών ΑΕ, ΕΗ τετράγωνα 
διπλάΰιά έΰτι τών άπό τών Α Γ, ΓΑ τετραγώνων, 
τοΐς δε άπό τών Α Ε, Ε Η τετραγώνοις ίΰον έΰτϊ τό 
άπό τής Α Η τετράγωνον' τό άρα άπό τής Α Η δι
πλάΰιόν έΰτι τών άπό τών Α Γ, ΓΑ. τώ δε άπό τής 

20 Α Η ϊΰα έΰτϊ τά άπό τών Α Α, ΑΗ' τά άρα άπό 
τών Α Α, Α Η [τετράγωνα] διπλάΰιά έΰτι τών άπό 
τών ΑΓ, ΓΑ [τετραγώνων], ίΰη δε ή Α Η τή ΑΒ' 
τά άρα άπό τών ΑΑ,ΑΒ [τετράγωνα] διπλάΰιά έΰτι 
τών άπό τών ΑΓ, ΓΑ τετραγώνων. 

25 Έάν άρα ένδεια γραμμή τμηδή δίχα, προΰτεδή δέ 
τις αντή ένδεια έπ' ενδείας, τό άπό τής όλης ΰνν 
τή προΰκειμένη καϊ τό άπό τής προΰκειμένης τά ΰνν-

' αμφότερα τετράγωνα διπλάΰιά έΰτι τοϋ τε άπό τής 

1. Ε Ζ ] Ζ Ε Ρ; ΖΗ ρ et Ρ m. 2. ΐαη ίατιν ή ΕΓ τή 
ΓΑ] om. Ρ. Ε Γ ] ΑΓ ρ. ΓΑ] in ras. m. 2 V; Γ Ε ρ. 
2. εατίν Υ. και] om. Ρ. τής] om. Ρ. Ε Γ] Ε in ras. 
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ΕΓ- = ΓΑ2

} erunt ΕΓ2 + ΓΑ2 = 2 ΓΑ2, sed 
Ε Α2 = £ Γ 2 + Γζ / 2 [I, 47]. 

itaque ΕΑ2 = 2ΑΓ2. rursus quoniam ZH=EZ, 
erit Z f l 2 = Z£2. itaque ΗΖ2 + ZE2 = 2 EZ2. sed 
EH2 = i f Z 2 + Z£ 2 [I, 47]. itaque £ H 2 = 2 jBZ2. 
uerum Ε Ζ = Γ Α [Ι, 34]. ergo £ Η 2 = -2 Γζ / 2 . et 
demonstratum est etiam EA2 = 2 ΑΓ2. itaque 

AE2 + J5JH2 = 2 ( Λ Γ 2 + Γ ζ / 2 ) . 
sed AH2 = AE2 + ΕΗ2 [I, 47]. itaque 

AH2 = 2 [ΑΓ2 + Γζ / 2 ) . 
sed z / H 2 = AA2 + z/ if 2 [id.]. ergo 

z /z / 2 + z / i f 2 = 2 ( ζ / Γ 2 + Γζ / 2 ) . 
uerum AH — AB. itaque 

AA2 + AB2 = 2 ( ζ / Γ 2 + Γ ζ / 2 ) . 
Ergo si recta linea in duas partes aequales seca-

tur ; et alia recta ei in directum adiicitur, quadratum 
totius simul cum adiecta et quadratum adiectae sinml 

V; Α Γ ρ. τετράγωνον] om. ρ. 3. ΓΑ] ΓΕ ρ. τετρα
γώνω] om. ρ. Α Γ, Γ Ε ρ. τετράγωνα] om. ρ. 4. ΓΑ] 
corr! ex Α Γ Υ; Α Γ ρ. 5. Ε Γ, ΓΑ] ΑΓ, ΓΕ ρ. Ε Λ] Α Ε 
Ρ; Λ Ε τετράγωνον ρ. 6. T7js] των F. EJ . τετράγωνον] 
ΑΕ ρ. εστίν V. 8. Ζ Η ] PF, V m.2; ΗΖ Β, V m. 1; 
Ε Ζ ρ. Ε Ζ ] Ζ Ε Ρ; ΖΗ ρ. Ζ Η ] Η Ζ Ρ, Ε Ζ ρ; Ζ Η 
τετράγωνον Υ et m. 2 F (comp.). 9. Ζ Ε] Ζ Η ρ, Ζ Ε 
τετραγώνω Υ et F m. 2 (comp.). Η Ζ] PF, V m . l ; Ζ Η Β, 
V m. 2; Ε Ζ ρ. Ζ Ε] Ζ Η τετράγωνα ρ. Ιστιν V. 10. 
Ε Ζ , Ζ Η ρ. 11. Ε Η τετράγωνον Vp , comp. supra F. 12. 
ίατιν V. 13. τετράγωνον] om. ρ. εστίν V. 14. ΕΑ] 
corr. ex EJ m. 1 Ρ; Λ Ε ρ. 15. άρα άπο] φ, seq. -πο m. 1 
(del. φ). Ε Η ] Η Ε F. τετράγωνα] om. p. 16. ίατιν Υ. 

τετραγώνων] om. ρ. 17. τετράγωνοι^] om. ρ. εατίν Υ. 
18. τετράγωνον] om. p. 19. ίατιν Υ. 20. εστίν Υ. 

21. τετράγωνα] om. Ρ. διπλάαιον φ (ηοη F). εστίν V. 
22. ΓΔ] in ras. V. τετραγώνων] om. Ρ. 23. τετράγωνα] 
Ρ; om. BFVp. εστίν V. 26. ολλης φ. 27. τό άπό] 
om. ΡΒ; m. 2 insert. F. 28. ίατιν V. 
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2. άναγραφέντος τετράγωνου] corr. ex άναγραφέντι τετρα
γώνω m. 1 Ρ. Prop. XI cum praecedenti coniunxit V; corr. 
et nnmerum add. m. 2. δ. ·ΰαν ενδεΐ- in ras. p. 6. τμη
μάτων] seq. ras. 3 litt. V. 8. τετραγώνου Ρ. 14. ΑΒΔΓ] 

ημισείας καϊ τοϋ άπο τής ΰνγκειμένης έκ τε τής ήμι-
αείας καϊ τής προΰκειμένης ώς άπο μιας άναγραφέντος 
τετράγωνον όπερ έδει δέΐξαι. 

ια'. 

6 Τήν δοδεΐΰαν ενδεΐαν τεμεΐν ωΰτε τό νπό 
τής όλης καϊ τον έτερον τών τμημάτων περι
εχόμενον όρδογώνιον ίΰον είναι τώ άπό τον 
λοιπού τμήματος τετραγώνω. 

Έΰτω ή δοδεΐΰα εύδεΐα ή ΑΒ' δει δή τήν ΑΒ 
10 τεμεΐν ωΰτε τό ύπό τής όλης καϊ τοϋ έτερον τών τμη

μάτων περιεχόμενον όρδογώνιον ίΰον είναι τώ άπό 
τοϋ λοιπού τμήματος τετραγώνω. 

Άναγεγράφδω γάρ άπό τής Α Β τετράγωνον τό 
ΑΒΑ Γ, καϊ τετμήΰδω ή Α Γ δίχα κατά τό Ε ΰη-

ΐδ μείον, καϊ έπεξεύχδω ή Β Ε, καϊ διήχδω ή ΓΑ έπϊ 
τό Ζ, καϊ κείΰδω τή Β Ε ίΰη ή Ε Ζ, καϊ άναγεγράφδω 
άπό τής Α Ζ τετράγωνον τό ΖΘ, καϊ διήχδω ή ΗΘ 
έπϊ τό Κ' λέγω, ότι ή ΑΒ τέτμηται κατά τό Θ, ωΰτε 
τό νπό τών ΑΒ, Β Θ περιεχόμενον όρδογώνιον ίΰον 

20 ποιεΐν τώ άπό τής Α Θ τετραγώνω. 
Έπεϊ γάρ εύδεΐα ή ΑΓ τέτμηται δίχα κατά τό Ε, 

πρόΰκειται δε αυτή ή Ζ Α, τό άρα ύπό τών Γ Ζ, Ζ Α 
περιεχόμενον όρδογώνιον μετά τοϋ άπό τής Α Ε τε
τράγωνον ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής ΕΖ τετραγώνω. ϊΰη 

2δ δε ή ΕΖ τή ΕΒ' τό άρα ύπό τών ΓΖ, Ζ Α μετά 
τοϋ άπό τής Α Ε ϊΰον έΰτϊ τώ άπό ΕΒ. άλλά τώ άπό 
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ad K. dico, rectam Α Β ita sectam esse 
j C ^ / m Θ, ut faciat ΑΒ Χ ΒΘ = ΑΘ2. 

nam quoniain. recta Α Γ in duas partes aequales 
secta est in E} et ei adiecta est ZA} erit 

ΓΖΧΖΑ + AE2 = EZ2 [prop. VI] . 
sed EZ = EB. itaque Γ Ζ Χ Ζ Α + ΑΕ2 = EB2. 

XI. Boetius ρ. 386,15. 

ΑΒΓΔ Β , ΑΒ, insertis ΓΔ m. 2 F, ΑΓΔΒ ρ. 17. ΖΘ] 
ΖΗΘΑ ρ; i n F V post Ζ et post Θ 1 litt. eras. διήχ&ω) 
δι- eupra m. 2 F. 20. ποίίΓν] PF; εϊναι Β ρ et post ras. 2 
litt. V. τώ] mg. m. 2 p. 24. ίατί] comp. supra m. 1 V. 

από] φ, seq. πο m. 1. Ε Ζ] in ras. F. 25. Γ Ζ , ΖΛ] 
in ras. F. seq. όρ&ογώνιον φ, quod cum seq. μετά in mg. 
transit. μετά] Ρ Β et sine dubio F m. 1; περιεχόμενον όρ-
δογώνιον μετά V p , et Ρ m. 2. 26. από της] om. r. Λ Ε 
τετραγκνον V p , F m. 2. Ιστιν V. Ε Β] ΡΒ, τ ^ EJB F, 
τετραγώνω add. m. 2; της ΕΒ τετραγώνω Vp. 

sumpta duplo maiora sunt quadrato dimidiae et qua-
drato rectae ex dimidia et adiecta corupositae; quod 
erat demonstrandum. 

XI. 

Datam rectam ita secare, ut rectangulum tota et 
alterutra parte comprehensum quadrato reliquae partis 
aequale sit. 

Sit data recta AB. oportet igitur rectam Α Β ita 
secare, ut rectangulum tota et alterutra parte com-
prehensum quadrato reliquae partis aequale sit. 

construatur enim in Α Β quadratum ΑΒΑ Γ [I, 46], 
et Α Γ in ^duas partes aequales secetur in puncto E, 

w et ducatur BE, et ΓΑ ad Ζ educatur, 
L et ponatur EZ = BE, et construatur in 

* Α Ζ quadratum Ζ Θ [id.], et educatur ΗΘ 
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^ 1. τής Ε Β V p , F m. 2 (Ε Β corr. ex ΕΑ)% ίατίν V. 
3. ίατίν V, comp. supra F. 4. τής ΑΕ τετράγωνον ρ. 6. 
όρθογώνιον] om. Ρ. ίατίν V. 6. ίατιν V. 7. ΑΖ] Ζ Α 
ρ, et V sed corr. m. 2. 8. ίατίν V. 9. ΘΑ] άΘ Β et V 

Ε Β ϊΰα έΰτϊ τά άπό τών ΒΑ, ΛΕ' ορδή γάρ ή προς 
τώ Λ γωνία' τό άρα νπό τών ΓΖ. Ζ Α μετά τοϋ 
άπό τής Λ Ε ί'ΰον έΰτϊ τοις άπό τών ΒΛ, Λ Ε. κοι
νόν άφηρήΰδω τό άπό τής ΛΕ' λοιπόν άρα τό νπό 

5 τών ΓΖ, Ζ Λ περιεχόμενον όρδογώνιον ίΰον εΰτι τώ 
άπό τής Λ Β τετραγώνω. και εΰτι τό μεν νπό τών 
ΓΖ, Ζ Λ τό ΖΚ' ί'ΰη γάρ ή Λ Ζ τή ΖΗ' τό δε άπό 
τής Λ Β τό ΑΑ' τό άρα Ζ Κ ίΰον έΰτϊ τώ Λ Λ. κοι
νόν άφηρήΰδω τό ΛΚ' λοιπόν άρα τό ΖΘ τώ Θ Λ ϊΰον 

10 έΰτίν. και έΰτι τό μεν Θ Ατό νπό τών Α Β, ΒΘ' ϊΰη γάρ ή 
Α Β τή ΒΑ' τό δε ΖΘ τό άπό τής ΛΘ' τό άρα νπό 
τών Α Β, ΒΘ περιεχόμενον όρδογώνιον ϊΰον έΰτϊ τώ 
άπό ΘΑ τετραγώνω. 

Ή άρα δοδεΐΰα εύδεΐα ή Λ Β τέτμηται κατά τό 
15 Θ ωΰτε τό ύπό τών ΛΒ, ΒΘ περιεχόμενον όρδογώ

νιον ί'ΰον ποιεϊν τώ άπό τής ΘΑ τετραγώνω' όπερ 
έδει ποιήΰαι. 

ιβ'. 
Έν τοΐς άμβλνγωνίοις τριγώνοις τό άπό τής 

τήν άμβλεΐαν γωνίαν νποτεινούΰης πλενράς 
20 τετράγωνον μεΐξόν έΰτι τών άπό τών τήν άμ-

βλεΐαν γωνίαν περιεχονΰών πλενρών τετρα
γώνων τώ περιεχομένω δϊς ύπό τε μιας τών 
περί τήν άμβλεΐαν γωνίαν, έφ' ήν ή κάδετος 
πίπτει, καϊ \τής άπολαμβανομένης] έκτος νπό 

25 τής καδέτον πρός τή αμβλεία γωνία. 
Έΰτω άμβλνγώνιον τρίγωνόν το ΑΒΓ άμβλεΐαν 
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sed BA2-\-AE2 — EB2-, nam angulus ad Α positus 
rectus est [I, 47]. itaque 

ΓΖΧΖΑ+ ΑΕ2 = ΒΑ2 + AE2. 
subtrahatur, quod commune est, Α Ε2, itaque 

ΓΖ Χ Ζ Α = ΑΒ2. 
et ΓΖχΖΑ = ΖΚ-, nam ΑΖ = ΖΗ. et ζ / 5 2 = Α Α. 
itaque ΖΚ==ΑΑ. subtrahatur, quod coinmune est, 
AK. itaque ΖΘ = ΘΑ. et ΘΑ = ΑΒχΒΘ\ nain 
ΑΒ — BA. et Ζ Θ = ζ / Θ 2 . itaque ΑΒχΒΘ = ΘΑ2. 

Ergo data recta ^ 5 in Θ ita secta est, ut faciat > 
ΑΒ Χ ΒΘ = Θ ^ 2 . 

quod oportebat fieri. 

XII. 

In triangulis obtusiangulis quadratuin lateris sub 
obtuso angulo subtendentis quadratis laterum obtusum 
angulum comprehendentium maius est duplo rectan-
gulo comprehenso ab altero laterum obtusum angulum 
comprehendentium, eo scilicet, in quod perpendicularis 
cadit, et recta a perpendiculari ad angulum obtusum 
extrinsecus abscisa. 

Sit triangulus obtusiangulus ΑΒΓobtusum habens 

XII. Boetius p. 386,18. 

e corr. m. 2. 10. ίατίν^ FV, ίατί uulgo; ίατιν ϊαον ρ. 
ίστι] ίατιν V. Θ Δ το νπό — 11. της Α Θ] Ζ Θ τό από της 
Α Θ το δε Θ Δ το νπο Α Β, Β Θ Ρ, Campanus; fort. recipien-
dum. 11. Α Β] ΒΑ ρ. 12. ίατιν V. f 13. ΘΑ] της ΘΑ 
F, V (ΘΑ in ras.), της Α Θ ρ. 15. περιεχόμενον όρ&ογώνιον] 
om. ρ. 16. ποιεΐν] PF; είναι Β ρ et post ras. 3 litt. V. 
θ Α] in ras. m. 2 V; Α Θ ρ. τετραγώνω] om. ρ. 17. ποι-
ηααι] δεΐζαι ρ, corr. mg. m. 2. 20. ίατιν V. 22. τε] in-
eert. m. 1 F. 23. ην] ην ίκβλη&ειααν ρ, et Β ra. recenti. 
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1. τήν] bis Ρ. ΒΑΓ γωνίαν V. 2. ίκβληδεΐαα ρ. 
3. ίατιν V. 4. τών] om. Β. 6. ίτνχε Vp. Δ Γ] Γ Δ Ρ 
et V m. 1. 8. τώ] τών V. 9. όρδογώνιον V ; corr. m. 2. 

10. Δ Β] ΒΔ F. ίατίν FV. 11. τετραγώνοις] om. BF. 

έχον τήν νπο ΒΑΓ, καϊ ήχδω άπο τον Β ΰημεΐον 
έπϊ τήν ΓΑ έκβληδεΐΰαν κάδετος ή ΒΑ. λέγω, ότι 
τό άπό τής Β Γ τετράγωνον μείζον έΰτι τών άπό τών 
ΒΑ, Α Γ τετραγώνων τώ δις νπό τών ΓΑ, Α Α περι-

5 εχομένω όρδογωνΐω. 
Έπεϊ γάρ ένδεια ή ΓΑ τέτμηται, ώς έτνχεν, κατά 

τό Α ΰημεΐον, τό άρα άπό τής Α Γ ίΰον έΰτι τοΐς 
άπό τών ΓΑ, Α Α · τετραγώνοις καϊ τώ δϊς νπό τών 
ΓΑ, Α Α περιεχομένω όρδογωνΐω. κοινόν προΰκείΰδω 

10 τδ άπό τής ΑΒ' τά άρα άπό τών ΓΑ, Α Β ί'ΰα έΰτϊ 
τοΐς τε άπό τών ΓΑ, ΛΑ, Α Β τετραγώνοις καϊ τώ 
δϊς νπό τών ΓΑ, ΛΑ [περιεχομένω όρδογωνΐω]. άλλά 
τοις μεν άπό τών ΓΑ, Α Β ϊΰον έΰτϊ τό άπό τής ΓΒ' 
ορδή γάρ ή πρός τώ Α γωνία' τοΐς δε άπό τών Α Α, 

15 Α Β ϊΰον τό άπό τής ΑΒ' τό άρα άπό τής Γ Β τε
τράγωνον ϊΰον έΰτϊ τοΐς τε άπό τών ΓΑ, Λ Β τετρα-
γώνοις καϊ τώ δϊς νπό τών ΓΑ, ΛΑ περιεχομένω 
όρδογωνΐω' ωΰτε τό άπό τής ΓΒ τετράγωνον τών 
άπό τών ΓΑ, Λ Β τετραγώνων μείζον έΰτιτώ δϊς νπό 

20 τών ΓΑ, ΛΑ περιεχομένω όρδογωνΐω. 
Έν άρα τοΐς άμβλνγωνίοις τριγώνοις τό άπό τής τήν 

άμβλεΐαν γωνίαν νποτεινονΰης πλενράς τετράγωνον μεί
ζον έΰτι τών άπό τών τήν άμβλεΐαν γωνίαν περιεχον-
ΰών πλενρών τετραγώνων τώ περιεχομένω δϊς νπό 

25 τε μιάς τών περί τήν άμβλεΐαν γωνίαν, έφ' ήν ή 
κάδετος πίπτει, καϊ τής άπολαμβανομένης έκτος νπό 
τής καδέτον πρός τή αμβλεία γωνία' όπερ έδει δεΐζαι. 
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angulum ΒΑ Γ, et ducatur a puncto Β ad Τ Α pro-
ductam perpendicularis BA. dico, esse 

ΒΓ2 = ΒΑ2 + ΑΓ2 +2ΓΑΧ AA. 
nam quoniam recta ΓΑ utcunque secta est in 

puncto z/, erit ΑΓ2 = ΓΑ2 + ΑΑ2 + 2ΓΑχΑΑ 
[prop. IV]. commune adiiciatur AB2. itaque 

ΓΑ2 + ΑΒ2 = ΓΑ2 + ΑΑ2 + ΑΒ2 + ΓΑ X AA. 
s sed ΓΒ2 = ΓΑ2 -\- AB2\ uam angulus 

ad Α positus rectus est [I, 47]. et 
ΑΒ2 = ΑΑ2 + AB2 [id.]. 

itaque 
* Λ * Γ 5 2 = = Γ ζ / 2 + ζ / β 2 + 2 Γ ζ / > < ζ / ζ / . 

quare quadratum rectae ΓΙ* quadratis rectarum Γζ/, 
z/B maius est duplo rectangulo rectis ΓΑ, Α Α com-
prehenso. 

Ergo in triangulis obtusiangulis quadratum late-
ris sub obtuso angulo subtendentis quadratis laterum 
obtusum angulura comprehendentium maius est duplo 
rectangulo comprehenso ab altero laterum obtusum 
angulum comprehendentium, eo scilicet, in quod per-
pendicularis cadit, et recta a perpendiculari ad angu-
lum obtusum extrinsecus abscisa; quod erat demon-
strandum. 

12. περιεχομένω όρδογωνίω] om. Ρ. 13. ΓΑ, Α Δ φ. 
ίατιν V. 14. ΑΔ] ΓΔ φ (ηοη F). 16. ί'αον] PBF; Ι'αον 
εατίν V et ρ (ίατί). AB"j ΒΑ ρ. ΓΒ] Β Γ ρ. 16. ίατιν 
V. 18. τετράγωνον μείζον ίστι ρ. 19. μείζον ίατί] om. ρ. 

iauv PV et Β (ν in ras.). 21. ίν] ίάν φ. τοιγώνοις] 
om. Ρ. 22. γωνίαν] om. Ρ. 23. ίατιν V. από των] 
eupra F. ^ 25. τε] insert. F. ην ίκβλη&εΐοαν ρ. 26. 
εκτός] ίκτός της φ. 
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ιγ'. 
Έν τοις όζνγωνίοις τριγώνοις τό άπο τής 

τήν όζεΐαν γωνίαν νποτεινονΰης πλενράς τε
τράγωνον έλαττόν έΰτι τών άπο τών τήν ό ξ -

5 εΐαν γωνίαν περιεχονΰών πλενρών τετραγώνων 
τω περιεχομένω δις νπό τε μιας τών περι τήν 
όξεΐαν γωνίαν, έφ3 ήν ή κάδετος πίπτει, και 
τής άπολαμβανομένης εντός νπό τής καδέτον 
πρός τή οξεία γωνία. 

10 Έΰτω όζνγώνιον τρίγωνόν τό ΑΒΓ όξεΐαν έχον 
τήν πρός τώ Β γωνίαν, καϊ τχδω άπό τον Α ΰημεΐον 
έπϊ τήν Β Γ κάδετος ή ΑΑ' λέγω, ότι τό άπό τής 
Α Γ τετράγωνον έλαττόν έΰτι τών άπό τών ΓΒ, ΒΑ 
τετραγώνων τώ δϊς νπό τών ΓΒ, ΒΑ περιεχομένω 

15 όρδογωνΐω. 
Έπεϊ γάρ ένδεια ή Γ Β τέτμηται, ώς έτνχεν, κατά 

τό Α, τά άρα άπό τών ΓΒ, ΒΑ τετράγωνα ϊΰα έΰτι 
τώ τε δις νπό τών ΓΒ, ΒΑ περιεχομένω όρδογωνΐω 
καϊ τώ άπό τής Α Γ τετραγώνω. κοινόν προΰκείΰδω 

20 τό άπό τής Α Α τετράγωνον τά άρα άπό τών ΓΒ, 
ΒΑ, Α Α τετράγωνα ϊΰα έΰτϊ τώ τε δϊς νπό τών Γ Β, 
ΒΑ περιεχομένω όρδογωνΐω καϊ τοΐς άπό τών Α Α, 
Α Γ τετραγώνοις. άλλά τοΐς μεν άπό τών ΒΑ, Α Α 
ϊΰον τό άπό τής ΑΒ' ορδή γάρ ή πρός τώ Α γω-

25 νία' τοΐς δε άπό τών Α Α, Α Γ ϊΰον τό άπό τής ΑΓ' 
τά άρα άπό τών ΓΒ, ΒΑ ϊΰα έΰτϊ τώ τε άπό τής 
Α Γ καϊ τώ δϊς νπό τών ΓΒ, ΒΑ' ωΰτε μόνον τό 
άπό τής Α Γ έλαττόν έΰτι τών άπό τών ΓΒ, ΒΑ τε
τραγώνων τώ δϊς νπό τών ΓΒ, ΒΑ περιεχομένω όρ-

30 δογωνΐω. 
4. ίλαααον F. ICTLV V. 12. Β Γ] Β e corr. m. 2 ρ. 
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XIII. 

In triangulis acutiangulis quadratura lateris sub 
acuto angulo subtendentis quadratis laterum acutum 
angulum comprehendentium minus est duplo rectan-
gulo comprehenso ab altero laterum acutum angulum 
comprehendentium, eo scilicet, in quod perpendicularis 
cadit, et recta a perpendiculari ad angulum acutum 

^ intra abscisa. 

A Sit triangulus acutiangulus ΑΒΓ acu-
tum habens angulum ad Β positum, et 
ducatur ab Α puncto ad Β Γ perpendicu-
laris AA. dico, esse 

B ^ r ΑΓ2 = ΓΒ2 + Β Α2+ 2 ΓΒχΒΑ. 
nam quoniam recta ΓΒ utcunque secta est in A, 

erunt ΓΒ2 + BA2 = 2 ΓΒΧΒΑ + ΑΓ2 [prop. VII]. 
commune adiiciatur AA2. itaque 
ΓΒ2 + ΒΑ2 + AA2 = 2 ΓΒΧΒΑ + Α Α2 + ΑΓ2. 
sed Α Β2 = ΒΑ2 + ΑΑ2\ nam angulus ad Α positus 
rectus est [I, 47]. et ΑΓ2 = ΑΑ2 + ΑΓ2 [I ; 47]. ita-
que ΓΒ2 + ΒΑ2 = ΑΓ2 + 2 ΓΒ X BA. quare 

ΑΓ2 = ΓΒ2 + ΒΑ2 -7-2ΓΒ XBA. 

XIII. Pappus V p. 376, 21. 

της] om. P. 13. ελαααον F. Ιατιν V. των άπο των] 
τώ υπό F; corr. m. 2; των από Β. 14. περιεχόμενον φ. 
16. ΓΒ] in ras. FV, Β Γ ρ. ϊτυχε Vp. 17. ίατιν F V. 
19. ζ / Π ΓΑ ρ. τετράγωνων φ. 21. ίατιν FV. 22. 
περιεχομένων φ. 23. των] add. m. 2 F. 24. ϊαον ίατιν V 
et p (ίατί). 25. Γσον ίατιν Υ φ, p (Ιστ/). τό] om. φ. 
26. ίατιν Ύ. 27. των] om.P. 28. ϊλαααον F. Ιστιν V. 

Post ΒΛ ras. unius fere lin. F. ' 29. BJ] Β Α φ. 



160 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ β'. 

Έν άρα τοΐς όξνγωνίοις τριγώνοις το άπο τής τήν 
όξεΐαν γωνίαν νποτεινονΰης πλενράς τετράγωνον έλατ
τόν έΰτι τών άπό τών τήν όξεΐαν γωνίαν περιεχονΰών 
πλενρών τετραγώνων τώ περιεχομένω δις νπό τε μιας 

5 τών περί τήν όξεΐαν γωνίαν, έφ' ήν ή κάδετος πίπτει, 
καϊ τής άπολαμβανομένης εντός νπό τής καδέτον πρός 
τή οξεία γωνία' όπερ έδει δεΐξαι. 

ιδ'. 

Τώ δοδέντι ενδνγράμμω ϊΰον τετράγωνον 
10 ΰνΰτήΰαΰδαι. 

Έΰτω τό δοδεν ενδνγραμμον τό Α' δει δή τώ Α 
ενδνγράμμω ίΰον τετράγωνον ΰνΰτήΰαΰδαι. 

Σννεΰτάτω γάρ τώ Α ενδνγράμμω ϊΰον παραλλη
λόγραμμον όρδογώνιον τό ΒΑ' εί μεν ονν ϊΰη έΰτϊν 

16 η Β Ε τή Ε Α, γεγονός αν εϊη τό έπιταχδέν. ΰνν
έΰταται γάρ τώ Α ενδνγράμμω ϊΰον τετράγωνον τό 
ΒΑ' εί δε ον, μία τών Β Ε, Ε Α μείζων έΰτίν. έΰτω 
μείζων ή Β Ε, καϊ έκβεβλήΰδω έπϊ τό Ζ, καϊ κείΰδω 
τή Ε Α ϊΰη ή ΕΖ, καϊ τετμήΰδω ή Β Ζ δίχα κατά 

20 τό Η, καϊ κέντρω τ ω Η, διαΰτήματι δε ένϊ τών Η Β, 
ΗΖ ήμικνκλιον γεγράφδω τό Β Θ Ζ, καϊ έκβεβλήΰδω 
ή ΑΕ έπϊ τό Θ, καϊ έπεζενχδω ή ΗΘ. 

Έπεϊ ονν ένδεια ή ΒΖ τέτμηται είς μεν ϊΰα κατά 

1. έν] inter ε et ν ras. 1 litt. V. 2. έλαΰβον F. 3. 
ίστίν Υ. 4. τε] om. F. 6. εντός] om. Ρ. 11. τό μεν 
δοδεν ρ. 13. γάρ] om. ρ. 14. ΒΑ] ΒΓΔ Ε ρ; in ras. V. 

15. ΰννέΰταται] PBF, V m. 2; ΰννεΰτάτω Υ m. 1; ΰνν-
ίΰταται ρ. 17. ον] postea add. F. Post μία 1 litt. (i?) 
eras. F. 18. έκβεβληΰδαι φ. 19. Ε Ζ] ΖΕ BF. 20. και] 
postea add. F. κέντρω] ΡΒ, F m. 1; κέντρω μέν V p , F 
m. 2. Η Β] Β Η BF. 23. ονν] om. F. Seq. raa. 1 litt. 
V. Β Ζ] in ras. V. είς] -ς supra m. 1 V. 



ELEMENTORUM LIBER II. 161 

Ergo in triangulis acutiangulis quadratum lateris 
sub acuto angulo subtendentis quadratis laterum acu-
tum angulum comprehendentium ininus est duplo rect-
angulo comprehenso ab altero laterum acutum an-
gulum compreliendentium, eo scilicet, in quod perpen-
dicularis cadit, et recta a perpendiculari ad angulum 
acutum intra abscisa; quod erat demonstrandum. 

XIV. 
Quadratum datae figurae rectilineae aequale con-

struere. 
Sit data figura rectilinea A. oportet igitur figurae 

rectilineae Α aequale quadratum construere. 
construatur emrii figurae rectilineae Α aequale par-

allelogrammum rectangulum Β Α [I, 45]. si igifcur 
BE= EA7 effectum erit, quod propositum erat. con-
structum enim est quadratum Β Α datae figurae 
rectilineae Α aequale. sin minus, alterutra rectaruin 

BE, Ε Α maior est. sit maior BE, 
et producatur ad Z , et ponatur 
EZ = EA} et BZ in Η in duas 
partes aequales secetur [I, 10], et 
centro Η radio autem alterutra 
rectarum HB, Η Ζ semicirculus 

describatur ΒΘΖ, et producatur Α Ε ad Θ, et duca-
tur ΗΘ. 

iam quoniam recta Β Ζ in partes aequales secta 

Π 
J£ ζ 

f Δ 
ζ 

f 

XIV. Simplic. in Arist. de coel. fol. 101; id. in phys. foL 
12 u ; 14. Boetius p. 386, 23. 

E a c l i d e i , edd. Heiberg et Menge. 11 
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1. τό] (tert.) supra m. 1 V. 2. Ε Η] Η Ε Ρ. 3. ϊοον 
— Β.^ΗΘ] mg. m. 2 V; in textu ras. tertiae partis lineae. 
εΰτίν φ. 4. νπό τών Β Ε, Ε Ζ] νπό τών ΒΕ, Ε Ζ όρδογώ
νιον in mg. transiens m. 1 F, seq. τών ΒΕ, ΕΖ φ; τών ΒΕ,ΕΖ 
περιεχόμενον όρδογώνιον ρ. δ. ΗΕ^ Η Ε τετράγωνον ρ; 
τετράγωνον add. comp. m. 1 F. δε άπο] euan. Ρ. 6. εΰτίν 
Υ φ. Ε Η] Ρ ρ ; Η Ε BF, in ras. V. 7. ΕΖ περιεχόμενον 
όρδογώνιον ρ. Η Ε] ΡΒ; τής Η Ε Υ φ, τής Ε Η ρ. 8. ϊΰα] 
ϊΰον φ. εΰτίν Υ. τοις] in ras. V. Θ Ε , Ε Η ] Ρρ; 
ΘΕ, Η Ε Β Ρ , V in ras% 9. Η Ε) Ε Η ρ. τών] supra m.2 
V. 10. περιεχόμενον όρδογώνιον] om. ρ. εΰτίν Υ. τώ] 
τό φ. 11. τό ΒΔ] B F V p , Campanus; τό νπό τών Β Ε, ΕΔ 
Ρ. 12. Ε Ζ] ΖΕ Ρ. 13. εΰτίν Υ. 14. %αί] postea add. 
comp. F; om. V. Α] insert. m. 1 ρ. Ιδ. ίΰτίν PV. 
άναγραφηϋομένω] PBF; άναγραφομένω V, άναγραφέντι ρ. 
18. ΰννέΰταται] BF; ΰννίΰταται Ρρ et V in ras. άναγραφέν 

τό Η, είς δε άνιΰα κατά τδ Ε, τδ άρα νπδ τών Β Ε, 
Ε Ζ περιεχόμενον όρδογώνιον μετά τον άπό τής Ε Η 
τετράγωνον ίΰον έΰτϊ τώ άπό τής ΗΖ τετραγώνω. ίΰη 
δε ή ΗΖ τή ΗΘ' τό άρα νπό τών Β Ε, Ε Ζ μετά 

δ τον άπό τής Η Ε ίΰον έΰτι τώ άπό τής ΗΘ. τώ δε 
άπό τής ΗΘ ϊΰα έΰτι τά άπό τών Θ Ε, Ε Η τετρά
γωνα ' τό άρα νπό τών Β Ε, Ε Ζ μετά τον άπό Η Ε 
ί'ΰα έΰτϊ τοις άπό τών Θ Ε, Ε Η. κοινόν άφηρήΰδω 
τό άπό τής Η Ε τετράγωνον λοιπόν άρα το νπό τών 

10 Β Ε, Ε Ζ περιεχόμενον όρδογώνιον ίΰον έΰτϊ τώ άπό 
τής ΕΘ τετραγώνω. άλλά τό νπό τών Β Ε, Ε Ζ τό 
ΒΑ έΰτιν ίΰη γάρ ή ΕΖ τή ΕΑ' τό άρα ΒΑ παρ
αλληλόγραμμον ίΰον έΰτϊ τώ άπό τής ΘΕ τετρα
γώνω^ ί'ΰον δε τό ΒΑ τώ Α ενδνγράμμω. -καϊ τό Α 

15 άρα ενδνγραμμον ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής ΕΘ άναγρα-
φηΰομένω τετραγώνω. 

Τώ άρα δοδέντι ενδνγράμμω τώ Α ί'ΰον τετρά
γωνον ΰννέΰταται τό άπό τής ΕΘ άναγραφηΰόμενον' 
όπερ έδει ποιήΰαι. 
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11* 

est in Η in inaequales autem in E, erunt 
BE Χ ΕΖ + ΕΗ2 = i / Z 2 [prop. V ] . 

sed Η Ζ = ΗΘ. itaque BEXEZ + Η Ε2 = U<92. 
uerum Θ £ 2 + £ Η 2 = ΗΘ2 [I, 47]. itaque 

ΒΕΧΕΖ + ΗΕ2 = Θ £ 2 + ΕΗ2. 
subtrahatur, quod commune est, Η Ε2, itaque 

ΒΕχ ΕΖ = Ε Θ2. 
uerum ΒΕχΕΖ = ΒΑ-) nam ΕΖ = ΕΑ. itaque 
ΒΑ = Θ Ε2, sed ΒΑ = Α. itaque etiam figura rec-
tilinea Α quadrato, quod in ΕΘ construi poterit, ae-
quale est. 

Ergo datae figurae rectilineae Α aequale quadratum 
constructum est, id quod in ΕΘ describi poterit; quod 
oportebat fieri. 

p. 19. ποιηααί] δειζκι FV. Ευχλείδου ατοιχ. β Β, Εΰ-
κλείδου στοιχείων της Θέωνος εκδόσεως β F, τέλος του δευτέ
ρου στοιχείου του Ευκλείδου του γεωμέτρου V. 



"Οροι,. 

α . "Ιβοι κύκλοι είβίν, ων αί διάμετροι ί'βαι είβίν, 
ή ων αι έκ των κέντρων Ιβαι είβίν. 

β'. Ενδεια κύκλου έφάπτεβδαι λέγεται, ήτις 
5 άπτομένη τον κνκλον καϊ έκβαλλομένη ού τέμνει τον> 

κνκλον. 
γ'. Κύκλοι έφάπτεβδ αι αλλήλων λέγονται 

οΐτινες άπτόμενοι αλλήλων ού τέμνουβιν άλλήλονς. 
δ'. Έν κύκλω Ιβον άπέχειν από τον κέντρον 

10 εύδεΐαι λέγονται, οταν αί άπο του κέντρον έπ αύτάς 
κάδετοι άγόμεναι Ϊβαι ώβιν. 

ε'. Μείζον δε άπέχειν λέγεται, έφ' ην ή μείζων 
κάδετος πίπτει. 

ζ'. Τμήμα κύκλου έβτϊ τό περιεχόμενον βχήμα 
15 ύπό τε εύδείας καϊ κύκλου περιφερείας. 

ζ'. Τμήματος δε γωνία έβτίν ή περιεχόμενη ύπό 
τε εύδείας καϊ κύκλου περιφερείας. 

η'. Έν τμήματι δε] γωνία έβτίν, οταν έπϊ τής 
περιφερείας του τμήματος ληφδή τι βημειον καϊ άπ 

Def. 1. Hero def. 117,3. Boetius ρ. 378,15. 2. Hero 
def. 115,1. Boetius p. 378, 17. 3. Hero ib. Boetius p. 378, 
19. 4—5. Hero def. 117,4. Boetius p. 379, 1. 6. Hero 
def. 33. Boetius p. 379, 5. 7. Boetius p. 379, 9. 8. Hero 
def. 34. Boetius p. 379, 6. 

1. οροί] om. PBFp; numero3 om. P B F V . 2. είσίν] om. 



m. 
Defin i t iones . 

I. Aequales circuli sunt7 quorum diametri aequales 
sunt; uel quorum radii aequales. 

Π. Recta circulum contingere dicitur, quaecunque 
circulum tangens et producta non secat circulum. 

III. Circuli inter se contingere dicuntur, quicunque 
inter se tangentes non secant inter se. 

IV. In circulo rectae aequali spatio a centro distare 
dicuntur, si rectae a centro ad eas perpendiculares 
ductae aequales sunt. 

V. Maiore autem spatio distare ea dicitur, in quam 
maior perpendicularis cadit. 

VI. Segmentum circuli est figura a recta aliqua et 
arcu circuli comprehensa.1) 

VII. Segmenti autem angulus is est, qui a recta 
et arcu circuli comprehenditur. 

VIII. Angulus autem in segmento positus.is est? 

qui sumpto in arcu segmenti puncto aliquo et ab eo 

1) Cfr. not. crit. ad p. 6 ,1. 

p. 3. αί] ineert. m. 1 Ρ. ΐααι slatv]jev.. .aiv intercedenteras. 
10 litt. F. 5. τέμνίβ V, sed corr. ' 6. Post κνκλον add. επί 
μηδέτερα μέρη Ρ; idem loco uocabuli ον Hero, Boetius, Cam-
panus. 7. Ante κύκλοι ras. 2 Htt. V. 9. άπό] om. V, Hero. 
11. ωαι ρ. 12. ε'] cum def. 4 coniunxit p. 14. ίατίν V. 
15. Post περιφεοείας ρ mg. m. 1 pro scholio add. r) μείζονος 
ήμικνκλιον ή ίλάττονος ήμικνκλίον, cfr. Hero. 19. άπ] άπό Ρ. 
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αυτού έπι τά πέρατα της εύ&είας, «J έΰτι βάΰις τον 
τμήματος, έπιξενχδώΰιν εύδεΐαι, ή περιεχόμενη γωνία 
ύπο των έπιξενχδειΰών εύδειών. 

δ'. "Οταν δε αί περιέχονΰαι τήν γωνίαν εύδεΐαι 
5 άπολαμβάνωΰί τινα περιφέρειαν, έπ9 εκείνης λέγε

ται βεβηκεναι ή γωνία. 
ι . Τομενς δε κνκλον έΰτίν, όταν προς τω κέν-

τρω τον κύκλου ΰνΰταδή γωνία, τό περιεχόμενον ΰχήμα 
ύπό τε των τήν γωνίαν περιεχονΰών εύδειών καϊ τής 

10 άπολαμβανομένης ύπ' αυτών περιφερείας. 
ια'. "Ομοια τμήματα κύκλων έΰτϊ τά δεχόμενα 

γωνίας ϊΰας, ή έν οϊς αί γωνίαι ϊΰαι άλλήλαις είΰίν. 

α . 

Τον δοδέντος κύκλου το κέντρον εύρεΐν. 
15 "Εστω 6 δοδεϊς κύκλος ο ΑΒΓ' δει δήτού ΑΒΓ 

κύκλου τό κέντρον εύρεΐν. 
Αιήχδω τις εις αυτόν, ώς ίτυχεν, εύδεϊα ή Α Β, 

καϊ τετμήΰδω δίχα κατά τό Α ΰημεϊον, καϊ άπο του 
Α τή ΑΒ προς όρδάς ήχ&ω ή Α Γ καϊ διήχδω έπϊ 

20 το Ε, καϊ τετμήΰδω ή ΓΕ δίχα κατά το Ζ • λέγω, ότι 
τό Ζ κέντρον έΰτϊ του ΑΒΓ [κύκλου]. 

Μή γάρ, άλλ' εί δυνατόν, έΰτω τό Η, καϊ έπε-
ξεύχδωΰαν αί Η Α, Η Α, Η Β. καϊ έπεϊ ϊΰη έΰτίν ή 
Α Α τή Α Β, κοινή δε ή Α Η, δύο δή αί ΑΑ, Α Η 

25 δύο ταϊς Η Α, Α Β Ιΰαι είΰϊν εκατέρα εκατέρα' καϊ 
βάΰις ή Η Α βάΰει τή Η Β έΰτιν ί'ΰη' έκ κέντρον γάρ' 

Def. 9. Boetius ρ. 379,10. 10. Hero def. 35. Boetiua 
ρ. 379,13. 11. Hero def. 118,2. Simplicius in phys. fol. 14. 
Boetius p. 379,16. I. Proclus p. 302, 5. 

1. η] PF; ήτις B V p . ίατιν BV. 6. άπολαμβάνωαιν 
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rectis ad terminos ductis rectae, quae basis est seg-
raenti, a rectis ductis comprehenditur. 

IX. Ubi uero rectae angulum comprebendentes 
arcum aliqueni abscindunt, angulus in eo consistere 
dicitur. 

X. Sector auteni circuli est figura, quae angulo 
ad centrum circuli constructo a rectis angulum com-
prehendentibus et arcu ab iis absciso continetur. 

XI. Similia segmenta circuloruni sunt, quae angu-
los aequales capiunt, uel in quibus anguli aequales 
sunt [cfr. def. 8]. 

I. 

Dati circuli centrum inuenire. 
Sit datus circulus ΑΒΓ. oportet igitur circuli 

ΑΒΓ centrum inuenire. 
producatur in eum utcunque recta 

ABy et in puncto Α m duas partes 
aequales secetur, et a Α ad rectam Α Β 
perpendicularis ducatur Α Γ [I, 11], et 
producatur ad Ef et ΓΕ in duas partes 

^^^ILS^B aequales secetur in Z. dico, Ζ centrum 
•® esse circuli ΑΒΓ. 

Ne sit enim, sed, si fieri potest, sit H, et ducan-
tur ΗΛ, HA, HB. et quoniam Α Α = AB7 et Α Η 
communis est, duae rectae AA} Α Η duabus Η Α, 
Α Β aequales sunt altera alteri. et Η Α = ΗΒ-, nam 

V. ίπ'] ίπϊ Β. 7. dejom.p. 11. κύκλων] PBp, Hero, 
Simplicius, Boetius; κύκλου Yw. ίατίν V. 17. ήχ&ω Ρ. 
19. Post Α Β ras. 1 litt. V. Δ Γ] Τά Ρ. 21. κύκλου] 
om. Ρ. 22. ίπιξεύχ&ωααν Ρ. 23. και] om. φ. 25. δύο] 
δνσίΥρ. ΗΔ, ΔΒ] ΔΗ, ΒΔ Ρ. 26. ϊαη ίατίν V. 
γάρ] ΡΒ; γάρ του Η F Υρ. 
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γωνία άρα ή νπο Α ΑΉγωνία τή ύπό Η Α Β ϊΰη έΰτίν. 
οταν δε ένδεια έπ9 εύδεΐαν ΰταδεΐΰα τάς εφεξής γω
νίας ΐΰας άλλήλαις ποιή, ορδή εκατέρα των ΐΰων γω
νιών έΰτιν ορδή άρα έΰτιν ή ύπό Η Α Β. έΰτϊ δε καϊ 

δ ή νπο ΖΑΒ όρδή' ϊΰη άρα ή νπο ΖΑΒ τή νπο 
Η Α Β, ή μείζων τή έλάττονι' όπερ έΰτίν αδύνατον, 
ούκ άρα τό Η κέντρον έΰτϊ τον ΑΒΓ κύκλον. ομοίως 
δή δείζομεν, ότι ούδ9 άλλο τι πλήν τον Ζ. 

Τό Ζ άρα ΰημεϊον κέντρον έΰτϊ τον ΑΒΓ \κύ-
10 κλον\. 

77ο ριΰμα. 
9Εκ δή τούτον φανερόν, ότι έάν έν κύκλω ένδεια 

τις εύδεΐάν τινα δίχα και προς όρδάς τέμνη, έπϊ της 
τεμνούΰης έΰτϊ τό κέντρον τον κύκλον. — όπερ έδει 

15 ποιήΰαι. 

β'· 
9Εάν κύκλον έπϊ τής περιφερείας ληφδή δύο 

τνχόντα ΰημεΐα, ή έπϊ τά ΰημεΐα έπιζενγννμένη 
εύδεια εντός πεΰεΐται τον κνκλον. 

20 "Εΰτω [κύκλος ό ΑΒΓ, καϊ έπϊ τής περιφερείας 
αντον είλήφδω δύο τνχόντα ΰημεΐα τά Α, Β' λέγω, 
ότι ή άπο τον Α έπϊ τό Β έπιζενγννμένη εύδεια εν
τός πεΰεΐται τον κύκλον. 

Μη γάρ, άλλ9 εί δννατόν, πιπτέτω έκτος ώς ή 
25 Α Ε Β, καϊ είλήφδω τό κέντρον τον ΑΒΓ κύκλον, καϊ 

Prop. I ττόρ. Proclus ρ. 304 6. Simplicius m phys. fol. 14 u . 

1. ίατιν ΐαη ρ. 3. ορδή ίατιν ρ. ΐαων] om. Ρ. 4. 
ίατιν] om. ρ. Η Α Β] JHB φ. 6. ΗΑΒ] in ras. F. 
ίλάττων τή μείξονι Ρ. 7. ίατιν V. ΑΒΓ] ΗΒΓ φ (ηοη 
F). 8.' ούδ*] ονδε Ρ. f 9. άρα] om. F. ίατιν PV. 
κύκλον] om. Ρ. 11. πόριαμα] om. F. 12. τις ένδεια V. 
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radii sunt. itaque [_AAH = HAB [1,8]. ubi uero 
recta super rectam erecta angulos deinceps positos inter 
se aequales efficit, uterque angulus aequalis rectus est 
[I def. 10]. itaque LHAB rectus est. sed etiam L ZAB 
rectus est. itaque L ZAB = HAB maior minori; quod 
fieri non potest. quare Η centrum non est circuli 
ΑΒΓ. similiter demonstrabimus ne aliud quidem ullum 
punctum.centrum esse praeter Z. 

Ergo Ζ punctum centrum est circuli ΑΒΓ. 

Corol la r ium. 
Hinc mamfestum est, si in circulo recta aliqua 

aliam rectam in duas partes aequales et ad angulos 
rectos secet, centrum circuli in recta secanti esse. *) — 
quod oportebat fieri. 

II. 
Si in ambitu circuli duo quaelibet puncta sumpta 

erunt, recta puncta coniungens intra circulum cadet. 
Sit circulus ABTy et in ambitu eius duo quaelibet 

puncta sumantur Α, B. dico, rectam ab Α ad Β duc-
tam intra circulum casurain esse. 

Ne cadat enim, sed, si fieri potest, cadat extra ut 

1) Nam inTJ in media^B perpendiculari erecta. centrum 
erat positum; ceterum hoc corollarium quasi parenthetice poni-
tnr, ita ut uerba όπερ Ζδει ποιησαι lin. 14 ad ipsum problema 
I referuntur; cfr. III, 16, al. 

14. ίστίν V. ποιησαι] δειξ,αι Ρ. οπερ $δει ποίησαν] om. 
ρ. 18. σημεία τνχόντα ρ. τά] ΡΒρ, V m. 1; τά αντά F, 
V m. 2. 
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έΰτω τό Α, καϊ έπεζεύχδωΰαν αί Α Α, Α Β, καϊ δι
ήχδω ή Α Ζ Ε. 

Έπεϊ ούν ίΰη έΰτίν ή Α Α τή Α Β, ίΰη άρα καϊ 
γωνία ή νπδ ΑΑΕ τή νπδ ΑΒΕ' καϊ έπεϊ τριγώνον 

5 τον ΑΑΕ μία πλενρά προΰεκβέβληται ή ΑΕΒ, μείζων 
άρα ή νπδ ΑΕΒ γωνία τής νπδ ΑΑΕ. ίΰη δε ή νπδ 
ΑΑΕ τή νπδ ΑΒΕ' μείζων άρα ή νπδ ΑΕΒ τής 
νπδ ΑΒΕ. νπδ δε τήν μείζονα γωνίαν ή μείζων πλενρά 
νποτείνει' μείζων άρα ή ΑΒ τής Α Ε. ίΰη δε ή ΑΒ 

10 τ ή Α Ζ. μείζων άρα ή ΑΖ τής Α Ε ή έλάττων τής 
μείζονος' όπερ έΰτϊν αδύνατον, ούκ άρα ή άπό τον 
Α έπϊ τό Β έπιζενγννμένη εύδεΐα έκτος πεΰεΐται τον 
κύκλον. ομοίως δή δείζομεν, ότι ούδε έπ' αυτής τής 
περιφερείας" εντός άρα. 

15 Έάν άρα κύκλον έπϊ τής περιφερείας ληφδή δύο 
τνχόντα ΰημεΐα, ή έπϊ τά ΰημεΐα έπιζενγννμένη εύδεΐα 
εντός πεΰεΐται τον κύκλον όπερ έδει δεΐξαι. 

/ · 
Έάν έν κύκλω ενδεϊά τις διά τον κέντρον 

20 εύδεΐαν τινα μη διά τον κέντρον δίχα τέμνη, 
καϊ πρός όρδάς αυτήν τέμνει' καϊ έάν πρός 
όρδάς αυτήν τέμνη, καϊ δίχα αυτήν τέμνει. 

"Εΰτω κύκλος ό ΑΒΓ, καϊ έν αύτώ εύδεΐα τις διά 
τον κέντρον ή ΓΑ εύδεΐαν τινα μή διά τον κέντρον 

1. ΔΑ] Α Δ Υ. 2. ζ / Ζ Ε ] ΡΒρ; V m. 1; ζ /Ζ έπϊ τό Ε 
Υ m. 2; in F post z/Z eras. Ε et ίπϊ τό supra scr. m. 2. 
3. έπεϊ ονν] καϊ ίπεί Ρ. 4. ή γωνία ή Ρ. τριγώνον] in ras. 
comp. m. 2 V. 5. ΑΕΒ] PB, ρ (ή Α- in ras.); Ε Β supra 
scr. Α m. 2 F; Α Ε ίπϊ τό Β Υ e corr. 10. τή] ττ\ς F. 
άρα και ρ. 13. δή] corr. ex δέ m. 2 V. 14. άρα πεοει-
ται Ρ. 15. κύκλου άρα ρ. 16. οηαεΐα τνχόντα ρ. τά] 
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τά αυτά φ (in mg. .transit), V m. 2. 17. δεΐξαι] supra add. 
ποιηααι F m. 1. 21. τέμνει] Ρ, τεμεΐ B F V p ; sed cfr. 
p. 174, 19. 22. τέμνει] Ρ; τεμεΐ B F V p . 

AEB, et sumatur centruin circuli ΑΒΓ [prop. I ] ; et 
sit A, et ducantur Α Α, Α Β, et producatur Α Ζ Ε. 

iam quoniam ΑΑ = Α Β, erit 
L ΛΑΕ = ΑΒΕ [I, 5]. 

et quoniam in triangulo ΑΑΕ unum 
latus productum est AEB} erit 

L AEB > AAE [I, 16]. 
uerum 

LAAE = ABE. 
itaque i AEB > ABE. sub maiore autem angulo 
maius latus subtendit [1,19]. itaque AB>AE. sed 
ΑΒ = AZ. itaque z / Z > Α Ε minus maiore; quod 
fieri non potest. ergo recta ab Α ad Β ducta extra 
circulum non cadet. iam similiter demonstrabimus, 
ne in ipsum quidem ambitum eam cadere; intra igitur 
cadet 

Ergo si in ambitu circuli duo quaelibet puncta 
sumpta erunt, recta puncta coniungeus intra circulum 
cadet; quod erat demonstrandum. 

III. -

Si in circulo recta aliqua per centrum ducta aliam 
rectam non per centrum ductam in duas partes ae-
quales secat, etiam ad rectos angulos eam secat. et 
si ad rectos angulos eam secat, etiam in duas partes 
aequales secat. 

Sit circulus ΑΒΓ, et in eo recta aliqua per cen-
trum ducta ΓΑ aliam rectam non per centrum ductam 
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τήν Α Β δίχα τεμνέτω κατά τδ Ζ ΰημεΐον λέγω, ότι 
καϊ προς όρδάς αυτήν τέμνει. 

Είλήφδω γάρ τδ κέντρον τοϋ ΑΒΓ κύκλου, καϊ 
έΰτω τδ Ε, καϊ έπεξεύχδωΰαν αί Ε Α, ΕΒ. 

5 Καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή ΑΖτή ΖΒ, κοινή δε ή Ζ Ε, 
δύο δυΰϊν ίΰαι [είΰιν]' καϊ βάΰις ή Ε Α βάΰει τή ΕΒ 
ίΰη' γωνία άρα ή ύπό ΑΖΕ γωνία τή νπό ΒΖΕ ίΰη 
έΰτίν. όταν δε εύδεΐα έπ* εύδεΐαν ΰταδεΐΰα τάς εφ
εξής γωνίας ϊΰας άλλήλαις ποιή, ορδή έκατέρα τών 

10 ϊΰων γωνιών έΰτιν' έκατέρα άρα τών ύπό ΑΖΕ, ΒΖΕ 
ορδή έΰτιν. ή ΓΑ άρα διά τοϋ κέντρον ονΰα τήν 
ΑΒ μή διά τον κέντρον ονΰαν δίχα τέμνονΰα καϊ 
πρός όρδάς τέμνει. 

Άλλά δή ή ΓΑ τήν Α Β πρός όρδάς τεμνέτω' λέγω, 
15 ότι καϊ δίχα αυτήν τέμνει, τοντέΰτιν, ότι ϊΰη έΰτϊν ή 

ΑΖ τή ΖΒ. 
Τών γάρ αντών καταΰκεναΰδέντων, έπεϊ ϊΰη έΰτϊν 

ή Ε Α τή ΕΒ, ϊΰη έΰτϊ καϊ γωνία ή ύπό ΕΑΖ τή 
ύπό Ε Β Ζ. έΰτϊ δε καϊ ορδή ή ύπό ΑΖΕ ορδή τη 

20 νπό ΒΖΕ ϊΰη' δύο άρα τρίγωνα έΰτι τά ΕΑΖ, ΕΖΒ 
τάς δύο γωνίας δνΰϊ γωνίαις ϊΰας έχοντα καϊ μίαν 
πλενράν μια πλενρά ϊΰην κοινήν αυτών τήν ΕΖ ύπο-
τείνονΰαν νπό μίαν τών ϊΰων γωνιών καϊ τάς λοιπάς 
άρα πλενράς ταΐς λοιπαΐς πλενραΐς ϊΰας έξει' ϊΰη άρα 

25 ή ΑΖ τή ΖΒ. 

2. τεμεϊ F. 5. Ζ Β] corr. ex Β Ζ m. 2 V; ΒΖ Β. 6. 
δύο δή B V p , in Β seq. »—Χ—« είΰϊν] om. Ρ; είΰι ρ. 
ΕΑ] ΑΕ φ. 7. Β Ζ Ε ] ΕΖΒ Ρ. 9. ορδή ίΰτιν Β ρ. 
10. ίΰτιν] om. Βρ; supra comp. m.2 V. 10. ορδή άρα ίΰτϊν 
εκατερα τών νπο ΑΖΕ, ΒΖΕ Ρ. ΑΖΕ., ΒΖΕ] in ras. F. 
11. ίΰτιν] comp. supra scr. F. ΤΑ] Γ postea insert. V. 
13. αντήν τέμνει V. 14. δή και V. ΤΑ] Γ postea insert. 
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Α Β in duas partes aequales secet in puncto Z. dico, 
eandem eam ad rectos angulos secare. 

sumatur enim centrum circuli ΑΒΓ [prop. I], et 
sit E, et ducantur ΕΑ, EB. 

et quoniam Α Ζ = ZB} communis autem est ZE, 
duae rectae duabus aequales sunt. et Ε Α = EB. ita-
que L AZE = BZE [1,8]. ubi uero recta super rec-
tam erecta angulos deinceps positos inter se aequales 
efficit, uterque angulus aequalis rectus est'[I def. 10]. 
ifcaque uterque angulus AZE, BZE rectus est. ergo 
ΓΑ per centrum ducta rectam AB non per centrum 
ductam in duas partes aequales secans eadem ad rec-

tos angulos secat. 
Uerum Γ Α rectamz/ΰ ad rectos angu-

los secet. dico, eandem eam in duas par-
tes aequales secare, h. e.esse ΑΖϊ=ΖΒ. 

nam iisdem comparatis quoDiam EA 
= EB, erit etiam L EAZ = EBZ 
[1,5]. uerum etiam L AZE = BZE, 

quia recti sunt. itaque 1) dao trianguli sunt EAZ, 
EZB duos angulos duobus aequales habentes et unum 
latus uni lateri aequale EZ, quod conimune est eorum, 
sub altero angulorum aequalium subtendens. itaque 
etiam reliqua latera reliquis lateribus aequalia habe-
bunt [1,26]. ergo AZ=ZB. 

1) Cum άρα lin. 20 in omnibus bonis codicibus omissum 
sit, fortasse potins pro ΐση ίστϊ και lin. 18 scribendum: ί'ση δε 
και. 

V. 18. Ικ κέντρον mg. V (scliol.). ίατιν Υ. 19. Ε Β Ζ] 
litt. Β Ζ in raa. V; corr. ex EZB F. ίστίν V. 20. άρα] 
om. PBF; comp. supra scr. V m. 2. τρίγωνα] -γωνα eras. 
Β. ίστιν Υ. 
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Έάν άρα εν κύκλω εύδεΐα τις διά τοϋ κέντρου 
εύδεΐαν τινα μή διά τοϋ κέντρον δίχα τέμνη, καϊ 
πρός όρδάς αυτήν τέμνει' καϊ έάν προς δρδάς αυτήν 
τέμνη, καϊ δίχα αυτήν τέμνει' όπερ έδει δεΐζαι. 

5 » ' . 

Έάν έν κύκλω δύο εύδεΐαι τέμνωΰιν άλλή
λας μή διά τοϋ κέντρου ονΰαι, ού τέμνονΰιν 
άλλτ^λας δίχα. 

Έΰτω κύκλος δ ΑΒΓΑ, καϊ έν αύτώ δύο εύδεΐαι 
10 αί Α Γ, ΒΑ τεμνέτωΰαν άλλήλας κατά τδ Ε μή διά 

τοϋ κέντρου ονΰαι' λέγω, οτι ού τέμνονΰιν άλλήλας 
δίχα. 

Εί γάρ δυνατόν, τεμνέτωΰαν άλλήλας [δίχα ωΰτε 
ί'ΰην είναι τήν μεν ΑΕ τή Ε Γ, τήν δε Β Ε τή ΕΑ' 

15 καϊ είλήφδω τδ κέντρον τοϋ ΑΒΓΑ κύκλου, καϊ έΰτω 
τό Ζ, καϊ έπεζεύχδω ή Ζ Ε. 

Έπεϊ ουν εύδεΐα τις διά τοϋ κέντρου ή Ζ Ε εν
δεΐαν τινα μή διά τον κέντρου τήν ΑΓ δίχα τέμνει, 
καϊ προς όρδάς αυτήν τέμνει' ορδή άρα έΰτϊν ή νπό 

20 ΖΕΑ* πάλιν, έπεϊ εύδεΐα τις ή Ζ Ε εύδεΐαν τινα τήν 
ΒΑ δίχα τέμνει, καϊ πρός όρδάς αυτήν τέμνει' ορδή 
άρα ή ύπό Ζ Ε Β. έδείχδη δε καϊ ή ύπό ΖΕΑ όρδή' 
ϊΰη άρα ή νπό ΖΕΑ τή ύπό ΖΕΒ ή έλάττων τή μεί-
ζονι' όπερ έΰτϊν αδύνατον, ούκ άρα αι ΑΓ, ΒΑ τέμ-

25 νονΰιν άλλήλας δίχα. 

1. ίν κύκλω] om. ρ; κνκλω comp. V, ίν add. m. 2. 2. 
ενδεΐαν τινα — 4. τέμνει] καϊ τά εξής P B V . μτ διά — 4. 
τέμνει] καϊ τά εξής F. 4. τέμνη] -μντβ in ras. ρ. 10. Ε ΰη
μεΐον Ρ. 13. εί γάρ — 14. Tjjr Ε Γ ] in ras. F. 14. εϊναι 
ΐσην ρ. 18. μή διά τον κέντρον] Pp; om. BFV. 19. τέ
μνει] ΡΒρφ; τεμείΥ. ίατί Ρ. 20. ίπεί] Ρρ; m. 2 supra 
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Ergo si in circulo recta aliqua per centrum ducta 
aliam rectam non per centrum ductam in duas partes 
aequales secat, etiam ad rectos angulos eam secat; et 
si ad rectos angulos eam secat, etiam in duas partes 
aequales secat; quod erat demonstrandum. 

IV. 
Si in circulo duae rectae inter se secant non per 

centrum ductae, in duas partes aequales inter se non 
^ — ^ secant. 

f \ Sit circulus ΑΒΓΑ et in eo duae 
? / | r e c * a e ΑΓ, Β Α non per centrum 

\~^^Viy ductae inter se secent in E. dico, 
^β—^^ e a s * n ^uas P a r ^ e s aequales inter se 

non secare. 
nam si fieri potest, in duas partes aequales inter 

se secent, ita ut sit Α Ε = ΕΓ et Β Ε = ΕΑ} et su-
matur centrum circuli ΑΒΓΑ [prop. I ] , et sit Z, et 
ducatur ZE. iam quoniam recta per centrum ducta 
Ζ Ε aliam rectam non per centrum ductam Α Γ in 
duas partes aequales secat, etiam ad rectos angulos 
eam secat [prop. III]. itaque i ΖΕΑ rectus est. rur-
sus quoniam recta Ζ Ε aliam rectam Β Α in duas 
partes aequales secat, etiam ad rectos angulos eam 
secat [id.]. itaque i ZEB rectus est. sed demonstra-
tum est, etiam i ΖΕΑ rectum esse. quare 

LZEA = ZEB, 
minor maiori; quod fieri non potest. itaque rectae 
ΑΓ, Β Α in duas partes aequales inter se non secant. 

V; Iri F, corr. m. 2; om. B. 21. ΒΑμή διά του κέντρου 
F, V m. 2. τέμνει] (alt.) P B V p ; τεμεΐ F. 23. έλάβαων 
F. 24, ίοτίν] PBp; om. Υφ. 
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Έάν άρα έν κύκλω δύο ενδεΐαι τέμνωΰιν άλλήλας 
μή διά τον κέντρον ονΰαι, ον τέμνονΰιν άλλήλας δίχα' 
όπερ έδει δεΐξαι. 

ε . 

5 Έάν δνο κύκλοι τέμνωΰιν άλλήλονς, ούκ 
έΰται αυτών τό αυτό κέντρον. 

Αύο γάρ κύκλοι οί ΑΒΓ, ΓΑ Η τεμνέτωΰαν άλ-
λήλονς κατά τά Β, Γ ΰημεΐα. λέγω, ότι ούκ έΰται αν
τών τό αυτό κέντρον. 

10 Εί γάρ δννατόν, έΰτω τό Ε, καϊ έπεζεύχδω ή ΕΓ, 
καϊ διήχδω ή ΕΖΗ, ώς έτνχεν. καϊ έπεϊ τό Ε ΰη
μεΐον κέντρον έΰτϊ τοϋ ΑΒΓ κύκλον, ϊΰη έΰτϊν ή 
ΕΓ τή ΕΖ. πάλιν, έπεϊ τό Ε ΰημεΐον κέντρον έΰτϊ 
τοϋ ΓΑ Η κύκλον, ϊΰη έΰτϊν ή ΕΓ τή ΕΗ' έδείχδη 

15 δε ή ΕΓ καϊ τή ΕΖ ϊΰη' καϊ ή ΕΖ άρα τή Ε Η 
έΰτιν ϊΰη ή έλάΰΰων τή μείξονι' όπερ έΰτϊν αδύνατον, 
ούκ άρα τό Ε ΰημεΐον κέντρον έΰτϊ τών ΑΒΓ, ΓΑ Η 
κύκλων. 

Έάν άρα δύο κύκλοι τέμνωΰιν άλλήλονς, ονκ έΰτιν 
20 αντών τό αντο κέντρον' όπερ έδει δεΐζαι. 

Έάν δύο κύκλοι έφάπτωνται αλλήλων, ούκ 
έΰται αυτών τό αυτό κέντρον. 

2. μή διά — δίχα] καϊ τά εξής B F V . 7. ΓΛΗ] ΔΗ 
Υ. 8. JB, Γ ] Γ, Β ρ. 10. Ε Γ] ΓΕ ρ. 11. έτυχε ρ. 
12. ίατίν V. τοΰ] bie Ρ. 13. ίατίν V. 14. Ε Γ ] Γ Ε 
Ρ. 15. Post δέ I litt. eras. V. Ε Ζ] (alt.) Ζ Ε Ρ. 16. . 
ΐαη ίατίν ρ. ίλάττων BVp. ίατίν] om. V. 17. έατιν 
Υ. 19. έαταιΥιρ. 22. αλλήλων εντός Υ et Ρ m. ί.' 
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1) Euclides eum casum, quo circuli intra contingunt, 
ut obscuriorem sibi demonstrandum sumpsit; nam ubi circuli 
extrinsecus se contingunt, propositio per se patet. ceterum 
demonstratio Euclidis de hoc quoqne casu ualet. quare ίντός 
lin. 22 mera interpolatio est, ut etiam e codicum ratione ad-
paret (om. Campanus). 

Ergo si in circulo duae rectae inter se secant non 
per centrum ductae, in duas partes aequales inter se 
non secant; quod erat dernonstrandum. 

V. 

Si duo circuli inter se secant, non habebunt idem 
centrum. 

nam duo circuli ΑΒΓ, ΓΛΗ 
inter se secent in punctis Β, Γ. dico, 
eos idem centrum habituros non 
esse. 

nam si fieri potest, sit E, et ducatur ΕΓ, et edu-
catur EZH utcunque. et quoniam Ε punctum cen-
trum est circuli ΛΒΓ, erit ΕΓ=ΕΖ. rursus quo-
niam punctum Ε centrum est circuli erit 
ΕΓ = EH. sed demonstratum est etiam ΕΓ = EZ. 
itaque etiam Ε Ζ = ΕΗ, minor maiori; quod fieri 
non potest. itaque punctum Ε centruni circulorum 
ΛΒΓ, ΓΑΗ non est, 

Ergo si duo circuli inter se secant, non habebunt 
idem centrum; quod erat demonstrandum. 

VI. 
Si duo circuli inter se contingunt, non habebunt 

idem centrum.1) 

Euc l ides , edd. Heiberg et Menge. 12 
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Αύο γάρ κύκλοι οι ΛΒΓ, ΓΑ Ε έφαπτέΰδωΰαν αλ

λήλων κατά το Γ ΰημεϊον' λέγω, ότι ούκ εΰται αυτών 

το αυτό κέντρον. 

ΕΙ γάρ δυνατόν, έΰτω τό Ζ, καϊ έπεζεύχδω ή Ζ Γ, 

5 καϊ διήχδω, ώς έτνχεν, ή Ζ Ε Β. 

Έπεϊ ούν τό Ζ ΰημεϊον κέντρον έΰτϊ τον ΑΒΓ 

κύκλου, ϊΰη έΰτίν ή Ζ Γ τή Ζ Β. πάλιν, έπεϊ τό Ζ ΰη

μεϊον κέντρον έΰτϊ του ΓΑ Ε κύκλου, ϊΰη έΰτιν ή Ζ Γ 

τή ΖΕ. έδείχδη δε ή ΖΓ τή ΖΒ ϊΰη' καϊ ή ΖΕ άρα 

10 τή ΖΒ έΰτιν ϊΰη, ή έλάττων τή μείζονί' όπερ έΰτιν 

αδύνατον, ούκ άρα τό Ζ ΰημεϊον κέντρον έΰτϊ τών 

ΑΒΓ, ΓΑ Ε κύκλων. 
9Εάν άρα δύο κύκλοι έφάπτωνται αλλήλων, ούκ 

έΰται αυτών τό αυτό κέντρον όπερ έδει δεΐξαι. 

15 £'· 

Έάν κύκλου έπϊ τής διαμέτρου ληφδή τι ΰη

μεϊον, ο μή έΰτι κέντρον του κύκλου, άπο δε 

τον ΰημείου προς τον κύκλον προΰπίπτωΰιν 

εύδεΐα-ί [τίνες, μεγίΰτη μεν έΰται, έφ' ης τό 

20 κέντρον, έλαχίΰτη δε ή λοιπή, τών δε άλλων 

άεϊ ή έγγιον τής διά του κέντρου τής άπώτερον 

μείζων έΰτίν, δύο δε μόνον ϊΰαι άπο του ΰη

μείου προΰπεΰοϋνται προς τον κύκλον έφ' εκα

τέρα τής έλαχίΰτης. 

25 "Εΰτω κύκλος 6 ΑΒΓΑ, διάμετρος δε αυτού έΰτω 

ή Α Α, καϊ έπϊ τής Α Α είλήφδω τι ΰημεϊον τό Ζ, ο 

μή έΰτι κέντρον του κύκλου, κέντρον δε του κύκλου 

1. άπτεσδωσαν Ρ et F m. 1 (corr. m. 2). 2. έσταί] ϊατιν 
V p . 6. ίστίν V. 7. ΖΒ] BZ Ρ. πάλιν — 8. Γ ζ / Ε ] in 
ras. ρ. 8. εστίν V. 9. δε χαί ρ et F m. 2. 10. ίλάσ-
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nam duo circuli Α Β Γ, ΓΑΕ in puncto Γ inter se 
contingant. dico, eos ideni centrum habituros non esse. 

nam si fieri potest, sit Z, et ducatur ΖΓ, et edu-
catur ZEB utcunque. iam quoniam punctum Ζ cen-

trum est circuli ΑΒΓ, erit ΖΓ= ΖΒ. 
rursus quoniain punctum Ζ centrum 
est circuli TAEy erit ZT=ZE. sed 
demonstratum e s t Z r = Z B . quare 
etiam ZE— ZB minor inaiori; quod 
fieri non potest. itaque Ζ punctum cen-
trum circulorum ΑΒΓ, ΓΑΕ non est. 

Ergo si duo circuli inter se contingunt, non habe-
bunt idem centrum; quod erat demonstrandum. 

VII. 
Si in diametro circuli punctum aliquod sumitur, 

quod centrum circuli non est7 et ab boc puncto ad 
circulum rectae aliquot adcidunt, maxima erit ea ; in 
qua est centrum, minima autem reliqua, ceterarum 
autem proxima quaeque ei, quae per centrum ducta 
est, remotiore maior est ; et duae solae aequales ad 
circulum adcident a puncto illo in utraque parte mi-
nimae. 

sit circulus ΑΒΓΑ} diametrus autem eius sit ΛΑ, 
et in Α Α sumatur punctum aliquod Z 7 quod non est 
centrum circuli, centrum autem circuli sit E, et a Ζ 

αων Fp. ίατίν] om. ρ. 11. ίατίν V. 13. ίφάπτωνταί] 
ίφ- add. m. 2 F. αλλήλων ίντός V. 17. ίατιν FV. 
19. τίνες, ων μία μ\ν διά τον κέντρον αί δε λοιπαϊ ώς ίτνχεν 
F. 20. δε ή] supra m. 2 F. δέ] δ' FV ρ. 21. ίγγειον Ρ. 
άπωτέοω Ρ. 22. έατι Ρ Β ρ. ενδεΐαι ΐααι Βρ , V m. 2. 
τον αντον BVp. 25. 6] postea add. V. δέ] om. ρ. ίατω] 
om. ρ. 27. έατιν F. κέντρον] (pr.) in ras. ρ. δέ] insert. ρ. 

12* 
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εΰτω το Ε, και άπο τον Ζ προς τον ΑΒΓΑ κνκλον 

προΰπιπτέτωΰαν εύδεΐαι τίνες αι Ζ Β, Ζ Γ, ΖΗ' λέγω, 

οτι μεγίΰτη μέν έΰτιν ή Ζ Α, έλαχίΰτη δε ή Ζ Α , 

τών δε άλλων ή μεν Ζ Β τής Ζ Γ μείζων, ή δε Ζ Γ 

5 τής Ζ Η. 

Έπεζεύχδωΰαν γάρ αί Β Ε, ΓΕ, Η Ε. και έπεϊ 

παντός τριγώνον αι δύο πλενραϊ τής λοιπής μείζονες 

είΰιν, αί άρα ΕΒ, ΕΖ τής Β Ζ μείζονες είΰιν. ϊΰη 

δε ή ΑΕ τή ΒΕ [αϊ άρα ΒΕ, ΕΖ ϊΰαι είΰϊ τήΑΖ]' 

10 μείζων άρα ή ΑΖ τής Β Ζ. πάλιν, έπει ϊΰη έΰτίν rt 

ΒΕ τή ΓΕ, κοινή δε ή ΖΕ, δνο δή αί ΒΕ, ΕΖ δνΰϊ 

ταΐς Γ Ε, Ε Ζ ϊΰαι είΰιν. άλλά καϊ γωνία ή νπο ΒΕΖ 

γωνίας τής νπο ΓΕΖ μείζων βάΰις άρα ή Β Ζ βά-

ΰεως τής ΓΖ μείζων έΰτίν. διά τά αυτά δή καϊ ή 

15 Γ Ζ τής Ζ Η μείζων έΰτίν. 

Πάλιν, έπεϊ αί ΗΖ, Ζ Ε τής ΕΗ μείζονες είΰιν, 

ϊΰη δε ή Ε Η τή Ε Α, αί άρα Η Ζ, Ζ Ε τής Ε Α μεί

ζονες είΰιν. κοινή άφηρήΰδω ή ΕΖ' λοιπή άρα ή Η Ζ 

λοιπής τής Ζ Α μείζων έΰτίν. μεγίΰτη μεν άρα ή Ζ Α, 

20 έλαχίΰτη δε ή Ζ Α, μείζων δε ή μεν ΖΒ τής ΖΓ, ή 

δε ΖΓ τής ΖΗ 

Αέγω, ότι καϊ άπο τον Ζ ΰημείου δνο μόνον ϊΰαι 

προΰπεΰοννται προς τον ΑΒΓΑ κύκλον έφ' έκάτερα 

τής Ζ Α ίλαχίΰτης. ΰννεΰτάτω γάρ προς τή ΕΖ εύ-

25 δεία καϊ τώ προς αυτή ΰημείω τώ Ε τή υπό ΗΕΖ 

γωνία ϊΰη ή ύπό ΖΕΘ, καϊ έπεζεύχδω ή Ζ Θ. έπεϊ 

1. κύκλου φ. 3. ίστιν] om. FV. Ζ Α] φ (eras. Ζ J). 
4. Ζ Γ] corr. m. 2 ex ΗΓ V; Γ Ζ Ρ. Ζ Γ ] Γ Ζ F et m. 2 

V. 5. τή φ. 8. είσιν, ίση δε η ΑΕ τή Β Ε. αι άόα ΒΕ 
F. at ΕΒ, ΕΖ άρα Ρ. τής Β Ζ — 9. Ε Ζ ] om. F. 9. 
Α Ε] in ras. m. 2 V. αι άρα — Α Ζ] mg. m. 2 Ρ. είσίν 
Β. 10. Ante ΒΖ ras. 1 litt. V. 11. δέ] om. ΡΒ. δνσί] 
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ad circulum ΑΒΓΑ adcidant rectae aliquot Ζ Β, ΖΓ, 
ΖΗ. dico, maximam esse Ζ Α, minimam autem ZA, 
ceterarum autem esse ZJ3 > ΖΓ et ΖΓ> ZH. 

EZ aequales sunt. uerum etiam L BEZ> ΓΕΖ. 
itaque Β Ζ > ΓΖ [I, 24]. eadem de causa etiam 

ΓΖ>ΖΗ. 
rursus quoniam Η Ζ + ZE> Ε Η [I, 20], et 

ΕΗ — EA} 

erunt ΗΖ + Z2£> Ε Α. subtrahatur, quae commums 
est, EZ. itaque HZ>ZA.1) itaque Ζ Α maxima 
est, Ζ Α autem mininia, et ΖΒ > ΖΓ, Ζ Γ > ΖΗ 

dico etiam, duas solas aequales a puncto Ζ ad 
circulum ΑΒΓΑ adcidere in utraque parte rectae 
minimae ZA. construatur enim ad rectam Ε Ζ et 
punctum eius Ε angulo HEZ aequalis L ΖΕΘ [I; 23], 

1) Hoc Euclides ita demonstrauit: 
HZ+ Z E = ΕΔ + χ. 

E Z = E Z . ergo HZ = ΖΔ + χ [κ. ϊνν. 3], h. e. HZ>ZJ. 

δνο FV. 14. fWi/] PBF; comp. ρ; ίατί V. 15. ΖΗ] ΗΖ 
Τ. ίστϊν] PFp; ίατί BV. 18. efoM/] PF; είαι BVp. 
19. λοιπτ/ τ# ρ. Ζ Δ] eupra m. 1 V. ίατίν] PF; « W BVp. 

μέν] supra m. 1 F. 20. τών δ' άλλων μείζων μεν ή ΖΒ 
ρ. 21. της] τή Υ. 22. ΐααι] PF; svfofai Ϊααι BVp. 
23. ΑΒΓ Δ] Δ add. m. 2 V. 24. Ζ Δ] om. ρ. 

ducantur enim Β Ε, ΓΕ, Η Ε. 
et quoniam cuiusuis trianguli duo 
latera reliquo maiora sunt [I, 20], 
erunt ΕΒ + EZ> BZ. sed 

ΑΕ = ΒΕ. 
quare ΛΖ> Β Ζ. rursus quoniam 
ΒΕ — Γ Ε, comnmnis autem Ζ Ε, 
duae rectae Β Ε, Ε Ζ duabus Γ Ε, 
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ούν ϊΰη έβτίν ή Η Ε τή ΕΘ, κοινή δε ή ΕΖ, δνο 
δή αί ΗΕ, ΕΖ δνΰι ταΐς ΘΕ, ΕΖ ϊΰαι είΰίν' καϊ 
γωνία ή ύπό ΗΕΖ γωνία τή ύπό ΘΕΖ ϊΰη' βάΰις 
άρα ή Ζ Η βάΰει τή Ζ Θ ϊ6η έΰτίν. λέγω δή, "τι τή 

δ ΖΗ άλλη ϊΰη ον προΰπεΰεΐται προς τον κνκλον άπο 
τον Ζ ΰημεϊον. εί γάρ δννατόν, προΰπιπτέτω ή Ζ Κ. 
καϊ έπεϊ ή Ζ Κ τή Ζ Η ϊΰη έΰτίν, άλλά ή ΖΘ τή ΖΗ 
[ϊΰη έΰτίν], καϊ ή Ζ Κ άρα τή ΖΘ έΰτιν ϊΰη, ή Ιγγιον 
τής διά τον κέντρον τή άπώτερον ϊΰη' όπερ αδύνατον. 

10 ούκ άρα άπο τον Ζ ΰημείου ετέρα τις προΰπεΰεΐται 
προς τον κνκλον ϊΰη τή ΗΖ' μία άρα μόνη. 

9Εάν άρα κύκλον έπϊ τής διαμέτρον ληφδή τι ΰη
μεϊον, ο μή έΰτι κέντρον τον κύκλον, άπο δε του ΰη
μείου προς τον κύκλον προΰπίπτωΰιν εύδεΐαι τίνες, 

15 μεγίΰτη μεν έΰται, έφ' ης τό κέντρον, έλαχίΰτη δε ή 
λοιπή, τών δε άλλων άεϊ ή έγγιον τής διά του κέν
τρου τής άπώτερον μείζων έΰτίν, δύο δε μόνον ϊΰαι 
άπο τον αυτού ΰημείου προΰπεΰούνται προς τον κύ
κλον έφ' έκάτερα τής έλαχίΰτης' όπερ έδει δεΐζαι. 

20 
Έάν κύκλου ληφδή τι ΰημεϊον έκτος, άπο 

δε τού ΰημεϊον προς τον κύκλον διαχδώΰιν 
εύδεΐαι τίνες, ων μία μεν διά τον κέντρον, αί 
δε λοιπαί, ώς έτνχεν, τών μεν προς τήν κοίλην 

25 περιφέρειαν προΰπιπτονΰών εύδειών μεγίΰτη 

2. ΙΪΕ] ΕΗ F. εΐαίνλ PBF; εΐαί Vp. 4. ίατιν ΐαη 
ρ. ίατιν] ίατί Υ. δη] om. V (γάρ add. m. 2), δέ F. 

5. Ζ Η] Η eras. V. 6. ή] ώς ή BFp. 7. η Ζ Κ] e 
corr. m. 1 V. ίατιν Ϊαη Ρ ρ. άλλά] άλλ' BF; άλλα μην 
%αί Ρ. ΖΗ] corr. ex Ζ Ε V m. 1. 8. ϊαη ίατιν] om. Ρ; 
ϊαη F; ίατιν ΐαη Vp. άρα] om. F. Ζ Θ] ΘΖ Ρ. ΐαη 
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et ducatur ΖΘ. iam quoniam Η Ε = ΕΘ, et Ε Ζ com-
munis est, duae rectae HE, Ε Ζ duabus ΘΕ} ΕΖ ae-
quales sunt. et L ΗΕΖ = ΘΕΖ. itaque ZH= ΖΘ. 
dico igitur, nullam aliam rectae Ζ Η aequalem a 
puncto Ζ ad circulum adcidere. si enim fieri potest, 
adcidat ZK. et quoniam ΖΚ = ZH et ΖΘ = ZHy 

erit etiam Ζ Κ = ΖΘ, propior remotiori; quod fieri 
non potest [u. supra]. itaque a puncto Ζ nulla alia 
rectae HZ aequalis ad circulum adcidet. ergo una sola. 

Ergo si in diametro circuli punctum aliquod su-
mitur, quod centrum circuli non est, et ab boc puncto 
ad circulum rectae aliquot adcidunt, maxima erit ea, 
in qua est centrum, minima autem reliqua, ceterarum 
autem proxima quaeque ei, quae per centrum ducta 
est, remotiore maior est, et duae solae aequales ad 
circulum adcident a puncto illo in utraque parte mi-
nimae; quod erat demonstrandum. 

VIII. 
Si extra circulum punctuui aliquod sumitur, et ab 

hoc puncto ad circulum rectae aliquot educuntur, qua-
rum una per centrum, ceterae autem utcunque duc-
tae sunt, earum rectarum; quae ad cauam partem am-

Vni. Eutociue in Apollon. p. 12. 

ίστιν V. ή] om. F. εγγειον Ρ. 9. τή] τής PBVqp. 
ΐαη] del. Auguet. αδύνατον] hic seq. demonstratio alia, qnam 

app. recepi. 10. αημειον] corr. ex οημεϊα m. 1 V. 11. 
ΗΖ] Ε Ζ F. 13. ο μή — 19. ίλαχέατης] %α\ τά εξής P B V 
et Ρ post ras. 1 litt. 16. δέ] δ' ρ. 17. άπωτέοω ρ. 
έατι ρ. εύθεΐαι ΐααι ρ. 19. δεΐξαι] seq. εξής το δεώοημα 
V. 22 διαχδώαι V. 24. ϊτνχε V p . %οίλην] Χ eras. Β; 
κοί- in rae. m. 1 Ρ. 
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μέν έΰτιν ή διά τον κέντρον, τών δε άλλων άεϊ 
η έγγιον τής διά τον κέντρον] τής άπώτερον 
μείζων έΰτίν, τών δε προς τήν κνρτήν περι
φέρειαν προΰπιπτονΰών εύδειών έλαχίΰτη μέν 

5 έΰτιν ή μεταξύ τον τε ΰημεϊον καϊ τής δια-
μέτρον, τών δε άλλων άεϊ ή έγγιον τής έλα-
χίΰτης τής άπώτερον έΰτιν έλάττων, δνο δϊ 
μόνον ϊΰαι άπο τον ΰημεϊον προΰπεΰοννται 
προς τον κνκλον έφ' έκάτερα τής έλαχίΰτης. 

10 "Εΰτω κύκλος 6 ΑΒΓ, καϊ τον ΑΒΓ είλήφδω τι 
ΰημεϊον έκτος το Α, καϊ άπ αυτού διήχδωΰαν εν-
δ·εΐαί τίνες αί Α Α, ΑΕ* Α Ζ, Α Γ, έΰτω δ ε ή Α Α 
διά τον κέντρον. λέγω, οτι τών μϊν προς τήν ΑΕΖΓ 
κοίλην περιφέρειαν προΰπιπτονΰών εύδειών μεγίΰτη 

15 μέν έΰτιν ή διά τον κέντρου ή Α Α, μείζων 
δε ή μεν ΑΕ τής ΑΖ ή δε ΑΖ τής ΑΓ, τών 
δε προς τήν Θ ΑΚΗ κνρτήν περιφέρειαν προΰ
πιπτονΰών εύδειών έλαχίΰτη μέν έΰτιν ή Α Η ή 
μεταξύ του ΰημείου καϊ τής διαμέτρον τής Α Η, άεϊ 

1. ίατιν] ΐαται Β. Post κέντρον add. Ρ: ελαχίστη δε ή 
μεταξύ του τε σημείου καϊ τής διαμέτρου προσπίπτουσα; idem 
ρ, omisso προσπίπτουσα; del. m. 2; ελαχίστη μέν ίστιν (huc-
usque φ) ή μεταξύ του τε σημείου καϊ τής διαμέτρου F, supra 
scripto β m. 2; supra τών lin. 1 scr. α m. 2. δέ] δ' Β. 2. 
ϊγγειον Ρ. απώτερων Ρ, άπωτέρω ρ. 3. ίστίν] PF; comp. 
ρ; ίστίΥ; ϊσται Β. 4. ίλαχίστη — 5. διαμέτρου] mg. m. 2 Ρ; 
om. ρ et F, supra εύδειών est β m.2. 5. ίστιν] PV, ϊσται 
Β. 6. τών δε άλλων] om. ρ, add. m. 2 PF. δ' Β. 
ϊγγειον Ρ. 7. άπωτέρω Ρ ρ. ίλάττων (in ras. m. 1) ίστίν 
ρ. ίστιν] ϊσται Β. ίλάσσων F. 8. ϊσαί] Ρ m. 1, F; 
om. ρ; εύδεΐαι ΐσαι Β; ΐσαι εύδεΐαι V, Ρ m. 2. του] του 
αύτοϋ Β. 9. πρός] ΐσαι πρός ρ. 10. Post έστω ras. 1 litt. 
V. και του ΑΒΓ] om. F. είλήφω φ. 12. τίνες] P t F 
m. 1, V m. 1; τίνες προς τον κύκλον Β ρ , F m. 2, V m. 2. 
Ιη ipsa propositione Augustus suo arbitrio ordinem uerborum 
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bitus adcidunt, raaxima est, quae per centrum ducta 
est, ceterarum autem proxima quaeque ei, quae per 
centrum est; remotiore maior est, rectarum autem ad 
conuexam partem ambitus adcidentium minima est, 
quae inter punctum et diametrum posita est, cetera-
rum autem proxima quaeque minimae remotiore minor, 
et duae solae rectae a puncto illo ad circulum ad-
cident in utraque parte minimae. 

Sit circulus ΛΒΓ, et extra 
ΑΒΓ sumatur punctum aliquodz/, 
et ab eo rectae aliquot educantur 
AA9 AEy ΑΖ, ΑΓ, et Α Α per 
centrum ducta sit. dico. rectarum 
ad cauam parteni ambitus AEZP 
adcidentium maximam esse eam, 
quae per centrum ducta sit, AA} et 
AE> ΑΖ, Α Ζ > Α Γ, earum au-
tem, quae ad conuexam partem 

ambitus Θ ΑΚΗ adcidant. minimani esse AH, quae 
inter punctum efc diametrum Α Η posita sit, etproximam 

mutauit, sed parum recte; neque enim Euclides demonstrat 
Δ Α maximam, ΔΗ minimam esse omnium rectarum a Δ 
adcidentium, quod tamen inde facile sequitur, quod rectae ad 
Θ ΑΚΗ adcidentes omnino minores sunt ceteris. Campanus 
omisit p. 1821.23: ων μία — 25. εύδειών, cetera ut nos prae-
bei Eutocius p. 182, 24—25 et p. 184, 3—4 ut nos legit. 
15. Post Δ Α add. ελαχίστη δε η μεταξύ τον Δ ΰημεϊον καϊ 
τής διαμέτρον τής Α Η BFV; idem Ρ (ΔΗ pro Α Η) et ρ ad-
dito τε ante Δ et supra μεταξύ scripto ή Δ Η; έλαχίΰτη δε ή 
μεταξύ τον ΰημεϊον καϊ τής διαμέτρον τής Α Η ed. Basil. 
16. τής] (alt.) τή FV. 17. ΘΑΚΗ] Κ corr. ex Η V m. 1. 
18. έλαχίΰτη— 'ΐ9. Α Η] om. P B F V p , ed. Basil.; corr. Gre-
gorius. 19. αεί] αΐεί F. 
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δε ή έγγιον τής Α Η έλαχίΰτης ίλάττων έΰτϊ τής άπώ-
τερον, ή μεν Α Κ τής Α Α, ή d£ Α Α τής Α Θ. 

. Είλήφδω γάρ τδ κέντρον του ΑΒΓ κύκλου καϊ 
έΰτω τδ Μ' και έπεζενχδωΰαν αί ΜΕ, ΜΖ, ΜΓ, ΜΚ, 

δ ΜΑ, ΜΘ. 

Καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή Α Μ τή Ε Μ, κοινή προΰ
κείΰδω ή ΜΑ' ή άρα Α Α ίΰη έΰτϊ ταΐς Ε Μ, ΜΑ. 
άλλ' αί Ε Μ, ΜΑ τής Ε Α μείζονες είΰιν' καϊ ή Α Α 
άρα τής Ε Α μείζων έΰτίν. πάλιν, έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή 

10 ΜΕ τή ΜΖ, κοινή δε ή ΜΑ, αί ΕΜ, ΜΑ άρα ταΐς 
Ζ Μ, ΜΑ ίΰαι είΰιν' καϊ γωνία ή νπδ ΕΜΑ γω
νίας τής νπδ ΖΜΑ μείζων έΰτίν. βάΰις άρα ή Ε Α 
βάΰεως τής Ζ Α μείζων έΰτίν. ομοίως δή δείξομεν, 
ότι καϊ ή Ζ Α τής ΓΑ μείζων έΰτίν μεγίΰτη μεν 

15 άρα ή Α Α, μείζων δε ή μεν Α Ε τής Α Ζ, ή δ} Α Ζ 
τής ΑΓ. 

Καϊ έπεϊ αί ΜΚ, ΚΑ τής ΜΑ μείζονες είΰιν, ίΰη 
δε ή ΜΗ τή ΜΚ, λοιπή άρα ή ΚΑ λοιπής τής Η Α 
μείζων έΰτίν' ωΰτε ή Η Α τής ΚΑ έλάττων έΰτίν 

20 καϊ έπεϊ τριγώνον τον ΜΑ Α έπϊ μιάς τών πλενρών 
τής ΜΑ δνο ενδεΐαι εντός ΰυνεΰτάδηΰαν αί\ ΜΚ, 
ΚΑ, αί άρα ΜΚ, ΚΑ τών ΜΑ, Α Α έλάττονές είΰιν' 

1. δέ] om. P B F V p , ed. Basil.; corr. Gregorius. έγ-
γειον Ρ, sed corr. έλάααων εστίν PF. άπωτέρω ρ. 4. 
ΜΕ] corr. ex ΕΜ m. 2 V. ΜΓ] ΜΕ? φ (ηοη F). 7. 
Δ Μ Ρ. εστίν Ρ. ταΐς] corr. ex τά m.l F. 8. άλλ' αί] 
al δέ Ρ. τής] supra m. 1 Ρ. είσιν] PBF; είαι Vp. 
9. εστίν] PF; ίστί uulgo. 10. ΕΜτή Ζ Μ Ρ. δέ] cum 
Gregorio; προσχείσδω PBFVp. ή] o m - V. 11. είσϊν] 
PBF; είσί Vp. %αϊ γωνία] mutat. in γωνία δέ m. rec. F. 
ΕΜΑ] Ε snpra m. 1 F. 12. εστίν] comp. ρ; έατι uulgo. 
13. έστί Ρ. 14. Δ Ζ Ρ. ΓΔ] Δ in ras. V. εστίν] Ρ; 
comn .̂ ρ; έατι uulgo. 15. μεν ΔΕ] litt. μεν Δ in ras. ρ. 
19. ώστε %αί ρ. Δ Η τής Δ Κ Ρ. έλάττων] ελαχίστη F; 
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έλάασων Β ρ. έΰτϊ Β. Post έατίν add. ελαχίστη άρα εστίν 
PV; om. BFp, Augustus. 21. συνεστήκεσαν ρ. 22. αι 
άρα Μ Κ, ΚΔ\ άρα Ρ. Ante τών in F lacun. 3 litt. 
έλάττους Ρ, ελάσσονες F. 

quamque lumimae Α Η remotiore minorein, AK< ΑΛ, 
Α Λ < ΑΘ.1) 

sumatur enim centruni circuli ΑΒΓ [prop. I ] , et 
sit M. et ducantur ΜΕ, MZ, ΜΓ, MK, ΜΑ, ΜΘ. 
et quoniam AM = EM, communis adiiciatur MA. 
itatfue Α Α = Ε Μ + ΜΑ. uerum . 

ΕΜ+ ΜΑ> ΕΑ [1,20]. 
quare etiam Α Α > Ε Α. rursus quoniam ΜΕ= ΜΖ, 
et communis est ΜΑ, erunt ΕΜ} ΜΑ et ΖΜ, ΜΑ 
aequales.2) et L ΕΜΑ > ΖΜΑ. itaque Ε Α > Ζ Α 
[1,24]. similiter demonstrabimus, esse etiam Ζ Α > Γζ/ . 
ergo maxima est z/z/, et AE> ΑΖ, AZ> ΑΓ. 

et quoniam MK + uTz/ > Afz/ [I ; 20], et 
Μ Η = Μ Κ, 

erit ΚΑ > Uz/ . quare etiam Η Α < uf z/. et quoniam 
in triangulo MAA in uno latere M z / duae rectae 
ΜΚ, Κ Α intra constitutae sunt, erunt 

MK + KA< Μ Α + Α Α [I, 21]. 

1) Ne hic quidem emendationes Augusti a mutationibus 
ab eodem in propositione factis pendentes recipiendas esse 
duxi, sed emendatione Gregorii leniore, quamquam et ipsa ob 
consensum codicum incertissima, usus uerba ίλαχίατη μέν — 
διαμέτρου τής Α Η transposui a ρ. 184,16 ad lin. 19 et huic loco 
adcommodaui. eodem ducit tenor et propositionis et demon-
strationie. sine dubio et transpositio omnium codicum hoc loco 
et interpolatio nonnullorum p. 184,1 (cfr. 4) satis antiquo tem-
pore a matbematico imperito ad similitudinem prop. VII factae 
sunt, in quam rursus p. 178, 19 in F ex prop. VIII quaedam 
irrepserunt. 

2) Lin. 10 error codicum iam ante Theonem ex lin. 6 or-
tus erat. 
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ίΰη δε ή ΜΚ τή ΜΑ' λοιπή άρα ή Α Κ λοιπής τής 

Α Α έλάττων εΰτίν. ομοίως δή δείξομεν, ότι καϊ η 

Α Α τής Α Θ έλάττων εΰτίν έλαχίΰτη μεν άρα ή Α Η, 

έλάττων δε ή μεν Α Κ τής Α Α ή δε Α Α τής Α Θ. 

5 Λέγω, ότι καϊ δνο μόνον ί'ΰαι άπό τον Α ΰημεΐον 

προΰπεΰοννται πρός τον κύκλον έφ' έκάτερα τής'ΑΗ 

έλαχίΰτης' ΰννεΰτάτω πρός τή ΜΑ ένδεια καϊ τω 

πρός αντή ΰημείω τω Μ τή νπό ΚΜΑ γωνία ίΰη 

γωνία ή νπό Α Μ Β, και έπεξεύχδω ή Α Β. καϊ έπεϊ 

10 ίΰη έΰτϊν ή ΜΚ τή ΜΒ, κοινή δε ή ΜΑ, δνο δή 

αί Κ Μ, ΜΑ δνο ταΐς Β Μ, ΜΑ ίΰαι είΰϊν έκατέρα 

έκατέρα' καϊ γωνία ή νπό ΚΜΑ γωνία τή νπό ΒΜΑ 

Ί'ΰη' βάΰις άρα ή Α Κ βάΰει τή Α Β ί'ΰη έΰτίν. λέγω 

[δή], ότι τή Α Κ ένδεια άλλη ί'ΰη ον προΰπεΰεΐται 

15 πρός τον κνκλον άπό τον Α ΰημεΐον. εί γάρ δννατόν, 

προΰπιπτέτω καϊ έΰτω ή ΑΝ. έπεϊ ονν ή ΑΚ τή 

ΑΝ έΰτιν Ϊΰη, άλλ* ή Α Κ τή Α Β έΰτιν ίΰη, καϊ ή 

Α Β άρα τή ΑΝ έΰτιν ί'ΰη, ή έγγιον τής Α Η έλα

χίΰτης τή άπώτερον [έΰτιν] ί'ΰη' όπερ αδύνατον έδείχ-

20 δη. ούκ άρα πλείονς ή δύο ίΰαι πρός τον ΑΒΓ 

κύκλον άπό τον Α ΰημεΐον έφ' έκάτερα τής Α Η έλα

χίΰτης προΰπεΰοννται. 

Έάν άρα κύκλον ληφδή τι ΰημεΐον έκτος, άπό δε 

τον ΰημεΐον πρός τον κύκλον διαχδώΰιν εύδεΐαι τίνες, 

25 ων μία μεν διά τον κέντρον αί δε λοιπαϊ, ώς έτνχεν, 

1. ίση δέ] PFj ων ίατιν ΐαη B V ; ων ρ. Μ Λ] Μ Λ ΐαη 
ίατίν ρ. 2. έλαααων F, ut lin. 3. 3. ΔΗ] ΔΗ τής Δ Κ 
Fp et V eras. 4. έλάααων Βρ. έλάττων δε η μέν] ή δέ F. 

5. και] om. Βρ. ΐααι] Ρ, F m. 1; ΐααι ενδεΐαι V, F m. 2; 
ενδεΐαι ΐααι Βρ. 7. γάρ πρός F. 9. γωνία] om. ρ. 
10. Μ Κ] Β Μ Β, Μ Β ρ et V e corr. . ΜΒ] ΜΚ Β ρ et V e 
corr. 11. δναί B V p . έκατέρα] εκατέραι V. 13. ΐαη] 
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uerum Μ Κ = ΜΑ. itaque AK< Α Α. similiter άβ
ια onstrabirnus, esse etiam Α Α < Α Θ. ergo miniina 
est Α Η, et Α Κ < Α Α, Α Α < ΑΘ. 

dico etiarn, duas solas aequales a puncto Α ad 
circulum adcidere in utraque parte minimae AH. 
construatur ad rectam Μ Α et punctum eius M, an-
gulo KMA aequalis L AMB [I, 23], et ducatur AB. 
et quoniam MK « MB, et communis est MA, duae 
rectae ΚΜ, Μ Α duabus Β Μ, ΜΑ aequales sunt altera 
alteri; et L KMA = BMA. itaque Α Κ = Α Β [1,4]. 
dico, rectaez/UL aequalem aliam rectam non adcidere 
ad circulum a puncto A. nam, si fieri potest, adcidat 
et sit AN. iam quoniam Α Κ = ΑΝ, et AK — ΑΒ, 
erit etiam Α Β = z/iV, propior minimae Α Η remo-
tiori; quod fieri non potest [u. supra]. quare plures 
quam duae aequales non adcident ad circuluni ΑΒΓ 
a Α puncto in utraque parte minimae AH. 

Ergo si extra circulum punctum aliquod suraitur, 
et ab hoc puncto ad circulum rectae aliquot educun-

(priu8) P, F m. 1, ρ; ί'ση ίστί V, F m. 2; ίστιν ί'ση Β. ίστίν] 
Ρ, comp. ρ, ίστί utdgo. 14. δή] om. Ρρ. Δ Κ ] Κ'ΥΩ. ras. 
V, ΒΔ F; ΔΒφ. 15. προς] post κα m. 1 πρός φ; m^. * γρ. 
προς τον κύκλον F. 16. -πιπτέτω in ras. V. 17. αλλά Ρ. 

Δ Κ ] Κ Δ F. Δ Β] Β e corr. V. 18. άρα] supra comp. 
F m. 2. ϊγγειον Ρ, sed corr. 19. άπωτέρω p. ίστιν] de-
leo; cfr.p. 182,9. ίστιν ί'ση] om. p, August. εδείχδη] om. 
B, August. Post hoc uerbum legitur alia demonstratio; u. 
append. 20. η δύο ΐσαι] Ρ et sine dubio F m. 1; άδύνατ φ 
eeq. αι m. 1 (^ro άδύν^ fiabuit F ή δύο), supra scr. μόνον 
εύδεΐαι m. 2; η δύο μόνον εύδεΐαι Ϊσαι Β, et V, sed μόνον 
m. 2 supra scr. est; ή δύο εύδεΐαι προσπεσοΰνται p. πρός 
— 21. σημείου] άπο του Δ σημείου προσπεσοΰνται προς τον 
ΑΒΓ κύκλον Β. 21. κύκλον] m. 2 F. Δ] corr. ex Γ V. 
22. προσπεσοΰνται] om. Βρ. 23. άπο δέ — ρ. 190, 9: ελαχί
στης] καϊ τά εξής PBFV. 25. ϊτυχε ρ. 
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τών μεν πρός τήν κοΐλην περιφέρειαν προΰπιπτονΰών 
ενδειών μεγίΰτη μέν έΰτιν ή διά τον κέντρον, τών δε 
άλλων άεϊ ή έγγιον τής διά τον κέντρον τής άπώ-
τερον μείζων έΰτίν, τών δε προς τήν κνρτήν περιφέ-

5 ρειαν προΰπιπτονΰών ενδειών έλαχίΰτη μέν έΰτιν ή 
μεταξύ τον τε ΰημεΐον καϊ τής διαμέτρον, τών δε 
άλλων άεϊ ή έγγιον τής έλαχίΰτης τής άπώτερόν έΰτιν 
έλάττων, δνο δε μόνον ίΰαι άπό τον ΰημεΐον προΰ
πεΰοννται πρός τον κνκλον έφ* έκάτερα τής έλαχίΰτης* 

10 όπερ έδει δεΐξαι. 

δ'. 

Έάν κνκλον ληφδή τι ΰημεΐον εντός, άπο 
δε τον ΰημεΐ\ον πρός τον κνκλον προΰπίπτωΰι 
πλεΐονς ή δνο ίΰαι ενδεΐαι, τό ληφδεν ΰημεΐον 

15 κέντρον έΰτϊ τον κνκλον. 
"Εΰτω κύκλος ό ΑΒΓ, εντός δε αντον ΰημεΐον τό 

Α, καϊ άπό τον Α πρός τον ΑΒΓ κύκλον προΰπιπτέ-
τωΰαν πλείονς ή δύο ίΰαι εύδεΐαι αί Α Α, Α Β, ΑΓ' 
λέγω, ότι τό Α ΰημεΐον κέντρον έΰτϊ τοϋ ΑΒΓ κύκλον. 

20 Έπεζεύχδωΰαν γάρ αί Α Β, Β Γ καϊ τετμήΰδωΰαν 
δίχα κατά τά Ε, Ζ ΰημεΐα, καϊ έπιζενχδεΐΰαι αί Ε Α, 
Ζ Α διήχδωΰαν έπϊ τά Η, Κ, Θ, Α ΰημεΐα. 

Έπεϊ ονν ίΰη έΰτϊν ή Α Ετη ΕΒ, κοινή δε ή Ε Α, 
δύο δή αί ΑΕ, Ε Α δύο ταΐς Β Ε, Ε Α ίΰαι είΰιν' 

25 καϊ βάΰις ή Α Α βάΰει τή ΑΒ Ϊΰη' γωνία άρα ή νπό 

2. τών δε άλλων — 10. δεΐξαϊ] καϊ τά ίξής ρ. 13. nqoc-
πίπτωαι] προαπίπτοναι Vp. 14. εύδεΐαι ΐααι ΒΥ. 18. 
ενδεΐαι ΐααι BVp. 22. ΖΔ] PBF, V m. 2; ΔΖ ρ, Vm. 1. 
Κ, Η, Α, Θ Ρ. 24. δναί Βφρ. είαιν] PFV; είαί Βρ. 
25. και] m. 2 V. βάαις άρα Υ. ΐαη] Ρ et postea inserto 
εατί F; ΐαη εατί V; ίατιν ΐαη Β ρ. 
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tur, quarum una per centrum, ceterae autem utcun-
que ductae sunt, earum rectarum, quae ad cauam 
partem ambitus adcidunt, maxima est, quae per cen-
trum ducta est; ceterarum autem proxima quaeque ei, 
quae per centrum est, remotiore maior est, rectarum 
autem ad conuexam partem ambitus adcidentium mi-
nima est ; quae inter punctum et diametrum posita 
est, ceterarum autem proxima quaeque minimae re-
motiore minor, et duae solae rectae a puncto illo ad 
circulum adcident in utraque parte minimae; quod 
erat demonstrandum. 

IX. 
Si intra circulum punctum aliquod sumitur, et ab 

hoc puncto ad circulum plures quam duae rectae aequa-
les ad circulum adcidunt, sumptum punctum centrum 

est circuli. 
Sit circulug Α Β Γ, et intr a 

eum punctum A, et a Α 
ad ΑΒΓ circulum plures 
quam duae rectae aequales 
adcidant ΑΑ, ΑΒ, ΑΓ. 
dico, punctuin Α centrum 
esse circuli ΑΒΓ. 

ducantur enim ΑΒ,ΒΤ 
et secentur in duas partes 

aequales in punctis Ε, Z, et ductae ΕΑ, Ζ Α educan-
tur ad puncta Η, Κ, Θ, A. 

iam quoniam ΑΕ — EB, et communis est EA} 

duae rectae ΑΕ, Ε Α duabus ΒΕ, ΕΑ aequales sunt. 
et Α Α = Α Β. itaque L AEA = ΒΕΑ [I, 8]. itaque 
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ΑΕΑ γωνία τή ύπό ΒΕΑ Ϊΰη εΰτίν ορδή άρα έκα
τέρα τών νπό ΑΕΑ, ΒΕΑ γωνιών ή Η Κ άρα τήν 
Α Β τέμνει δίχα καϊ πρός όρδάς. καϊ έπεϊ, έάν έν κύ
κλω εύδεΐα τις εύδεΐαν τινα δίχα τε καϊ πρός όρδάς 

5 τέμνη, έπϊ τής τεμνούΰης έΰτϊ τό κέντρον τοϋ κύκλον, 
έπϊ τής ΗΚ άρα έΰτϊ τό κέντρον τοϋ κύκλον. διά 
τά αυτά δή καϊ έπϊ τής ΘΑ έΰτι τό κέντρον τοϋ 
ΑΒΓ κύκλον. καϊ ούδεν έτερον κοινόν έχονΰιν αί 

Η Κ, ΘΑ εύδεΐαι ή τό Α ΰημεΐον τό Α άρα ΰημεΐον 
10 κέντρον έΰτϊ τοϋ ΑΒΓ κύκλον. 

Έάν άρα κύκλον ληφδή τι ΰημεΐον εντός, άπό δε 
τοϋ ΰημεΐον πρός τον κύκλον προΰπίπτωΰι πλείονς ή 
δύο ί'ΰαι εύδεΐαι, τό ληφδεν ΰημεΐον κέντρον έΰτϊ 
τοϋ κύκλον όπερ έδει δεΐξαι. 

15 

Κύκλος κύκλον ού τέμνει κατά πλείονα ΰη

μεΐα ή δύο. 

Εί γάρ δννατόν, κύκλος ό ΑΒΓ κύκλον τον ΑΕΖ 

τεμνέτω κατά πλείονα ΰημεΐα ή δύο τά Β, Η, Ζ, Θ, 

20 καϊ έπιζενχδεΐΰαι αί ΒΘ, Β Η δίχα τεμνέΰδωΰαν κατά 

τά Κ, Α ΰημεΐα' καϊ άπό τών Κ, Α ταΐς ΒΘ, ΒΗ 

1. ίατι V. άρα] ΡΒ, F in ras.; γάρ ρ in ras., V m. 1; 
ίατιν άρα V m. 2. 2. ή] καϊ ή ρ. άρα] om. p. 3. 
τέμνει δίχα] Ρ; δίχα τέμνει Β, δίχα τέμνοναα V (eed-νονσα et 
seq. και in ras.), ρ, F (δίχα τέμνονοι φ). ορ-9-a'ff] όρδάς 
τέμνει Vp et F in ras. καϊ έπεϊ] in ras. F, seq. in mg. 
transeunt. καϊ έπεϊ — 5. τέμνη] mg. m. rec. Ρ. τε] in 
fine lin., in mg. add. μντ] m. 2 B. 5. τέμνη] τέμνει FV. 
της] om. F? έατιν F.' 6. έατιν Β. 7.' έατιν Ρ. 8. 
ΑΒΓ] om. p. κνκλον] m. 2 F; om. Β. 12. προαπίπτωαι 
— 14 κνκλον] καϊ τά εξής ρ. 12. -πίπτωαι in ras. F. 
13. εύδεΐαι ΐααι Β. 14. Seq. alia demonstratio, de qua u. 
appendix. 15. ια' F, sed α eras. 18. JEZ] corr. ex 
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uterque angulus AEA} ΒΕΑ rectus est [I, def. 10]. 
ergo Η Κ rectam Α Β et in duas partes aequales et 
ad angulos rectos secat. et quoniani, si in circulo 
recta aliqua aliam rectam et in duas partes aequales 
et ad angulos rectos secat, in secanti erit centrura 
circuli [prop. I coroll.], centrum circuli in Η Κ erit. 
eadem de causa etiam in Θ Α erit centrum circuli 
ΑΒΓ. nec ullum aliud commune punctuni habent 
HK} Θ Α rectae ac Α punctum. itaque Α centrum 
est circuli ΑΒΓ. 

Ergo si intra circuluni punctum aliquod sunritur, 
et ab hoc puncto plures quam duae rectae aequales 
ad circulum adcidunt, sumptum punctum centrum est 
circuli; quod erat demonstrandum. 

X. 
Circulus circulum non secat in pluribus punctis 

quam duobus. 
nam, si fieri potest, 

circulus ΑΒΓ circu-
\umAEZ in pluribus 

JE secet punctis quam 
duobus B, Hy Ζ , Θ, 
et ductae ΒΘ, Β Η 
in punctis Κ, Α in 
duas partes aequales 
secentur, et a K}A ad 
ΒΘ, Β Η perpendicu-

JEH m. 2 V. 19. Ζ, Θ] corr. ex Θ, Ζ m. 2 V. 20. ΒΘ, 
B H ] P ; ΒΘ, HB F m. 1; ΒΗ,ΘΒ F m. 2; Β Η, ΒΘ BVp. 
τετμήο&ωσαν δίχα ρ. τετμήα&ωσαν Ρ. 21. ΒΘ, Β Η] 
BF, V m. 2; Β Η, ΒΘ Ρρ, V m. 1. 

Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. 13 

file:///umAEZ
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πρός όρδάς άχδεΐΰαι αί Κ Γ, Α Μ διήχδωΰαν έπϊ τα 
Α, Ε ΰημεΐα. 

Έπεϊ ονν εν κύκλω τώ ΑΒΓ εύδεΐά τις ή ΑΓ 
εύδεΐάν τινα τήν Β Θ δίχα και προς όρδάς τέμνει, 

5 έπί τής Α Γ άρα έΰτϊ τό κέντρον τον ΑΒΓ κνκλον. 
πάλιν, έπεϊ έν κύκλω τώ αύτώ τώ ΑΒΓ εύδεΐά τις 
ή Ν8 εύδεΐάν τινα τήν Β Η δίχα καϊ πρός όρδάς 
τέμνει, έπϊ τής Ν8 άρα έΰτϊ τό κέντρον τον ΑΒΓ 
κνκλον. έδείχδη δε καϊ έπϊ τής ΑΓ, καϊ κατ ούδεν 

10 ΰνμβάλλονΰιν αί ΑΓΧΝ8 εύδεΐαι ή κατά τό Ο' τό 
Ο άρα ΰημεϊον κέντρον έΰτϊ τον ΑΒΓ κύκλον. ομοίως 
δή δείξομεν, ότι καϊ τον ΑΕΖ κύκλον κέντρον έΰτϊ 
τό 0' δύο άρα κύκλων τεμνόντων άλλήλονς τών 
ΑΒΓ, ΑΕΖ τό αυτό έΰτι κέντρον τό 0' όπερ έΰτιν 

15 αδύνατον. 
Ούκ άρα κύκλος κύκλον τέμνει κατά πλείονα ΰη

μεΐα ή δύο' όπερ έδει δεΐξαι. 

ια'. 

Έάν δύο κύκλοι έφάπτωνται αλλήλων έν-
20 τός, καϊ ληφδή αυτών τά κέντρα, ή έπϊ τά 

κέντρα αυτών έπιζενγννμένη εύδεΐα καϊ έκ-
βαλλομένη έπϊ τήν ΰνναφήν πεΰεΐται τών κύ
κλων. 

Ανο γάρ κύκλοι οί ΑΒΓ, ΑΑΕ έφαπτέΰδωΰαν 
25 αλλήλων εντός κατά τό Α ΰημεϊον, καϊ είλήφδω τον 

1. ΚΓ, ΑΜ] litt. Γ, Α in ras. m. 2 F; ΚΑ, ΓΜ Υ, sed 
corr. m. 1. 2. Α , Ε] in ras. ρ; ΑΕ, HA Ρ. 3. τω] e 
corr. V m. 2. 4. δίχα τε BVp. και] supra m. 2 F. 
7. δίχα τέμνει καϊ προς όρδάς ρ. Ante όρδάς ras. 1 litt. V. 

8. τό κέντρον έΰτϊ BVp. 9. καί]^ (prius) m. 2 V. 10. 
εύδείαί] om. ρ. ή] Ρ, F m. 1; άλλήλαις ή B V p , F m. 2. 
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„ lares ducantur ΚΓ, AMet educantur ad Α, Ε puncta. 
iam quoniam in circulo ΑΒΓ recta aliqua Α Γ aliam 
rectam Β Θ in duas partes aequales et ad angulos 
reetos secat, in Α Γ erit centrum circuli ΑΒΓ [prop. 
I coroll.]. rursus quoniam in circulo eodeni ΑΒΓ 
recta quaedam Ν3 aliam rectam Β Η in duas partes 
aequales et ad angulos rectos seeat, in Ν 3 erit cen-
trum circuli ΑΒΓ [id.]. sed demonstratum est; idem 
in Α Γ esse!, nec usquam eoneurrunt rectae ΑΓ, Ν 3 
excepto puncto Ο. Ο igitur centrum est circuli ΑΒΓ. 
similiter deinonstrabimus, Ο etiain circuli AEZ cen-
trum esse. itaque duo circuli inter se secantes ABT, 
AEZ, idem habent centrum O; quod fieri non potest 
[prop. V ] . 

Ergo circulus circulum non secat in pluribus punc-
tis quam duobus; quod erat demonstrandum. 

XI. 

Si duo circuli intra contingunt inter se, et sumpta 
erunt centra eorum, recta centra eorum coniungens 
producta etiam1) in punctum contactus circulorum 
cadet. 

uam duo circuli ΑΒΓ, AAE intra contingant 
inter se in Α puneto, et sumatur circuli ΑΒΓ cen-

1) Minus recte in Β post εκβαλλομένη interpungitur; quam-
quam nsus Euclidis potius εκβαλλομένη καϊ postulat; και de-
leuit Gregorius. 

13. $vo άρα—14. τό Ο] om. Ρ. 14. εστίν] om. ρ. 17. η 
δύο] om. Ρ. Se^uitur alia demonstratio, u. appendix. 18. 
ια'] om. φ. 19. εντός] mg. m. 1 Ρ. 20. καϊ ληφ&τ} αυτών 
τά κέντρα] om. Β. 21. και] om. V. 22. πεσεάαι] litt. 
σειτ- in ras. m. 2 V. 24. άπτέσ&ωσαν Theon (BPVp). 

13* 



196 ΣΤΟΓΧΕΙ&Ν γ'. 

μεν ΑΒΓ κύκλου κέντρον το Ζ , του δε ΑΑΕ τό Η 

λέγω, οτι ή από τού Η έπϊ τό Ζ έπιζενγννμένη εύδεια 

εκβαλλομένη επί τό Α πεΰεΐται. 

Μή γάρ, άλλ' ει δυνατόν, πιπτέτω ώς ή ΖΗΘ, 

5 καϊ έπεζεύχδωΰαν αι Α Ζ, Α Η. 

Έπεϊ ονν αί Α Η, Η Ζ τής Ζ Α, τοντέΰτι τής ΖΘ, 

μείζονες είΰιν, κοινή άφηρήΰδω ή ΖΗ' λοιπή άρα ή 

Α Η λοιπής τής ΗΘ μείζων έΰτίν. ΐΰη δε ή Α Η τή 

ΗΑ'' και ή Η Α άρα τής ΗΘ μείζων έΰτίν ή έλάττων 

10 τής μείζονος' όπερ έΰτίν αδύνατον ούκ άρα ή άπο 

του Ζ έπϊ τί Η έπιζευγνυμένη εύδεια έκτος πεΰεΐται' 

κατά τό Α άρα έπϊ τής ΰυναφής πεΰεΐται. 

'Εάν άρα δύο κύκλοι έφάπτωνται αλλήλων εντός, 
[καϊ ληφδή αυτών τά κέντρα], ή έπϊ τά κέντρα αυτών 

15 έπιζευγνυμένη εύδεια [καϊ εκβαλλομένη] έπϊ τήν ΰυνα-

φήν πεΰεΐται τών κύκλων όπερ έδει δεΐζαι. 

ιβ'. 

Έάν δύο κύκλοι έφάπτωνται αλλήλων έκ

τος, ή έπϊ τά κέντρα αυτών έπιζενγννμένη διά 

ΒΟ τής επαφής έλεύΰεται. 

Αύο γάρ κύκλοι οί ΑΒΓ, ΑΑΕ έφαπτέΰδωΰαν 

αλλήλων έκτος κατά τό Α ΰημεϊον, καϊ είλήφδω τον 

μεν ΑΒΓ κέντρον τό Ζ, τον δε ΑΑΕ τό Η' λέγω, 

1. μέν] om. Β. το κέντρον τό Ρ. 3. Α ΰημεϊον FV, 
Ρ m. rec. 4. Ζ Η Θ ] Ζ Θ F, Η supra scr. m. 2. 6. αι] ψ 
Ρ. Ζ Α] in ras. m. 1 V. τής Ζ Α] mg. m. 1 Ρ. τοντέΰτιν 
Ρ. 7. είΰιν] Ρ; εΐΰΐ uulgo. Ζ Η ] Η in ras. V. 8. ΐΰη 
δέ — 9. έΰτιν] mg. m. 2 Β (έΰτι). ΐΰη δε ή Α Η τή ΗΑ] in 
ras. ρ. ΑΗ] ΡΒ, F m. 1, V m. 1; JH ρ, F m. 2, V ni. 2. 
9. ΚΔ] ΡΒ, F m. 1, V m. 1; AH p, F m. 2, V m. 2. έλάΰ-
ΰοαν Fp. 10. έΰτίν] PF; om. BVp. 17] supra m. 1 P. 
11. Post εκτός add. τής κατά το Α ΰυναφής Theon (BFVp), 
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trum Z , circuli autem AAE centrum Η [prop. I] . 
dico, rectam H, Zh coniungentem productam in Α ca-
suram esse. 

ne cadat enim, sed si fieri "potest, cadat ut ΖΗΘ 
et ducantur AZ, AH. iam quoniam 

AH+ HZ> Ζ Α [I, 20], 
Θ h.e. ΛΗ + ΗΖ> ΖΘ, subtrahatur, 

quae communis est, ZH. itaque 
ΑΗ>ΗΘ. sed Α Η = Η Α. itaque 
etiam Η Α > ΗΘ, minor maiore; 
quod fieri ηοη potest. itaque recta 
Ζ , Η coniungens extra non cadet. 
quare mA inpunctum contactus cadet. 

Ergo si duo circuli intra contingunt inter se, et 
sumpta erunt centra eorum, recta centra eorum con-
iungens producta etiam in punctum contactus circnlo-
rum cadet; quod erat demonstrandnm. 

XII. 
Si duo circuli extrinsecus contingunt inter se, recta 

centra eorum coniungens per punctum contactus ibit. 
nam duo circuli ΑΒΓ, AAE extrinsecus contin-

gant inter se in puncto A, et sumatur circuli ΑΒΓ 
centrum Z , circuli autem AAE centrum Η [prop. I ] . 

Ρ m. rec. 12. κατά το Α άρα επϊ τής ΰυναφής πεβεΐταϊ] Ρ; 
ίπ' αυτής άρα υ; ίπ' αυτής Β, άρα add. m. 2; έπ' αυτήν άρα 
V; έπ' αύτοΐς αρα F. 13. έφάπτωνται] άπτωνται ΡΒ, et F, 
eed έφ- eupra m. 1. 14. καϊ ληφ&ή αυτών τά κέντρα] mg. 
m : 2 F; om. PVp. 15. καϊ έκβαλλομένη] om. PFp. 16. 
τών κύκλων] om. ρ. Seq. alia demonstratio; u. appendix. 
17. ιβ'] om. φ. 18. άπτωνται Theon (BFVp). 19. ένδεια 
διά BV, F m. 2. 23. ΑΒΓ] e corr. F. Dein κνκλον add. 
ρ φ, V m. 2. 
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2. κατά τό Α] supra m. 2 V. 4. ΑΖ] ΖΑ Ρ. 6. Ζ Α] 
Α Υ. 8. Α Η F. Ante Η Δ 1 litt. eras. F. 9. Ζ Γ] Ζ 
V, corr. ex Γ m. 1. Η Δ] ΔΗ Ρ ρ. 10. ίλάττων] ίλάαβων 
F; ή ίλάττων Υ. 11. ίατιν] om. ρ. τον] τό Β. 12. 
Η] Μ φ (ηοη F). 13. αντήν φ. άρα] om. Β. 14. 
Έάν] άν Υ. 15. ή ίπί] in ras. m. 2 V. " ένδεια διά] 
PBFV. 14. «άν άρα — 16. ίλενσεταί] om. p. 16. 
οπερ έδει δείξαί] : ~ BF. 17. ιγ'] ιε' F; corr. m. 2. 

ότι ή άπό τον Ζ έπϊ τό Η έπιζενγννμένη ένδεια διά 

τής κατά τό Α επαφής έλεύΰεται. / 

Μή γάρ, άλλ* ει δννατόν, έρχέΰδω ώς ή Ζ ΓΑ Η, 

καϊ έπεζεύχδωΰαν αι Α Ζ, Α Η. 

5 Έπεϊ ούν τό Ζ ΰημεϊον κέντρον έΰτϊ τον ΑΒΓ 

κύκλον, ϊΰη έΰτίν ή Ζ Α τή ΖΓ. πάλιν, έπεϊ τό Η 

ΰημεϊον κέντρον έΰτϊ τον ΑΑΕ κύκλον, ϊΰη έΰτίν ή 

Η Α τή Η Α. έδείχδη δε και ή Ζ Α τή ΖΓ ΐΰη' αι 

άρα Ζ Α, Α Η ταϊς Ζ Γ, Η Α ϊΰαι είΰιν * ώΰτε όλη ή 

10 Ζ Η τών Ζ Α, Α Η μείζων έΰτίν άλλά καϊ έλάττων' 

όπερ έΰτίν αδύνατον, ούκ άρα ή άπο τον Ζ έπϊ τό 

Η έπιζενγννμένη εύδεια διά τής κατά τό Α επαφής 
ούκ έλεύϋεται' δι' αυτής άρα. 

'Εάν άρα δύο κύκλοι έφάπτωνται αλλήλων έκτος, 
15 ή έπϊ τά κέντρα αυτών έπιζενγννμένη [εύδεια] διά 

τής επαφής έλεύϋεται' όπερ έδει δεΐζαι. 

ιγ'. 

Κύκλος κύκλον ούκ εφάπτεται κατά πλείονα 

ΰημεΐα ή καδ' έν, έάν τε εντός έάν τε έκτος 

20 έφάπτηται. 

Εί γάρ δυνατόν, κύκλος 6 ΑΒΓΑ κύκλον τον 

ΕΒΖΑ έφαπτέΰδω πρότερον εντός κατά πλείονα ΰη

μεΐα ή ϊέν τά Α, Β. 
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dico, rectani Ζ, Η coniungenteni per punctum con-
tactus Α ire. 

ne eat enim ; sed si fieri potest, cadat ut ΖΓΑΗ, 
et ducantur ΑΖ, ΑΊΑ. iam quoniam Ζ punctum cen-
trum est circuli ΛΒΓ, erit Ζ Α = ΖΓ. rursus quo-
niam Η punctum centrum est circuli ΛΑΕ, erit 

AH=HA. 

sed demonstratum est, etiam 
Ζ Α = ΖΓ. itaque 

ΖΛ + Λ Η = Ζ Γ + HA. 

quare Ζ Η > Ζ Λ + Α Η. uerum 
etiam ΖΗ<ΖΛ + ΑΗ [Ι, 20]; 
quod fieri ηοη potest. itaque recta 
Ζ, Η coniungens extra punctum 
contactus Α ηοη ibit. quare per 
Α ibit. 

Ergo si duo circuli extrinsecus contingunt inter se 
reeta centra eorum coniungens per punctuni contactus 
ibit; quod erat demonstrandum. 

XIII. 

Circulus circulum non contingit in pluribus punc-
tis quam in uno, siue intra siue extrinsecus contingit. 

nam si fieri potest, circulus ΑΒΓΑ circulum 
EBZA prius intra contingat in pluribus punctis quam 

18. ούκ] supra m . 2 f V ; κατά τά V, sed corr. 19. εντός] 
ίντός εφάπτηταί Ρ; Ικτό^ Β et V m. 2 (ίντός m. 1). εκτό?] 
ίντός BV. 20. ίφάπτηται] om. Ρ. 21. ΑΒΓΔλ ΑΒΓ lac. 
1 litt. φ. 22. Ε Ζ , Ζ Δ Ρ, corr. m. rec. άπτεσ&ω Β ρ et 
F m. 1 (corr. m. 2). 23. Δ, Β] Β, Δ Ρ ρ. 
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Και είλϊφδω τον μεν ΑΒΓΑ κνκλον κέντρον το 

Η, τον δε ΕΒΖΑ το Θ. 

Ή άρα άπο τον Η έπϊ το Θ έπιζενγννμένη έπϊ τά 

Β, Α πεΰεΐται. πιπτέτω ώς ή ΒΗΘΑ. και έπεϊ το 

5 Η ΰημεϊον κέντρον έΰτϊ τον ΑΒΓΑ κνκλον, ϊΰη έΰτίν 

ή Β Η τή ΗΑ' μείζων άρα ή Β Η τής ΘΑ* πολλω 

άρα μείζων ή ΒΘ τής ΘΑ. πάλιν, έπει το Θ ΰημεϊον 

κέντρον έΰτϊ τον ΕΒΖΑ κνκλον, ϊΰη έΰτίν ή ΒΘ τη 

ΘΑ' έδείχ&η δε αυτής καϊ πολλω μείζων όπερ άδύ-

10 νατον' ούκ άρα κύκλος κύκλου εφάπτεται εντός κατά: 

πλείονα ΰημεΐα ή εν. 

Αέγω δή, ότι ούδε έκτος. 
Εί γάρ δυνατόν, κύκλος 6 ΑΓΚ κύκλου του ΑΒΓΑ 

έφαπτέΰδω έκτος κατά πλείονα ΰημεΐα ή ε\ τά Α, Γ, 

15 καϊ έπεζεύχ&ω ή ΑΓ. 

Έπει ονν κύκλων τών ΑΒΓΑ, ΑΓΚ εϊληπται έπϊ 

τής περιφερείας έκατέρον δύο τνχόντα ΰημεΐα τά Α, 

Γ, ή έπϊ τά ΰημεΐα έπιζενγννμένη εύδεια εντός έκα

τέρον πεΰεΐται' άλλά τού μεν ΑΒΓΑ εντός έπεΰεν, 

20 τον δε ΑΓΚ έκτος · όπερ άτοπον ούκ άρα κύκλος 

κύκλον εφάπτεται έκτος κατά πλείονα ΰημεΐα ή έν. 

έδείχδη δέ, ότι ούδε εντός. 
Κύκλος άρα κύκλον ούκ εφάπτεται κατά πλείονα 

1. Α Β ΓΔ] Ρ, F in ras., V m . 2 (Δ in ras.), ρ m. 2; ΑΒΓ 
Β, V m. 1, ρ m. 1. 3. Θ] in ras. F. ίπί] ΡΒ, F m. 1; 

ένδεια επί Vp , F m. 2. 4. πιπτετω φ. 6. Β Η] (alt.) 
Δ Η Ρ, corr. m. rec. τής] corr. ex τή m. 2 Ρ. Θ Δ] post 
ras. 1 litt., Δ postea insert. m. 1 V. ' 8. ictiv ΐση V. 9. 
οπερ εατίν F. 12. δή] m. 2 V. 13. δυνατόν γάρ ρ. 
ΑΓΚ] ΑΚΓ Fp, ΑΓΚ Α Β, Ρ m. 2. ΑΒΔΓ Βρ; Δ Γ litt. 
in ras. V, eras. F. f ΑΓΚ] ΑΚΓ ρ, ΑΓΚΛ Β, Ρ m.2, V in 
ras. m. 2. 17. δνο] tsupra scr. m. 1 F. τά Α — 18: ση
μεία] mg. m. 1 Ρ. 18. η άρα Ρ. τά αντά Β. 19. ΑΒΔΓ 
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uno Α, B. et sumatur circuli ΑΒΓΑ centrum H, 
circuli autem EBZA centrum Θ. 

itaque recta Η, Θ coniungens 
in Β, Α cadet [prop. XI] . cadat 
ut ΒΗΘΑ. et quoniam Η 
punctum centrum est circuli 
ΑΒΓΑ, erit BH — HA. ita-
que ΒΗ>ΘΑ. quare multo 
magis ΒΘ> ΘΑ. 

rursus quoniam Θ pimctum centrum est circuli 
EBZA, erit Β Θ = ΘΑ. sed demonstratum est, ean-
dem multo maiorem esse; quod fieri non potest. ita-
que circulus circulum intra non contingit in pluribus 
punctis quam uno. 

dico igitur, ne extrinsecus quidem hoc fieri. nam 
si fieri potest, circulus ΑΓΚ circulum ΑΒΓΑ extrin-
secus contingat in pluribus punctis quam uno Α, Γ, 
et ducatur ΑΓ. iam quoniam in ambitu utriusque 
circuli ΑΒΓΑ, ΑΓΚ duo quaelibet puncta sumpta 
sunt Α, Γ, recta ea coniungens intra utrumque cadet 
[prop. II]. sed intra circulum ΑΒΓΑ et extra cir-
calum ΑΓΚ cecidit [def. 3] ; quod absurdum est. ita-
que circulus circulum extrinsecus non contingit in 
pluribus punctis quam uno. demonstratum autem, ne 
intra quidem hoc fieri. 

Ergo circulus circulum non contingit in pluribus 

Fp. ξπεοε Vp. 20. ΑΓΚ] Κ in ras. m. 1 P. 21. ίφά-
ψεται Β, V supra scr. m. 2. 23. ούκ] supra scr. F. ίφ-
ά-ψεται BF, V e corr. m. 2. 
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1. καδ'] om. P B F V p / · ίντός] εκτός BV. έκτος] ίντός 
ΒV. Post ίντός in F est rj. 2. όπερ έδει δεΐξαι] :~ BF, 
om. Ρ. 3. ιδ'] ις' F; corr. m. 2. 4. ίν] inter ε et ν 1 litt. 
eras. Ρ. 7. ΑΒΔΤ ρ. 8. οτι αι ΑΒ, ΤΔ] Ρ; ότι Tlieon 
(BFVp). ΙΟ.ΑΒΛΓχ). 12. « Γ Ε Ζ — ίπεξενχδωσαν] mg m.lP. 
13. Α Ε] litt. Α in ras. m. 2 V. Ε Γ] Γ Ε Ρ ρ. 16. τέμνει] 
(alt.) τεμεΐ FV. Ζ Β] Β Ζ Ρ, ΖΘ φ (ηοη F). 18. έατι] 

ΰημεΐα ή [καδ'] έν, έάν τε έντος έάν τε έκτος έφάπτη-

ταΐ' όπερ έδει δεϊξαι. 

ιδ'. 

Έν κύκλω αί ίΰαι ενδεΐαι Ϊΰον άπέχονΰιν 

5 άπό τον κέντρον, και αϊ ϊΰον άπέχονΰαι άπό 

τον κέντρον ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν. 

"Εστω κύκλος ό ΑΒΓΑ, καϊ έν αύτώ ϊΰαι εύδεΐαι 

έΰτωΰαν αϊ ΑΒ, ΓΑ' λέγω, ότι αί ΑΒ, ΓΑ ϊΰον 

άπέχονΰιν άπό τον κέντρον. 

10 Είλήφδω γάρ τό κέντρον τοϋ ΑΒΓΑ κύκλον 

καϊ έΰτω τό Ε, καϊ άπό τοϋ Ε έπϊ τάς Α Β, ΓΑ κά~ 

δετοί ήχδωΰαν αί ΕΖ, ΕΗ, καϊ έπεξεύχδωΰαν αί' 

Α Ε, ΕΓ 

Έπεϊ ούν εύδεΐα τις διά τοϋ κέντρον ή ΕΖ εύ-

15 δεΐάν τινα μή διά τοϋ κέντρον τήν Α Β πρός όρδάς 

τέμνει, καϊ δίχα αυτήν τέμνει, ϊΰη άρα ή ΑΖ τή ΖΒ' 

διπλή άρα ή ΑΒ τής Α Ζ. διά τά αυτά δή καϊ ή ΓΑ 

τής ΓΗ έΰτι διπλή' καϊ έΰτιν ϊΰη ή ΑΒ τή ΓΑ' 

ϊΰη άρα καϊ ή Α Ζ τή ΓΗ. καϊ έπεϊ ϊΰη έΰτϊν ή ΑΕ 

20 τή ΕΓ, ϊΰον καϊ τό άπό τής Α Ε τώ άπό τής Ε Γ. 

άλλά τώ μεν άπό τής Α Ε ϊΰα τά άπό τών Α Ζ, ΕΖ' 

ορδή γάρ ή πρός τώ Ζ γωνία' τώ δε άπό τής ΕΓ 

ϊΰα τά~άπό τών ΕΗ> ΗΓ' ορδή γάρ ή πρός τώ Η 

γωνία' τά άρα άπό τών Α Ζ, Ζ Ε ϊΰα έΰτϊ τοΐς άπό 
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punctis quam in uno, siue intra siue extrinsecus con-
tingit; quod erat demonstrandum. 

XIV. 
In circulo aequales rectae aequali spatio a centro 

distant, et aequali spatio distantes a centro inter se 
aequales sunt. 

Sit circulus ΑΒΓΑ, et in eo aequales rectae sint 
ΛΒ,ΓΑ. dico, ΛΒ,ΓΑ aequali spatio a centro distare. 

sumatur enim centrum circuli ΑΒΓΑ [prop. I] , 
et sit E, et ab Ε ad ΑΒ, Γ Α perpendiculares ducan-

d tur EZ, EHy et ducantur ΑΕ, ΕΓ. 
iam quoniam recta quaedam per 

centrum ducta Ε Ζ aliam rectam non 
per centrum ductam Α Β ad angulos 
rectos secat, etiam in duas partes 
aequales eam secat [prop. III]. itaque 
ΑΖ = ZB. ergo AB = 2 AZ. 

eadem de causa erit etiain Γ Α = 2 ΓΗ. et 
ΑΒ = ΓΑ. 

itaque etiam Α Ζ = ΓΗ.1) et quoniam ΛΕ=ΕΓ, 
erit ΛΈ? = ΕΓ2. uerum ΑΖ2 + ΕΖ2 = ΑΕ2 (nam 
angulus ad Ζ positus rectus est) [I, 47], et 

ΕΗ2 + ΗΓ2 = ΕΓ2 

(nam angulus ad Η positus rectus est) [id.]. quare 

1) I -κοιν. IW. 6, quae cum genuina non sit, Euclides 
nsus erat I notv. tvv. 3. 

Ιατιν Β. 19. ίπε£] ίπί φ (ηοη F). 20. Α Ε] mutat. in Γ Ε 
ν,πι.2, Γ Ε in ras. Β; eras. F, in quo seq. γωνον (post lacun.) 
τριγωνω. Ε Γ] ΑΕ Β et e corr. V; in F euan. 21. μέν] 
om. Β. ΐαα έατί Β. Ε Ζ ] Ζ Ε Ρρ. 23. ί'αα έατί Β. 
Η Γ] corr. ex Γ Η V. Η ] Ζ φ (ηοη F). 24. έατίν Ρ. 
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τών ΓΗ, Η Ε, ων το άπο τής Α Ζ ϊΰον έΰτϊ τώ άπο 

τής ΓΗ' ϊΰη γάρ ίΰτιν ή ΑΖ τή ΓΗ' λοιπόν άρα 

το άπο τής Ζ Ε τώ άπο τής Ε Η Ϊαον εΰτίν ίΰη άρα 

ή ΕΖ τή ΕΗ. εν δε κνκλω ίΰον άπεχειν άπο τον 

5 κέντρον ενδεΐαι λέγονται, όταν αί άπό τον κέντρον 

έπ' αντάς κάδετοι άγόμεναι ϊΰαι ωΰιν' αί άρα Α Β, 

ΓΑ ϊΰον άπέχονΰιν άπό τον κέντρον. 

Άλλά δή αί ΑΒ, ΓΑ ενδεΐαι ϊΰον άπεχέτωΰαν άπό 

τον κέντρον, τοντέΰτιν ϊΰη έΰτω ή ΕΖ τή ΕΗ. λέγω, 

10 ότι ϊΰη έΰτϊ καϊ ή Α Β τή ΓΑ. 

Τών γάρ αντών καταΰκεναΰδέντων ομοίως δεί-

ξομεν, ότι διπλή έΰτιν ή μεν Α Β τής Α Ζ, ή δε ΓΑ 

τής ΓΗ' καϊ έπεϊ ϊΰη έΰτϊν ή Α Ε τή Γ Ε, ϊΰον έΰτϊ 

τό άπό τής ΑΕ τώ άπό τής ΓΕ' άλλά τώ μ\ν άπό 

15 τής Α Ε ϊΰα έΰτϊ τα άπό τών ΕΖ, Ζ Α, τώ δε άπό 

τής ΓΕ ϊΰα τά άπό τών ΕΗ, ΗΓ. τά άρα άπό τών 

ΕΖ, Ζ Α ϊΰα έΰτϊ τοΐς άπό τών ΕΗ, ΗΓ' ων τό άπό 

τής ΕΖ τώ άπό τής ΕΗ έΰτιν ϊΰον ϊΰη γάρ ή ΕΖ 

τή ΕΗ' λοιπόν άρα τό άπό τής Α Ζ ϊΰον έΰτϊ τώ 

20 άπό τής ΓΗ' ϊΰη άρα ή ΑΖ τή ΓΗ' και έΰτι τής 

μεν ΑΖ διπλή ή Α Β, τής δε ΓΗ διπλή ή ΓΑ' ϊΰη 

άρα ή ΑΒ τή ΓΑ. 

Έν κνκλω άρα αί ϊΰαι ενδεΐαι ϊΰον άπέχονΰιν άπό 

τον κέντρον, καϊ αί ϊΰον άπέχονΰαι άπό τον κέντρον 

25 ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν όπερ έδει δεΐξαι. 

3. τω] Ρ, V m. 1; λοιπω τω B F p , V m. 2. Ante τω in 
V est ΐαον ίατί. ΐαον ία'τίν]' om. V, ίατιν ΐαον Ρ ρ. 'άρα 
καϊ ή Ρ. 4. Ε Ζ] Ζ Ε Ρ. 5. αΓ] om. ρ. 8. άλλά δή] 
πάλιν Β ρ. 9. Ε Ζ] corr. ex ΑΖ m. 2 Ρ. 10. ίατίν Ρ. 
11. ομοίως δή BFp. 13. ίατί] om. BV, και ρ, ίατίν Ρ. 
14. άλλά] m. 2 V. 15. ίατίν Ρ. 17. ίσα] ΐααι φ. ίατίν 
Ρ. το άπο τής] rog. m. 2 V. 18. Ε Ζ] Ρ, F m. 1; ΕΗ 
Β ρ, F m. 2, V mg. m. 2. Deinde in ρ seq. ΐαον ίατί. τω] 
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ΑΖ2 + Ζ Ε2 = ΓΗ2 + ΗΕ2. 

sed Α Ζ2 = Γ Η 2 ; nam Α Ζ = ΓΗ. itaque 
ΖΕ2 = Ε Η2. 

quare ΕΖ = ΕΗ in circulo autem aequali spatio a 
centro distare dicuntur rectae, si rectae a centro 
ad eas perpendiculares ductae aequales sunt [def. 4] , 
ergo ΑΒ, Γ Α aequali spatio distant a centro. 

Uerum rectae ABy Γ Α aequali spatio distent a 
centro, h. e. sit ΕΖ = Ε Η dico, esse Α Β = ΓΑ. 

nam iisdem comparatis similiter demonstrabimus 
esse AB = 2 ζ /Ζ, Γζ/ = 2 Tif . et quoniam 

z / £ = ΓΕ, 

erit etiam ΛΕ2 = ΓΕ2. uerum 
ΕΖ2 + ZA2 = AE2 [1,47], 

et £ H 2 + ΗΓ2 = Γ £ 2 [id.]. itaque 
EZ2 + Z z / 2 = ΕΗ2 + Η Γ 2 . 

sed £ Z 2 = ΕΗ2-, nam £ Ζ = ΕΗ. itaque 
ζ / Ζ 2 = Γ Η 2 . 

quare ΑΖ — ΓΗ. et erat 
z / 5 = 2 ζ /Ζ , Γζ/ = 2 Γ # . 

ergo ζ /5 = Γζ / . 1 ) 
Ergo in circulo aequales rectae aequali spatio a 

centro distant, et aequali spatio distantes a centro 
inter se aequales sunt; quod erat demonstrandum. 

1) I κοιν. Ivv. 5. Euclides ad I κοιν. ίνν. 2 prouocare 
- poterat. 

corr. ex τό m. 2*V. Ε Η ] P, F m. 1; Ε Ζ B V p , F m. 2. 
έΰτιν ϊαον] PBF; om. ρ; ϊαον έατίY. Deinde seq. i n V : τω 
άπο τής Ε Η pnnctis deletum (itaque V a ηι. prima habuit 
idem quod Ρ). Ε Ζ ] Ζ Ε ρ. 19. εατίν Ρ. 20. άρα] 
corr. ex γάρ m. 2 V. εατίν Ρ. 21. ή] (prius) supra m. 1 
V. ΓΔ] Α Δ φ (ηοη F). 23. af] om. Ρ. 25. άλλήλοις Ρ. 
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ιε . 

Έν κύκλω μεγίΰτη μεν ή διάμετρος τών 
δε άλλων άεϊ ή έγγιον τον κέντρον τής άπώ-
τερον μείζων έΰτίν. 

5 "Εΰτω κύκλος 6 ΑΒΓΑ, διάμετρος δε αυτού έΰτω 
ή ΑΑ, κέντρον δε το Ε, καϊ έγγιον μεν τής Α Α 
διαμέτρον έΰτω ή Β Γ, άπώτερον δε ή ΖΗ' λέγω, ότι 
μεγίΰτη μέν έΰτιν ή Α Α, μείζων δε ή ΒΓ τής Ζ Η. 

"Ηχδωΰαν γάρ άπο τον Ε κέντρον έπϊ τάς ΒΓ, ΖΗ 

10 κάδετοι αί ΕΘ, ΕΚ. καϊ έπεϊ έγγιον μεν τον κέντρου 
έΰτιν ή Β Γ, άπώτερον δε ή Ζ Η, μείζων άρα ή ΕΚ 
τής ΕΘ. κείΰδω τή ΕΘ ΐΰη ή Ε Α, καϊ διά του Α 
τή ΕΚ πρός όρδάς άχδεΐΰα ή Α Μ διήχδω έπϊ τό Ν, 
καϊ έπεζεύχδωΰαν αί ΜΕ, ΕΝ, ΖΕ, ΕΗ. 

15 Καϊ έπεϊ ΐΰη έΰτίν ή ΕΘ τή Ε Α, ϊΰη έΰτϊ καϊ ή 
ΒΓ τή Μ Ν. πάλιν, έπει ϊΰη έΰτίν ή μ\ν ΑΕ τή ΕΜ, 
ή δε Ε Α τή ΕΝ, ή άρα Α Α ταΐς ΜΕ, ΕΝ ΐΰη έΰτίν. 
αλλ1 αί μεν ΜΕ, ΕΝ τής ΜΝ μείζονες είΰιν [καϊ ή 
Α Α τής Μ Ν μείζων έΰτίν], ΐΰη δε ή ΜΝ τή ΒΓ' 

20 ή ΑΑ άρα τής Β Γ μείζων έΰτίν. καϊ έπεϊ δύο αί 
ΜΕ, ΕΝ δύο ταΐς ΖΕ, Ε Η ϊΰαι είΰιν, καϊ γωνία 
ή ύπό ΜΕΝ γωνίας τής ύπό ΖΕΗ μείζων [έΰτίν], 
βάΰις άρα ή ΜΝ βάΰεως τής Ζ Η μείζων έΰτίν. άλλά 

1. ιζ' eras. F. 2. μέν ίατιν BVp. ^ 3. δε] δ* Βρ. 
ϊγγειον Ρ, sed corr., ut lin. 6. 10. τής διά τον Υ. άπω
τέρω ρ. 5. έατω] om. ρ. 7. Post διαμέτρον ras. 3 litt. F. 

9. Ε] supra m. 2 V. 12. Ε Θ. κείσδω τή Ε Θ] mg. m. 2 
V. καϊ κείαδω Β. ΐαη ή Ε Α] in ras. ante lacunam 4litt. 
V. 14. ΕΜ BYp. ΕΖ ρ. HE P. 15. ίατί] ίατιν 
PBF. 16. μέν] m. 2 V. 17. ΕΑ] Δ m. 2 V. ΕΝ] 
(alt.) Ν e corr. V m. 2. 18. άλλά Ρ. μέν] om. BVp. 
ΕΝ, ΕΜ F; v EM, ΕΝ ρ. μείζονς ρ. είαιν] PBF; εΐαι 
Vp. 19. άρα τής ρ. έατί Υ. ΐαη δε ή — 20: μείζων 
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XV. 
Ια circulo maxima est diametrus, ceterarum autem 

proxima quaeque centro remotiore maior est. 
Sit circulus ΑΒΓΑ, et diametrus eius sit AA, 

centrum autem E, et diametro Α Α propior sit ΒΓ, 
remotior autem Ζ Η dico, maximam esse AA, et 

Β Γ > ΖΗ. 

ducantur enim a centro Ε ad ΒΓ, Ζ Η perpen-
diculares ΕΘ, EK. et quoniam Β Γ centro propior 
est, remotior autem ZH, erit EK> ΕΘ [def. 4]. po-
natur Ε Α = ΕΘ, et per Α ad ΕΚ perpendicularis 
ducta Α Μ educatur ad N, et ducantur ΜΕ, EN, 

ZE, EH. et quoniam ΕΘ = EA, erit* 
etiam ΒΓ= Μ Ν [prop. XIV] . rursus 
quoniam AE = Ε Μ et Ε Α —ΕΝ, erit 
Α Α = Μ Ε + ΕΝ. sed 

ΜΕ + Ε Ν > Μ Ν [I, 20], 
et ΜΝ — ΒΓ itaque1) ΑΑ>ΒΓ. et 
quoniam duae rectae ΜΕ, ΕΝ duabus 
Ζ Ε, Ε Η aequales sunt; et 

LMEN> ZEH, 

erit MN> ΖΗ [1, 24]. sed demonstrandum est 

1) Ctun άρα lin. 19 in deterrimo solo codice seruatum sit, 
coniecturae deberi uidetur; qnare puto, uerba καϊ ή Α Δ τής 
Μ Ν μείζων ίατίν glossema antiquum esse. idem de uerbis 
καϊ ή Β Γ τής Ζ Η μείζων ίατίν ρ. 2 0 8 , 1 - 2 iudico. 

ίατίν] om. BVp. 20. τής] τήι F. 21. ΜΕ] Ε Μ ρ. 
είαιν] PF; είαί nulgo. 22. ίατίν] om. Ρ; comp. Fp; ίατι 
Β V. 23. άλλ' F 
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ή Μ Ν τή ΒΓ έδείχδη ΐΰη [καϊ ή Β Γ τής Ζ Η μεί

ζων έΰτίν]. μεγίΰτη μεν άρα ή Α Α διάμετρος, μείζων 

δε ή ΒΓ τής ΖΗ. 
Έν κύκλω άρα μεγίΰτη μέν έΰτιν ή διάμετρος, 

5 τών δε άλλων άεϊ ή έγγιον τον κέντρον τής άπώτερον 

μείζων έΰτίν όπερ έδει δεΐξαι. 

ΐζ'. 

*Η τή διαμέτρω τον κνκλον προς υρδάς άπ 

άκρας αγομένη έκτος πεΰεΐται τον κνκλον, και 

10 εις τον μεταξύ τόπον τής τε ένδειας και τής 

περιφερείας ετέρα ένδεια ον παρεμπεΰεΐται, 

καϊ ή μεν τον ήμικνκλίον γωνία άπάΰης γω

νίας οξείας ενδνγράμμον μείζων έΰτίν, ή δε 

λοιπή έλάττων. 

15 Έΰτω κύκλος 6 ΑΒΓ περί κέντρον τό Α καϊ 

διαμέτρον τήν ΑΒ' λέγω, ότι ή άπό τον Α τή ΑΒ 

πρός όρδάς άπ άκρας αγομένη έκτος πεΰεΐται τον 

κνκλον. 

Μή γάρ, άλλ' εί δννατόν, πιπτέτω εντός ώς ή ΓΑ, 
20 καϊ έπεζενχδω η ΑΓ. 

Έπει ΐΰη έΰτίν ή Α Α τή Α Γ, ϊΰη έΰτϊ καϊ γωνία 

ή νπο ΑΑΓ γωνία τή νπο ΑΓΑ. ορδή δε ή νπο 

ΑΑΓ' ορδή άρα καϊ ή νπο ΑΓΑ' τριγώνον δή τον 

ΑΓΑ αϊ δνο γωνίαι αϊ νπο ΑΑΓ, ΑΓΑ δνο όρδαΐς 

25 ϊΰαι είΰιν όπερ έΰτιν αδύνατον, ούκ άρα ή άπό τον 

XVI. Eutocius in Apollonmm ρ. 44. 59. 

1. έδείχδη] in ras. V. Β Γ] Γ Β Β; ΒΓ άρα ρ. 2. 
ίστί BV. μέν] m. 2 V. _ 4. δέ] δ' BF. 5. αίεί FV. 
ϊγχειον Ρ, sed corr. τον κέντρον] τής διαμέτρον Ρ. 7. 
ιζ'] ιη' F; corr. m. 2. 9. αγομένη ένδεια F et Β m. rec. 
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ΜΝ=ΒΓ. itaque maxima est diarnetrus AA, et 
Β Γ > Ζ Η . 

Ergo in circulo maxima est diametrus, ceteraruin 
autem proxima quaeque centro remotiore maior est; 
quod erat demonstrandum. 

XVL 

Recta, quae ad diametrum circuli in termino per-
pendicularis erigitur, extra circulum cadet, nec in 
spatium inter rectam et ainbitum ulla alia recta inter-
ponetur, et angulus semicirculi quouis acuto angulo 
rectilineo maior est, reliquus autem minor. 

Sit circulus ABT circum centrum Α et diametrura 
[ Α Β descriptus. dico, rectam ad Α Β in Α termino per-

pendicularem erectam extra circulum cadere. 
ne cadat enim, sed, si fieri potest, intra cadat ut 

I ΑΓ} et ducatur ΑΓ. quoniam Α Α = Α Γ, erit etiain 
L AAT—ATA [I,5].uerum Ζ , ^ Γ 
rectus est. itaque etiam i ΑΓΑ 
rectus. ergo trianguli ΑΓΑ duo 
anguli Α ΑΓ' + ΑΓΑ duobus rectis 
aequales sunt; quod fieri non pot-
est [1,17]. itaque recta ad Β Α in 

12. πάσης Β. 13. ίατίν] ϊσται in ras. Υ. 16. Α Β] (prius) 
inter Α et Β 1 litt. eras. in V. 19. ώς] supra m. 2 F. 
ΑΓ τ>. 21. επεί] ίπεί ονν ρ, ante ίπεί add. και m. 2 FV. 
ί'ση ίστί] om. Ρ. γωνία] om. B V p . 22. ΑΓΔ ίστιν ί'ση Ρ. 

23. Δ Α Γ] J eras. ρ. αρα] ονα. Β. ή] supra m. 1 Γ. 
τριγώνον δή τον ΑΓΔ αΐ δνο γωνίαι αι] r (ΑΓ pro ΑΓΔ); 
αΐ άρα Tbeon? (BFVp; άρα et seq. νπό supra m. 2 F). 24. 
δνσίν Υ. 25. είσιν ί'σαι Β. ίστιν] ora. ρ. τον] om. V. 

Enc l ides , cdd. Heiberg et Menge. 14 
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Α ΰημείου τή ΒΑ πρός όρδάς αγομένη εντός πεΰεΐται 

του κύκλου, ομοίως δή δείξομεν, ότι ούδ' έπϊ τής 

περιφερείας" έκτος άρα. 

Πιπτέτω ώς ή ΑΕ' λέγω δή, ότι εις τον μεταξύ 

5 τόπον τής τε ΑΕ εύδείας καϊ τής ΓΘΑ περιφερείας 

ετέρα εύδεια ού παρεμπεΰεΐται. 

Εί γάρ δυνατόν, παρεμπιπτέτω ώς ή Ζ Α, καϊ ήχδω 

άπό του Α ΰημείου έπϊ τήν Ζ Α κάδετος ή Α Η. και 

έπεϊ ορδή έΰτιν ή ύπό ΑΗΑ, έλάττων δε ορδής ή 

10 υπό Α Α Η, μείζων άρα ή Α Α τής Α Η. ΐΰη δε ή Α Α 

τή ΑΘ' μείζων άρα ή Α Θ τής Α Η, ή έλάττων τής 

μείζονος' όπερ έΰτίν αδύνατον, ούκ άρα εις τον με

ταξύ τόπον τής τε εύδείας καϊ τής περιφερείας έτερα 

εύδεια παρεμπεΰεΐται. 

15 Λέγω, ότι καϊ ή μεν τον ημικυκλίου γωνία ή περΰ-

εχομένη ύπό τε τής ΒΑ εύδείας καϊ τής ΓΘΑ περι

φερείας άπάΰης γωνίας οξείας εύδυγράμμου μείζων 

έΰτίν, ή δε λοιπή ή περιεχόμενη ύπό τε τής ΓΘΑ περι

φερείας καϊ τής Α Ε εύδείας άπάΰης γωνίας οξείας 

20 εύδυγράμμου έλάττων έΰτίν. 

Εί γάρ έΰτϊ τις γωνία εύδύγραμμος μείζων μεν 

τής περιεχόμενης ύπό τε τής ΒΑ εύδείας καϊ τής 

ΓΘΑ περιφερείας, έλάττων δε τής περιεχόμενης ύπό 

τ ε τής ΓΘΑ περιφερείας καϊ τής Α Ε εύδείας, εις τον 

25 μεταξύ τόπον τής τε ΓΘΑ περιφερείας καϊ τής Α Ε 

εύδείας εύδεια παρεμπεΰεΐται, ήτις ποιήΰει μείζονα 

μεν τής περιεχόμενης ύπό τε τής ΒΑ εύδείας καϊ 

τής ΓΘΑ περιφερείας ύπό εύδειών περιεχομένην, 

1. άπ άκρας αγομένη ρ. 2. ούδε BFp. 4. δή] om. 
V. 4. ΓΘΑ] corr. ex ΓΒΑ m. 2 V. 6. ούκ ίμπεαειται 
F; παρ- add. m. 2. 7. παρεπιπτέτω, add. μ m. 1, F. 17] 
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Α puncto perpendicularis erecta intra circuluni non 
cadet. similiter demonstrabimus, eam ne in ambitum 
quidem cadere. extra igitur cadet. 

cadat ut AE. dico7 in spatium inter rectam Α Ε 
et ambitum ΓΘΑ aliam rectam interponi non posse. 

nani, si fieri potest ; interponatur ut ΖΛ, et a Α 
puncto ad Ζ Α perpendicularis ducatur AH. et quo-
niam L AHA rectus est, et L AAHmmox recto, erit 
Α Α > AH [I ; 19]. sed Α Α = ΑΘ. ergo ΑΘ > AH} 

minor maiore; quod fieri non potest. itaque in spa-
tium inter rectam et ambitum positum alia recta non 
interponetur. 

dico etiam; angulum semicirculi recta Β Α et arcu 
ΓΘ Α comprehensum quouis acuto angulo rectilineo mai-
orem esse, reliquum autem arcu ΓΘΑ et recta Α Ε com-
prehensum quouis acuto angulo rectilineo minorem esse. 

nam si quis erit angulus rectilineus angulo com~ 
prehenso recta Β Α et arcu ΓΘΑ maior, et idem mi-
nor angulo comprehenso arcu ΓΘΑ et recta ΛΕ, in 
spatium inter arcum ΓΘΑ et rectam Α Ε positum recta 
interponetur, quae angulum efficiat rectis comprehen-
sum maiorem angulo comprehenso recta Β Α et arcu 
ΓΘΑ et alium minorem angulo comprebenso arcu 

in ras. m. 2 V. 9. ίλάβσων ρ. 10. ΔΑ~\ Αά Ρ. 11. 
τν] τΆ$ Ψ- Δ Θ] Θ in ras. ρ. άρα] άρα %αί ρ. έλάο-
αων ρ φ. 12. έΰτίν] om. Β ρ. 13. τε] om. V. 16. τε] 
om. B V p ; ΓΘΑ] Γ om. Β; m. 2 V. 17. οξείας γωνίας 
ρ. 18. ή] (alt.) om. Ρ, m. reo. Β. τε] om. Β ρ. 19. οξείας 
γωνίας ρ. οξείας] om. Β; m. 2 V. 21. εστίν Ρ. τις] 
om. ρ; m. rec. Β. 22. τε] om. ρ. ΒΑ] ΑΒ ρ. 23. έλάσ-
σων F. 24. τε τής] om. Β; τής ρ. 25. τόπον] supra m. 1 
Ρ. t 26. εύδεια] om. ρ; m. rec. Β. εύδεια, ήτις ρ. 28. 
ύπό] τήν ύπό Β, ύπό τε Ρ (τε eras.). νπο εύδειών περιεχο
μένων] om. ρ. περιεχομένων] -ν m. 2 V; περιελομένην Ρ. 

14* 
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XVI. πόριομα. Simplicius in phys. fol. 12 y . 

1. ελάοσονα ρ. τέ] m. 2 V. 3. τε] om. Β ρ. 5. ή 
νπό V m. 2. ον μήν ονδέ F. 6. τε] om. ρ. 8. πόριομα] 
comp. Βρ, V m. 2; om. PF, V m. 1. 9. τούτων ρ. ή] 
supra m. 1 Ρ. 11. nal ότι — 14. δεΐξαί] mg. m. rec. Ρ. 12. 

έλάττονα δε τής περιεχόμενης νπδ τε τής ΓΘΑ περι
φερείας καϊ τής Α Ε ενδείας. ον παρεμπίπτει δέ' 
ονκ άρα τής περιεχόμενης γωνίας νπό τε τής ΒΑ 
ενδείας και τής ΓΘΑ περιφερείας έΰται μείζων οξεία 

5 νπδ ενδειών περιεχόμενη, ούδε μην έλάττων τής περι
εχόμενης ύπό τε τής ΓΘΑ περιφερείας και τής Α Ε 
εύδείας. 

Πόριΰμα. 

Έκ δή τούτου φανερον, ότι ή τή διαμέτρω τον 
10 κύκλου πρός όρδάς άπ άκρας αγομένη εφάπτεται 

τοϋ κύκλου [και ότι εύδεΐα κύκλου καδ' $ν μόνον 
εφάπτεται ΰημεΐον, έπειδήπερ καϊ ή κατά δύο αύτώ 
ΰνμβάλλουΰα εντός αύτοϋ πίπτουΰα έδείχδη]' όπερ 
έδει δεΐζαι. 

15 ιζ'. 

Άπό τοϋ δοδέντος ΰημείου τοϋ δοδέντος 
κύκλου έφαπτομένην εύδεΐαν γραμμήν άγαγεΐν. 

Έΰτω τό μεν δοδεν ΰημεΐον τό Α, ό δε δοδεϊς 
κύκλος δ ΒΓΑ' δει δή άπό τοϋ Α ΰημείου τοϋ ΒΓΑ 

20 κύκλου έφαπτομένην εύδεΐαν γραμμήν άγαγεΐν. 

Είλήφδω γάρ τό κέντρον τοϋ κύκλου τό Ε, καϊ 
έπεζεύχδω ή ΑΕ, καϊ κέντρω μεν τώ Ε διαΰτήματι 
δε τώ Ε Α κύκλος γεγράφδω ό Α Ζ Η, καϊ άπό τοϋ 
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ΓΘΑ et recta Α Ε. uerum ηοη interponitur recta [u. 
supra]. itaque nullus angulus acutus rectis conipre-
hensus maior erit angulo comprehenso recta Β Α et 
arcu ΓΘΑ nec minor angulo eomprehenso arcu ΓΘΑ 
et recta AE. 

Corol lar ium. 
Hinc manifestum est, rectam ad diametrum circuli 

in termino perpendicularem erectam circuluin contin-
gere [def. 2 ] . 1 ) — quod erat demonstrandum. 

XVII. 

Α dato puncto datum circulum contingenteni rec-
tam lineam ducere. 

Sit datum punctum Λ, datus autem circulus ΒΓΑ. 
oportet igitur a puncto Α circulum ΒΓΑ contingen-
tem rectam lineam ducere. 

sumatur enim centrum circuli E, et ducatur AE, 
et centro l£radio autem Ε Α describatur circulus ΛΖΗ, 

1) Pars altera corollarii, per se quoque suspecta, sine du-
bio a Theone addita est; om. praeter Ρ m. 1 etiam Campanus. 
et re uera corollarium genuinum eodem redit. itaque e uer-
bis Simplicii conclndi nequit, eum partem alteram legisse. 

άπτεται FV. 13. όπερ έδει δεϊξαι] postea insert. F. 15. 
ι£'] ιδ' F; corr. m. 2. 18. έ'ΰτω — 20. άγαγεΐν] είλήφδω 
γάρ τον δοδέντος κνκλον τον ΒΓΑ το δοδεν ΰημεϊον τό Α, 
καϊ έΰτω το κέντρον τον κνκλον τό Ε. V; in mg. m. 2: έν 
άλλω όντως γράφεται" έΰτω τό μεν δοδεν ΰημεϊον τό Α ό δε 
δοδεϊς κύκλος οΒΓΑ' δει δή άπό δοδέντος ΰημεϊον τον Α τον 
δοδέντος κύκλον τον ΒΓΑ έψαπτομένην εύδεΐάν γραμμήν άγα-
γεΐν, et ita Β, et ρ (άπό τον δοδέντος). 19. Α] om. φ. 
21. είλήφδω — το Ε] mg. m. 2 V. 22. κέντρον φ. 23. 
Ε Α] Ρ in raa. m. 1; F; ΑΕ BVp. 
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Α τή Ε Α πρός όρδάς ήχδω ή Α Ζ, καϊ έπεξεύχδωΰαν 

αί ΕΖ, ΑΒ' λέγω, ότι άπό τοϋ Α ΰημεΐον τον ΒΓΑ 

κνκλον εφαπτομένη ήκται ή Α Β. 

Έπεϊ γάρ τό Ε κέντρον έΰτϊ τών ΒΓΑ, ΑΖΗ 

5 κύκλων, ί'ΰη άρα έΰτϊν ή μεν Ε Α τή Ε Ζ, ή δε Ε Α 

τή ΕΒ' δνο δή αί ΑΕ, ΕΒ δνο ταΐς Ζ Ε, Ε Α ϊΰαι 

είΰιν' καϊ γωνίαν κοινήν περιέχονΰι τήν πρός τω Ε' 

βάΰις άρα ή ΑΖ βάΰει τή ΑΒ ϊΰη έΰτίν, καϊ τό ΑΕΖ 

τρίγωνόν τώ ΕΒΑ τριγώνω ϊΰον έΰτίν, καϊ αί λοιπαϊ 

10 γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις' ϊΰη άρα ή νπό ΕΑΖ 

τή νπό ΕΒΑ. ορδή δε ή νπό Ε ΑΖ' ορδή άρα καϊ 

ή νπό ΕΒΑ. και έΰτιν ή Ε Β έκ τον κέντρον ή δε 

τή διαμέτρω τον κνκλον πρός όρδάς άπ άκρας αγο

μένη εφάπτεται τον κνκλον · ή ΑΒ άρα εφάπτεται τον 

15 ΒΓΑ κνκλον. 

Άπό τον άρα δοδέντος ΰημεΐον τον Α τον δο

δέντος κνκλον τον ΒΓΑ εφαπτομένη ένδεια γραμμή 

ήκται ή ΑΒ' όπερ έδει ποιήΰαι. 

ι η . 

20 Έάν κνκλον έφάπτηταί τις ένδεια, άπό δε 

τον κέντρον έπϊ τήν άφήν έπιξενχδή τις έν

δεια, ή έπιξενχδεΐΰα κάδετος έΰται έπϊ τήν 

έφαπτομένην. 

Κνκλον γάρ τον ΑΒΓ έφαπτέΰδω τις εύδεΐα ή 

25 Α Ε κατά τό Γ ΰημεΐον, καϊ είλήφδω τό κέντρον 

XVIII. Simplicius in Aristot. de coelo fol. 13 l u . 

1. ΕΑ] Α Ε ρ. 2. ΒΔ Γ F. 3. κύκλου] m. 2 post εφ
απτομένη F, sed add. β—α. 4. εατί] έντί Ρ. ΑΖΗ] Ζ e 
corr. F. 6. Α Ε] ΕΑ F. δυαί Υ. ΖΕ] ΕΖ Β et V 
m. 2. 7. είαιν] ΡΡ, είαί uulgo. πεοιέχουοιν Ρ. τήν] 
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et a Α ad Ε Α perpendicularis ducatur AZ, et du-
cautur ΕΖ, AB. dico, ab Α puucto circulum ΒΓΑ 
contingentem ductam esse AB. 

naui quoniam Ε centrum est circuloruia BTAy 

jl AZH} erit EA = EZ, et Ε Α = £ 5 . 
itaque duae rectae ΑΕ, EB duabus 
ΖΕ,ΕΑ aequales* sunt. et communem 
angulum. comprehendunt eum, qui ad 
Ε positus est. itaque AZ = AB, et 

Δ ΑΕΖ = EBA, 

et reliqui anguli reliquis angulis aequales [I, 4] . ita-
que L EAZ = EBA. uerum L EAZ rectus est. ita-
que etiam i EBA rectus. et Ε Β radius est; quae 
autem ad diametrum circuli in termino perpendicu-
laris erigitur, circulum contingit [prop. XVI coroll.]. 
ergo Α Β circulum ΒΓΑ contingit. 

Ergo a dato puncto Α datum circulum ΒΓΑ con-
tingens ducta est recta linea AB\ quod oportebat 
fieri. 

xvni. 
Si recta circulum contingit, et a centro ad punc-

tum contactus ducitur recta, ducta recta ad contin-
gentem perpendicularis est. 

nam circulum Α Β Γ contingat recta Α Ε in puncto 

om. P. 8. ίοτίν] PF; comp. ρ ; ίατι BV JEZ] EJZ 
P. 9. ίατ£ν] PF; om. ρ; ίατί BV. 10. ή] τή Β. ΕΔΖ' 
e corr. V; EBA ρ. 11. τή] ή B; corr. ex τή'ς F. ΕΒΑ'. 
e corr. V; EBA ίατιν F; ΕΔΖ p.^ ορδή δε ή νπο ΕΔΖ' 
om. ρ. και] om. ρ. 13. άπ άκρας] om. Β. 14. ή Α Β 
άρα ίφάπτεται] om. F. 15. ΒΓΑ Ρ. κνκλον] om. F. 
16. άρα δοδέντος] PF; δοδέντος άρα BVp. 18. ή] m. rec. 
Ρ. 19. ιη'] κ' F, euan. 24. άπτέαδω ρ. 
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τοϋ ΑΒΓ κνκλον το Ζ, καϊ άπο τον Ζ έπϊ το Γ 
έπεζεύχ&ω ή ΖΓ' λέγω, οτι ή ΖΓ κά&ετός έΰτιν ίπϊ 
τήν Α Ε. 

Εί γάρ μή, ήχ&ω άπο τον Ζ έπϊ τήν Α Ε κά&ετος 
5 ή ΖΗ. 

Έπεϊ ονν ή νπο ΖΗΓ γωνία όρ&ή έΰτιν, οξεία 
άρα έΰτϊν ή νπο Ζ ΓΗ' νπο δε τήν μείζονα γωνίαν 
ή μείζων πλενρά νποτείνει* μείζων άρα ή Ζ Γ τής ΖΗ' 
ίΰη δε ή ΖΓ τή ΖΒ' μείζων άρα καϊ ή ΖΒ τής Ζ Η 

10 ή έλάττων τής μείζονος" όπερ έΰτϊν αδύνατον, ούκ 
άρα ή Ζ Η κάθετος έΰτιν έπϊ τήν Α Ε. ομοίως δή 
δείξομεν, ότι ούδ' άλλη τις πλήν τής ΖΓ' ή ΖΓ άρα 
κάϋ-ετός έΰτιν έπϊ τήν Α Ε. 

Έάν άρα κύκλον έφάπτηταί τις εύ&εΐα, άπό δε 
16 τον κέντρον έπϊ τήν άφήν έπιζενχ&ή τις εύ&εΐα, ή 

έπιζενχ&εΐΰα κά&ετος έΰται έπϊ τήν έφαπτομένην 
όπερ έδει δεΐξαι. 

ιδ'. 

Έάν κύκλον έφάπτηταί τις εύδεΐα, άπό δε 
20 τής αφής τή εφαπτομένη πρός όρδάς [γωνίας] 

εύδεΐα γραμμή άχδή, έπϊ τής άχδείΰης έΰται 
τό κέντρον τοϋ κύκλον. 

Κύκλον γάρ τοϋ ΑΒΓ έφαπτέΰδω τις εύδεΐα ή 
Α Ε κατά τό Γ ΰημεΐον, καϊ άπό τοϋ Γ τή Α Ε πρός 

25 όρδάς ήχδω ή ΓΑ' λέγω, ότι έπϊ τής ΑΓ έΰτι τό 
κέντρον τοϋ κύκλον. 

1. τό Ζ] καϊ έΰτω το Ζ Υ. 6. νπό] supra m. 2 F. 
7. Ζ Γ Η] Ρ Β, Ζ ΓΗ F; Η ΓΖ Vp. Seq. μείζων άρα ίΰτϊν 
ή νπο ΖΗΓ τής νπό ΖΓΗ Υ et om. εΰτίν F (in mg. transit); 
in V in ras. sunt Η Γ et ΓΗ. 9. και] m. 2 V, om. ρ. 
10. ή] poetea add. V. έλάΰΰων F. ίΰτιν] om. ρ. 11. 
δή] corr. ex δει m. 2 Ρ. 12. ονδέ Β ρ. 13. τήν] τής F. 
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Γ, et sumatur circuli ΑΒΓ centrum Z ; et a Ζ ad Γ 
ducatur Ζ Γ dico, Ζ Γ ad Α Ε perpendicularem esse. 

nam si minus, a Ζ ad Α Ε perpendicularis duca-
tur ZH. 

iam quoniam [_ ΖΗΓ rectus est, erit L ΖΓΗ acu-
tus [I, 17]. et sub maiore angulo maius latus sub-
tendit [I, 19]. itaque Ζ Γ > ΖΗ. uerum ΖΓ — ΖΒ. 

itaque etiam Ζ Β > Z l f , minor 
maiore; quod fieri non potest. 
itaque Ζ Η ad Α Ε perpendicu-
laris ηοη est. similiter demon-
strabimus, ne aliam quidem per-
pendicularem esse praeter ΖΓ. 
itaque Ζ Γ ad Α Ε perpendicu-
laris est. 

Ergo si recta circulum contingit, et a centro ad 
punctum contactus ducitur recta, ducta recta ad contin-
gentem perpendicularis est; quod erat demonstrandum. 

XIX. 
Si recta circulum contingit ; et a puncto contactus 

ad contingentera perpendicularis ducitur recta linea, 
centrum circuli in ducta recta positum est. 

nam circulum ΑΒΓ contingat recta AEm puncto 
Γ, et a Γ ad Α Ε perpendicularis ducatur ΓΑ. dico, 
centrum circuli in Α Γ positum esse. 

14. εφάπτεται φ, sed corr. 15. επαφήν ρ. 16. άπτομενην 
ρ. 18. ι&'] κ seq. ras. 1 litt. F. 20. τής] in ras. m. 1 p. 

γωνίας] Theon? (BFVp); om. P. 21. εαται] in ras. φ; 
antecedunt uestigia uocabuli ϊοται m. 1. 23. άπτέα&ω Ρ Β 
F V p ; corr. Simson (Glaeguae 1756. 4°) p. 353. in V a- in ras. 
est. 24. Ante τή ras. 1 litt. F. 
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Μή γάρ, άλλ'εί δυνατόν, έΰτω τό Ζ, καϊ έπεξεύχ-
δω ή ΓΖ. 

Έπεϊ [ονν] κύκλου τοϋ ΑΒΓ εφάπτεται τις εύδεΐα 
ή Α Ε, άπό δε τοϋ κέντρον έπϊ τήν άφήν έπέξευκται 

5 ή Ζ Γ, ή ΖΓ άρα κάδετός έΰτιν έπϊ τήν ΑΕ' ορδή 
άρα έΰτϊν ή ύπό ΖΓΕ. έΰτϊ δε καϊ ή νπό ΑΓΕ όρδή' 
ί'ΰη άρα έΰτϊν ή νπό ΖΓΕ τή νπό ΑΓΕ ή έλάττων 
τή μείξονι' όπερ έΰτϊν αδύνατον, ούκ άρα τό Ζ κέντρον 
έΰτϊ τοϋ ΑΒΓ κύκλου, ομοίως δή δείξομεν, ότι ούδ' 

10 άλλο τι πλην έπϊ τής ΑΓ. 
Έάν άρα κύκλου έφάπτηταί τις εύδεΐα, άπό δε 

τής αφής τή εφαπτομένη πρός όρδάς εύδεΐα γραμμή 
άχδή, έπϊ τής άχδείΰης έΰται τό κέντρον τοϋ κύκλον" 
όπερ έδει δεΐζαι. 

15 κ'. 

Έν κύκλω ή πρός τω κέντρω γωνία διπλα-
ΰίων έΰτϊ τής πρός τή περιφέρεια, όταν τήν 
αυτήν περιφέρειαν βάΰιν έχωΰιν αί γωνίαι. 

Έΰτω κύκλος ό ΑΒΓ, καϊ πρός μεν τω κέντρω 
20 αύτοϋ γωνία έΰτω ή ύπό Β Ε Γ, πρός δε τή περιφέρεια 

ή ύπό ΒΑΓ, έχέτωΰαν δε τήν αυτήν περιφέρειαν βά
ΰιν τήν ΒΓ' λέγω, ότι διπλαΰίων έΰτϊν ή ύπό ΒΕΓ 
γωνία τής νπό ΒΑΓ. 

Έπιξενχδεΐΰα γάρ ή ΑΕ διήχδω έπϊ τό Ζ. 
25 Έπεϊ ονν ί'ΰη έΰτϊν ή Ε Α τή Ε Β, ί'ΰη καϊ γωνία 

ή ύπό ΕΑΒ τή ύπό ΕΒΑ' αί άρα νπό ΕΑΒ, ΕΒΑΪ 

1. ίατω τό Ζ] in ras. F. 2. Γ Ζ] Ζ e corr. V; Ζ Γ ρ. ι 
3. ονν] οιιι. Ρ. κνκλον] -λον in ras. Ρ. 6. ΖΓΕ] ΖΓΔί 
Ρ. ίστιν Ρ. ΑΓΔ Ρ. ορδή — 7. ΑΓΕ] mg. m. 1 Ρ 
(ίατίν om., ΖΓΔ, ΑΓΔ). 7. Ζ Γ Ε ] Ζ Ε Γ F m. 1, Ε Γ eras. 

ελάααων ρ. 8. ίατίν] οιιι. Β ρ. Ζ] Ζ αημειον V. 9. 
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ne sit enini, sed, si fieri potest, sit Z , et duca-
tur Γ Ζ . 

quoniam circulum ΑΒΓ contingit recta AE} et a 
centro ad punctum contactus ducta est Z F , Ζ Γ ad 
Α Ε perpendicularis est [prop. XVIII]. itaque L ΖΓΕ 
rectus est. uerum etiam L ΑΤΕ rectus. quare 

L ΖΓΕ = ΑΓΕ, 

minor maiori; quod fieri non potest. 
s itaque Ζ centrum circuli ΑΒΓ 

non est. similiter demonstrabimus, 
ne aliud quidem ullum punctum 

F extra Α Γ positum centrum esse. 
Ergo si recta circulum contingit, et a pimcto con-

tactus ad contingentem perpendicularis ducitur recta 
linea, centrum circuli in ducta recta positum est; 
quod erat demonstrandum. 

XX. 
In circulo angulus ad centrum positus duplo maior 

est angulo ad ambitum posito, si anguli eundem arcum 
basim habent. 

Sit circulus ΑΒΓ, et ad centrum eius angulus sit 
ΒΕΓ, ad ambitum autem ΒΑΓ, et eundem arcum 
basim habeant ΒΓ. dico, esse L ΒΕΓ — 2 ΒΑΓ. 

ducta enim ΛΕ &ά Ζ educatur. iam quoniam 
Ε Α = EB, 

erit L EAB = EBA [I, 5]. itaque 

dfl corr. ex δει m. rec. Ρ. ονδέ Β ρ. 10. lnC\ om. BFp. 
11. απτηται F m. 1; corr. m. 2. 12. όο&άς γωνίας Vp. 
15. *β' F. 16. ποός] ίν ρ. 11. ίστίν Β. 22. Β Γ] Γ Β 
F. ΒΕΓ γωνία τής] Β Γ λέγω οτι seq. ras. 3 litt. φ. 24. 
γάρ] δέ F; corr. m. 2. 25. ί'ση και] ί'ση έατί και ρ. 
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γωνίαι τής νπόΕΑΒ διπλαΰίονς είβίν. ϊΰη δε ή ύπό 

ΒΕΖ ταΐς ύπό Ε Α Β, ΕΒΑ' καϊ ή νπό ΒΕΖ άρα τής 

νπο EAJB έΰτι διπλή, διά τά αυτά δή καϊ ή νπο ΖΕΓ 

τής νπο ΕΑΓ έΰτι διπλή, όλη άρα ή ύπό ΒΕΓ όλης 

5 τής νπό ΒΑΓ έΰτι διπλή. 

Κεκλάΰδω δή πάλιν, καϊ έΰτω έτερα γωνία ή νπό 

ΒΑΓ, καϊ έπιξενχδειΰα ή Α Ε έκβεβλήΰδω έπϊ τό Η. 

ομοίως δή δείξομεν, ότι διπλή έΰτιν ή νπό ΗΕΓ γω

νία τής νπό ΕΑΓ, ων ή νπό ΗΕΒ διπλή έΰτι τής 

10 νπό ΕΑΒ' λοιπή άρα ή νπό ΒΕΓ διπλή έΰτι τής 

νπό ΒΑΓ. 
}Εν κύκλω άρα ή πρός τω κέντρω γωνία διπλαΰίων 

έΰτϊ τής πρός τή περιφέρεια, όταν τήν αυτήν περι

φέρειαν βάΰιν έχωΰιν [αί γωνίαΐ\% όπερ έδει δεΐξαι. 

15 κα'. 

Έν κύκλω αί έν τω αύτω τμήματι γωνίαι 

ϊΰαι άλλήλαις είΰιν. 

Έΰτω κύκλος 6 ΑΒΓΑ, καϊ έν τω αύτω τμήματι 

τω ΒΑΕΑ γωνίαι έΰτωΰαν αί ύπό Β Α Α, ΒΕΑ* 

20 λέγω, ότι αί ύπό Β Α Α, ΒΕΑ γωνίαι ϊΰαι άλλήλαις 

είΰιν. 

Είλήφδω γάρ τον ΑΒΓΑ κύκλον τό κέντρον, καϊ 

έΰτω τό Ζ, καϊ έπεξενχδωΰαν αί Β Ζ, Ζ Α. 

Και έπεϊ ή μεν ύπό ΒΖΑ γωνία πρός τω κέντρω 

25 έΰτίν, ή δε νπό ΒΑ Α πρός τή περιφέρεια, καϊ έχονΰι 

1. διπλααίαι είαίν F V ; ίη διπλααίαι ult. ι e corr. V; είαιί 
διπλααίαι ρ. 2. η\ om. ρ. 3. ίατιν Ρ. διπλή Ιατι Υ. 
4. ΕΑΓ] in ras. V; corr. ex Ε Ζ Γ m. 2 F. ίατιν F. 
ΒΕΓ] litt. ΒΕ in ras. F. δ. ίατιν Ρ. 6. γωνία έτερα BpJ 

8. η νπο ΗΕΓ — 9. ίατί] mg. m. 1 Ρ. 9. ΕΑΓ] ΕΑΓ 
γωνίας F. ών] supra m. 2 F. JiEB] e corr. V. 10. ι 
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L EAB + EBA = 2 EAB. 

sed L BEZ = ΕΑΒ + ΕΒΑ [I, 3 2 ] . quare 
L BEZ = 2 J S ^ B . 

eadem de causa etiam L ΖΕΓ = 2 jE^JH. itaque 
L ΒΕΓ = 2 ΒΑΤ. 

rursus infringatur recta, et sit 
alius angulus ΒΑΤ, et ducta Α Ε 
producatur ad H. similiter de-
monstrabimus, esse 

L ΗΕΓ = 2 ΕΑΓ, 

quorum £ HEB = 2 ita-
que L ΒΕΓ = 2 ΒΑΓ. 

Ergo in circulo angulus ad centrum positus duplo 
maior est angulo ad anibitum posito, si anguli eun-
dem arcum basim habent; quod erat demonstrandum. 

XXI. 
In circulo anguli in eodem segmento positi inter 

se aequales sunt. 
A^-—^ Sit circulus ΑΒΓΑ, et in eodeui 

/ 7 \ \ t » s e g m e n t ° BAEA anguli sint BAA, 
( / J ^ C j F ΒΕΑ. dico, esse L BAA = ΒΕΑ. 

B\T^y/A sumatur enim centrum circuli Α Β ΤΑ, 
Τ et sit Ζ, et ducantur Β Ζ, Ζ Α. 

et quoniam l_BZA ad centrum positus est, et 
LBAA ad ambituin, et eundem arcum ΒΓΑ basim 

Ιστί] comp. supra scr. F. 11. νπό] om. B; add. m. rec. 
12. διπλασίων] -ν supra scr. m. 1 P. 14. αί γωνίαι] m. rec. 
P; m. 2 V; om. B; in ras. F. 15. κα'] euan. P. 16.'αί] 

om. φ. 19. Β ΑΕΑ] Ε supra scr. P. 20. άλλήλαις είσϊν 

tcai F m. 1. 24. ΒΖΔ] Β om. φ, Ζ e corr. m. 2 V. 25. 
Ιχονσιν PB. 
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τήν αυτήν περιφέρειαν βάΰιν τήν ΒΓΑ, ή άρα ύπο 
ΒΖΑ γωνία διπλαΰίων έΰτϊ τής νπο Β Α Α. διά τά 
αντά δή ή ύπο ΒΖΑ καϊ τής ύπό ΒΕΑ έΰτι διπλα
ΰίων' ϊΰη άρα ή νπο ΒΑ Α τή ύπό ΒΕΑ. 

5 Έν κύκλω άρα αί έν τω αύτω τμήματι γωνίαι 
ϊΰαι άλλήλαις είΰιν' όπερ έδει δεΐξαι. 

κβ'. 

Τών έν τοις κύκλοις τετραπλεύρων αί άπ-
εναντίον γωνίαι δνΰϊν όρ&αϊς ϊΰαι είΰιν. 

10 "Εΰτω κύκλος ό ΑΒΓΑ, καϊ έν αύτω τετράπλενρον 
έΰτω τό ΑΒΓΑ' λέγω, ότι αί άπεναντίον γωνίαι 
δνΰϊν όρ&αΐς ϊΰαι είΰιν. 

Έπεζεύχ&ωΰαν αί Α Γ, ΒΑ. 
Έπεϊ ονν παντός τριγώνον αί τρεις γωνίαι δνΰϊν 

15 όρ&αΐς ϊΰαι είΰιν, τον ΑΒΓ άρα τριγώνον αί τρεις 
γωνίαι αί νπό ΓΑ Β, ΑΒΓ, ΒΓΑ δνΰϊν όρ&αϊς ϊΰαι 
είΰιν. ΐΰη δε ή μεν ύπό ΓΑ Β τή νπό ΒΑΓ' έν γάρ 
τ ω αύτω τμήματι είΰι τ ώ ΒΑΑΓ' ή δε ύπό ΑΓΒ 
τή νπό ΑΑΒ' έν γάρ τώ αύτω τμήματι είΰι τώ ΑΑΓΒ' 

20 όλη άρα ή ύπό ΑΑΓ ταΐς νπό ΒΑΓ, ΑΓΒ ϊΰη έΰτίν. 
κοινή προΰκείΰδω ή ύπό ΑΒΓ' αί άρα ύπό ΑΒΓ, 
ΒΑΓ, ΑΓΒ ταΐς νπό ΑΒΓ, ΑΑΓ ϊΰαι είΰιν. άλλ' 
αί νπό ΑΒΓ, ΒΑΓ, ΑΓΒ δνΰϊν όρδαϊς ϊΰαι είΰιν. 
καϊ αί ύπό ΑΒΓ, ΑΑΓ άρα δνΰϊν όρ&αΐς ϊΰαι είΰιν. 

XXII. Boetius ρ. 388,3? 

3. ή] om. ρ ; ΒΖΔ] corr. ex ΓΖά m. 1 V. 5. αι] 
αΓ είΰιν Β. αντίο] om. Β; supra scr. m. rec. 6. είΰιν] om.i 
Β. 7. κό" F, eras. 8. άπεναντίων Ρ, sed corr. 11. Ante 
γωνίαι add. αντον BVp, Ρ m. rec. 13. ΑΓ, ΒΑ] litt. Γ, 
ΒΔ$ corr. F. 14. ϊπε\ ονν] %αϊ ίπεί ρ. 15. εΐαί Vp . 
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habent, erit [prop. X X ] LBZA = 2 BAA. eadem de 
causa etiam L BZA = 2 ΒΕΑ. quare 

LBAA = ΒΕΑ. 
Ergo in circulo anguli in eodem segmento positi 

inter se aequales sunt; quod erat demoustrandum. 

XXII. 
In quadrilateris in circulis positis anguli oppositi 

duobus rectis aequales sunt. 
Sit circulus ΑΒΓΑ, et in eo quadrilaterum sit 

ΑΒΓΑ. dico, angulos eius oppositos duobus rectis 
aequales esse. 

ducantur ΑΓ, BA. iam quoniam cuiusuis trian-
guli tres anguli duobus rectis aequales sunt [I, 32], 
trianguli ΑΒΓ tres anguli ΓΑΒ + ΑΒΓ+ΒΓΑ 
duobus rectis aequales sunt. sed L ΓΑΒ = ΒΑΓ\ nam 
in eodem sunt segmento ΒΑΑΓ [prop. XXI] , et 

S > — L ΑΓΒ = AAB ; 

/ x ^ ^ / M n a m * n e 0 ( * e m s u n ^ segmento ΑΑΓΒ. 
(\ TS^quare L ΛΑΓ= ΒΑΓ+ ΑΓΒ. com-

munis adiiciatur L ΛΒΓ. itaque 
Α ΑΒΓ+ ΒΑΓ + ΑΓΒ=ΑΒΓ+ΑΑΓ 

uerum ΑΒΓ + ΒΑΓ + ΑΓΒ duobus rectis aequales 
sunt. quare etiam ΑΒΓ + ΑΑΓ duobus rectis sunt 

τριγώνου] om. Β. 16. γωνίαι δναΐν όρ&αΐς Ϊααι είαϊν αί νπό 
ΓΑΒ, ΑΒΓ, ΒΓΑ V. 17. είαίν] euan. F. ΓΑΒ] ΓΔΒ Ρ. 

ΒΔ Γ] ΒΑ Γ Ρ (ante Γ ras. 1 litt.). 18. είαιν PBF. 
19. γάρ] supra m. 2 euan. F. είαί] supra m. 2 euan. F; 
είαίν Ρ Β. 20. ίατίν] PF ; > comp.p; ίατίΒΥ. 21. Post προο* 
ν.είαδω in Β* add. ταΐς δνο όμον τή πρός τό Α καϊ Γ καϊ χω
ρίς τή μιά τή πρός τό Δ . νπό] (alt.) om. φ, m. rec. Β. 
22. ΑΒΓ] ΒΓ e corr. V. είαί Β. άλλά Ρ. άλλ' αΐ— 
23. είαίν] om. Β. 23. ΒΑΓ, ΑΓΒ] ΒΓΑ, ΓΑΒ ρ. είαίν] 
ΡΡ; « Μ tmlgo. 24. άρα] om. BFV. 
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ομοίως δή δείζομεν, οτι καϊ αί νπο ΒΑ Α, ΑΓΒ γω
νίαι δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι είβίν. 

Τών άρα εν τοΐς κύκλοις τετραπλεύρων αί άπ-
εναντίον γωνίαι δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι είΰιν όπερ έδει 
δεΐξαι. 

κγ''. 

Έπϊ τής αυτής εύδείας δύο τμήματα κύκλων 
όμοια καϊ άνιΰα ού ΰνΰταδήΰεται έπϊ τά αυτά 
μέρη. 

Εί γάρ δυνατόν, έπϊ τής αυτής εύ&είας τής Α Β 
δύο τμήματα κύκλων όμοια καϊ άνιΰα ΰννεΰτάτω έπϊ 
τά αυτά μέρη τά ΑΓΒ, ΑΑΒ, καϊ διήχδω ή ΑΓΑ, 
καϊ έπεξενχδωΰαν αί Γ Β, Α Β. 

Έπεϊ ουν όμοιόν έΰτι τό ΑΓΒ τμήμα τώ ΑΑΒ 
τμήματι, όμοια δε τμήματα κύκλων έΰτϊ τά δεχόμενα 
γωνίας ΐΰας, ϊΰη άρα έΰτιν ή ύπό ΑΓΒ γωνία τή 
ύπό ΑΑΒ ή έκτος τή εντός' όπερ έΰτϊν αδύνατον. 

Ούκ άρα έπϊ τής αυτής εύδείας δύο τμήματα κύ
κλων όμοια καϊ άνιΰα ΰνΰταδήΰεται έπϊ τά αυτά μέρη' 
όπερ έδει δεϊξαι. 

κδ'. 
Τά έπϊ ΐΰων εύδειών ί'μοια τμήματα κύ

κλων ΐΰα άλλήλοις έΰτίν. 

Έΰτωΰαν γάρ έπϊ ΐΰων εύδειών τών Α Β, ΓΑ όμοια 
τμήματα κύκλων τά Α Ε Β, ΓΖ Α' λέγω, ότι ϊΰον έΰτϊ 
τό ΑΕΒ τμήμα τώ ΓΖΑ τμήματι. 

1. αι] ή V, corr. m. 2. 2. είσίν] PFp; είΰι ΒΥ. 6. 
xy'l ηοη liquet in F. 7. κνκλου F^ 8. σνσταδήσεταί] 
PBFp; σνσταδήσονται Υ φ. ίπϊ τά αντά μέρη] mg. m. 2 
V. 11. άνισα] -σα eras. F. 12. ΑΓΒ] corr. ex ΑΒΓ ρ 
m. 1. 13. ΓΒ] corr. ex ΓΔ Υ m. 2. 14. ίστιν Ρ. 16. 
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aequales. similiter denionstrabinius, etiam 
LBAA + ΑΓΒ 

duobus rectis aequales esse. 
Ergo in quadrilateris in circulis positis anguli 

oppositi duobus rectis aequales sunt; quod erat de-
monstrandum. 

XXIII. 
In eadem recta duo segmenta circulorum similia 

et inaequalia in eandeni partem construi nequeunt. 
nam si fieri potest, in eadera recta Α Β duo seg-

jl menta circulorura similia et inaequalia in ean-
K dem partem construantur ΑΓΒ, AAB, et edu-
\ \ \ catur ΑΓΑ, et ducantur ΓΒ, AB. 
\\ \ iam quoniam segmentum ΑΓΒ simile est 
L segmento AAB, similia autem segmenta cir-
t\l culorum sunt, quae aequales angulos capiunt 

[def. 11], erit [_ΑΓΒ = ΑΑΒ, exterior interiori; 
2f quod fieri non potest [I, 16]. 

Ergo in eadem recta duo segmenta circulorum si-
milia et inaequalia in eandem partem construi neque-
unt; quod erat demonstrandum. 

XXIV. 
Similia segmeuta circulorum in aequalibus rectis 

posita inter se aequalia sunt. 
nam in aequalibus rectis ΑΒ, Γ Α similia seg-

menta circuloruin sint AEB, ΓΖΑ. dico, esse 
AEB = ΓΖΑ. 

ϊαας) eeq. spatium 3 litt. F. ίατιν] om. Β. γωνία] m. 2 
V. 17. η ίντος τή ίν,τός ρ. ίατιν] om. ρ. 24. γάο] 
enpra m. 2 F. Γ Δ] Δ e corr. m. 1 F. 25. -κύκλου φ. 
ίατιν Ρ. 

. Eucliflce, edd. Heiberg et Menge. 15 
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Εφαρμοζομένου γάρ τον ΑΕΒ τμήματος επϊ το 
ΓΖΑ καϊ τιδεμένον τον μεν Α ΰημείου επϊ το Γ τής 
δε ΑΒ ενδείας επϊ τήν ΓΑ, εφαρμόΰει καϊ τό Β ΰη
μεΐον έπι τό Α ΰημεΐον διά τό ί'ΰην είναι τήν Α Β 

5 τή ΓΑ' τής δε Α Β επί τήν ΓΑ έφαρμοΰάΰης εφαρ
μόΰει καϊ τό Α ΕΒ τμήμα επί τό ΓΖΑ. εί γάρ ή ΑΒ 
ένδεια ίπϊ τήν ΓΑ εφαρμόΰει, τό δε ΑΕΒ τμήμα 
ίπϊ τό ΓΖΑ μή εφαρμόΰει, ήτοι εντός αντον πεΰεΐται 
ή εκτός ή παραλλάξει ώς τό ΓΗ Α, καϊ κύκλος κύ-

10 κλον τέμνει κατά πλείονα ΰημεΐα ή δύο' όπερ έΰτίν 
αδύνατον, ούκ άρα εφαρμοζόμενης τής Α Β εύδείας 
έπι τήν ΓΑ ούκ εφαρμόΰει καϊ τό ΑΕΒ τμήμα έπϊ 
τό ΓΖΑ' εφαρμόΰει άρα, και ίΰον αύτώ έΰται. 

Τά άρα έπϊ ϊΰων εύδειών όμοια τμήματα κύκλων 
15 ί'ΰα άλλήλοις έΰτίν' όπερ έδει δεΐξαι. 

κε . 
Κύκλον τμήματος δοδέντος προΰαναγρά'φαι 

τον κύκλον, ονπέρ έΰτι τμήμα. 
"Εΰτω τό δοδεν τμήμα κύκλον τό Α ΒΓ' δει δή 

20 τον ΑΒΓ τμήματος προΰαναγράψαι τον κύκλον, ονπέρ 
έΰτι τμήμα. 

1. έφαρμωζομένου Β, sed corr.; alt. ο in ras. V. 3. και] 
om. Β. 5. τή] τήν V; corr. m. 2. ίφαρμοαάσης δέ (δή Β) 
τής Α Β εύδείας έπϊ τήν ΓΔ B F V p ; sed in F ante έφαρμο-
αάβης legitur: ή δε ΑΒ έπϊ τήν ΓΔ; idem in mg. m. 1: εί δε 
τής Α Β εύδείας έπϊ τήν ΓΔ έφαρμοσάαης καϊ το Α Ε τμήμα 
έπϊ τό ΓΖ μή έφαρμόΰη. 6. ΓΖΔ] Ζ Δ in ras. F. εί] in 
ras. Ρ. ή Α Β εύδεΐα — 8. ΓΖΔ] om. Β. 7. ΓΔ] Δ e 
corr. V m.2. 8. τό ΓΖΔ] in ras. m. 1 ρ. έφαρμόαη PF. 

ήτοι έντος αύτον πεΰεΐται ή έκτος ή] Ρ; άλλά Theon (BF 
Vp). 9. παράλλαξη F. και κύκλος κύκλον τέμνει] Ρ; κύ
κλος δε κύκλον ού τέμνει Theon (BFVp; in V δέ stipra scr. 
m. 1). Campanus hic prorsus aberrat. 10. δύο] Ρ; δύο, 
άλλά καϊ τέμνει ό ΓΗΔ τον ΓΖΔ κατά πλείονα ΰημεΐα η δύο 
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adplicato enim segmento ΑEB ad segmentum ΓΖΑ et 
posito Α puncto in Γ, recta autem Α Β in ΓΑ, etiam 
Β punctum in Α cadet, quia Α Β = ΓΑ. adplicata 
autem recta Α Β rectae ΓΑ etiam segmentum AEB 
in ΓΖΑ cadet. nam si recta Α Β cum ΓΑ congruet, 
segmentum autem AEB cum ΓΖΑ non congruet, 

aut intra id cadet aut extra 1), aut 
excedet ut ΓΗΑ, et circulus circu-

j^L l u m j n pl u r ibus punctis quam duo-
Z^z£=^~^ ^us secabit; quod fieri non potest 

/ ^ ^ [prop.X]. itaque recta Α Β cum ΓΑ 
^ congruente fierinon potest, quin etiani 

segmentum AEB cum ΓΖΑ congruat. congruet igitur, 
et aequale ei erit [I κοιν. ενν. 8]. 

Ergo similia segmenta circulorum in aequalibus 
rectis posita inter se aequalia sunt; quod erat demon-
strandum. 

XXV. 
Segmento circuli dato circulum supplere, cuius est 

segmentum. 
Sit datum segmentum circuli ΑΒΓ. oportet igitur 

seguienti Α Β Γ circulum supplere, cuius est segmentum. 

1) Id quod ob prop. XXIII fieri non potest. et hoc ad-
iicere debuit Euclides; sed non dubito, quin ipse ita scripserit, 
ut praebet cod. P. nam haec ipsa forma imperfecta Theoni 
ansam dedit emendationis parum felicis. 

τά Γ, Η, Δ Theon (BFVp; %aC m. 2 V ; 6 e corr. ρ). ίατίν] 
Ρ; om. BV; πάλιν F; ίστϊ πάλιν ρ. 13. τό] τήν ρ. ΓΖΔ] 
ΓΖ litt. in ra8. V. Dein in F V add. τμήμα m. 2. αντό 
V. 14. τά άρα] άρα τά F; ante άρα m. 2 add. τά. τών 
ιοων ρ. 16. κξ F; corr. m. 2. 18. τό τμήμα Fp. 19. 
τό δο&έν] om. Β, m. 2 V. κύκλου τμήμα Β. 21. τό τμή
μα PF. 

15* 
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Τετμήΰδω γάρ ή ΑΓ δίχα κατά τό Α, καϊ ήχδω 
άπό τον Α ΰημεϊον τή ΑΓ πρός όρδάς ή Α Β, καϊ 
έπεζενχδω ή ΑΒ' ή νπό ΑΒΑ γωνία άρα τής νπό 
ΒΑ Α ήτοι μείζων έΰτίν ή ϊΰη ή έλάττων. 

5 "Εΰτω πρότερον μείζων, καϊ ΰννεβτάτω πρός τή 
ΒΑ ένδεια καϊ τω πρός αντή ΰημείω τω Α τή νπό 
ΑΒΑ γωνία ϊΰη ή νπό Β Α Ε, καϊ διήχδω ή ΑΒ έπϊ 
τό Ε, καϊ έπεζενχδω ή ΕΓ. έπεϊ ονν ΐΰη έΰτιν ή 
νπό ΑΒΕ γωνία τή νπό Β Α Ε, ΐΰη άρα έΰτι καϊ ή 

10 Ε Β ένδεια τή Ε Α. και έπει ΐΰη έΰτίν ή ΑΑ τή Α Γ, 
κοινή δε ή Α Ε, δνο δή αί Α Α, Α Ε δνο ταΐς ΓΑ, 
Α Ε ϊΰαι είΰιν εκατέρα εκατέρα' καϊ γωνία ή νπό 
ΑΑΕ γωνία τή νπό ΓΑ Ε έΰτιν ΐΰη' ορδή γάρ εκα
τέρα ' βάΰις άρα ή ΑΕ βάΰει τή Γ Ε έΰτιν ΐΰη. άλλά 

15 ή ΑΕ τή ΒΕ έδείχδη ΐΰη' καϊ ή ΒΕ άρα τή ΓΕ 
έΰτιν ΐΰη' αί τρεις άρα αί Α Ε, Ε Β, ΕΓ ϊΰαι άλλή
λαις είΰίν' 6 άρα κέντρω τω Ε διαΰτήματι δε ένϊ 
τών Α Ε, ΕΒ, Ε Γ κνκλος γραφόμενος ήζει καϊ διά 
τών λοιπών ΰημςίων καϊ έΰται προΰαναγεγραμμένος. 

20 κνκλον άρα τμήματος δοδέντος προΰαναγέγραπται 
δ κνκλος. καϊ δήλον, ώς τό ΑΒΓ τμήμα έλαττόν 
έΰτιν ήμικνκλίον διά τό τό Ε κέντρον έκτος αντον 
τνγχάνειν. 

fΟμοίως [δε] καν ή ή νπό ΑΒΑ γωνία ΐΰη τή νπό 
25 ΒΑ Α, τής Α Α ΐΰης γενομένης εκατέρα τών Β Α, Α Γ 

αι τρεις αί Α Α, Α Β, Α Γ ϊΰαι άλλήλαις έΰονται, 

1. γάρ] om. ρ. διήχδω F. 3. άρα γωνία ρ. τής] 
τή ρ. 7. Post Δ Β eras. ν,αί Υ. 8. εστίν] comp. supra F 
m. 2. 9. νπο ΑΒΕ — 10. ΐαη εστίν ή] om. Β. Β Α Ε] Β 
in ras. ρ. ίατίν F. 10. Ε Β] Β Ε Ρ. τή] ενδεία τή Ρ. 

Ε Α] Ρ, F m. 1, V m. 1; ΑΕ F m .2 , V m. 2, ρ. 11. 'δνο] 
(alt.) δναί Υ. 14. βάαις] Ρ; καϊ βάσις BVp ; in F χαί supra 
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nam Α Γ in duas partes aequales secetur in Ay et 
a Α puncto ad Α Γ perpendicularis ducatur AB} et 
ducatur AB. ergo L ΑΒΑ aut maior est angulo Β Α Α 
aut aequalis aut minor. 

Sit prius maior, et ad rectam Β Α et punctum 
eius Α construatur LBAE = ΑΒΑ [I, 23], et edu-
catur Α Β ad Ε, et ducatur ΕΓ. iam quoniam 

LABE = BAEy 

erit etiam ΕΒ = Ε Α [I, 6]. et quoniain 
Α Α = Α Γ, et Α Ε communis est, duae 
rectae Α Α, Α Ε duabus TAy Α Ε aequales 

Τ sunt altera alteri; et L ΑΑΕ = ΓΑΕ] 
nam uterque rectus est. itaque AE — TE [1,4]. uerum 
demonstratum est, esse Α Ε — Β Ε. quare etiam Β Ε 
= ΓΕ. itaque tres recta.eAE,EB, Ε Γ inter se aequales 
sunt. ergo circulus centro Ey radio autem qualibet 
rectarum AEy EBy Ε Γ descriptus etiam per reliqua 
puncta ibit et erit suppletus [prop. IX]. ergo dato 
segmento circuli suppletus est circulus; et adparet, 
segmentum ^.BPminus esse semicirculo, quia centrum 
Ε extra id positum est. 

Similiter si LABA = BAAy tres rectae AAy 

ABy Α Γ inter se aequales erunt, cum Α Α — Β Α 

scr. άλλά] Ρ, V m. 1; άλλ' F; άλλά καί Βρ, V m . 2. 15. 
Α Ε] Α Β F. Ε Ε] (prius) bis F (semel m. 2). 16. Ϊση εστίν 
ρ. Ε Α Ρ. αλλήλαις] om. V. 18. καί] om. Ρ. 19. 
προσαναγραφόμενος F; mg. m. 1: γρ. προσαναγεγραμμένος. 
20. κύκλου] 6 κύκλος, κύκλου Ρ. Ιη Β mg. lin. 5: έ'λαττον 
ημικυκλίου, lin. 24: ήμικύκλιον, ρ. 230,3: μείζον ημικυκλίου. 
21. ϊλαττον] mg. m. 1 Ρ. 22. τό̂  Ε] in ras. ρ; Ε Ρ m. 1, 
Β. 24. δέ] in ras. V; om. Ρ. καν y] καϊ έάν Ρ; καν seq. 
jj in spatio 4 litt. φ. ΑΒΔ] corr. ex ΑΒΓ m. 1 Ρ; ΒΔ in 
ras. V. Ϊση rj Ρ. 25.^1^1 Δ in ras. ρ. 26. τρεις] Ρ 
m. 1, F, V seq. ras.; τρεις άρα BpJ Ρ m. rec. 
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3. ΑΒΔ] seq. spatmm 3 litt. φ. 4. συνΰτησώμεδα Ρ; 
ανατηαόμεδα B F V p ; corr. Β m. rec. προς αντή] Ρ; Α Theon 
(BFVp). 5. τω Α] Ρ; om. Theon (BFVp). γωνίαν FVp. 

ί'σην] corr. ex 'ΐατ] m. rec. Β. 6. ΔΒ] Β in ras. ρ. Dein 
add. ώς το Ε mg.m. 2 Ρ; ώς τό Θ supra m. rec. Β, mg. m. 
2 V. 7. ήμικνκλιον] seq. spat. 2 litt. φ. 8. κνκλον^ om. 
Bp. τμήματος άρα Bp. προΰ- om. B V p . 9. κύκλος 

καϊ έΰται τό Α κέντρον τον προΰαναπεπληρωμένον 

κνκλον, καϊ δηλαδή έΰται το ΑΒΓ ήμικύκλιον. 

Έάν δε ή ύπό ΑΒΑ έλάττων ή τής νπο Β Α Α, 

καϊ ΰνΰτηΰώμεδα προς τή ΒΑ ένδεια καϊ τω προς 

5 αύτη ΰημείω τω Α τή νπο ΑΒΑ γωνία ΐΰην, εντός 
τον ΑΒΓ τμήματος πεΰεΐται το κέντρον έπϊ τής Α Β, 

καϊ έΰται δηλαδή τό ΑΒΓ τμήμα μείζον ήμικνκλιον. 

Κνκλον άρα τμήματος δοδέντος προΰαναγέγραπται 

ό κνκλος' όπερ έδει ποιήΰαι. 

10 κς ' . 

Έν τοις ΐΰοις κύκλοις αί ϊΰαι γωνίαι έπϊ 

Ϊΰων περιφερειών βεβήκαΰιν, έάν τε πρός τοις 

κέντροις έάν τε πρός ταΐς περιφερείαις ώΰι 

βεβηκνΐαι. 

15 "Εΰτωΰαν ϊΰοι κύκλοι οί ΑΒΓ, ΑΕΖ καϊ έν αύ-

τοΐς ϊΰαι γωνίαι έΰτωΰαν πρός μεν τοις κέντροις αί 

ύπό Β Η Γ, ΕΘΖ, πρός δε ταΐς περιφερείαις αί νπό 

ΒΑΓ, ΕΑΖ' λέγω, ότι ΐΰη έΰτιν ή ΒΚΓ περιφέρεια 

τή ΕΑΖ περιφέρεια. 

20 Έπεζεύχδωΰαν γάρ αί Β Γ, ΕΖ. 

Καϊ έπεϊ ϊΰοι είΰϊν οί ΑΒΓ, ΑΕΖ κύκλοι, ϊΰαι 

είΰϊν αί έκ τών κέντρων δύο δή αί Β Η, Η Γ δύο 

ταΐς ΕΘ, ΘΖ ΐΰαι' καϊ γωνία ή πρός τω Η γωνία 



ELEMENTORUM LIBER ΠΙ. 231 

[I, 6] et AA = ΑΓ\ et z / centruni erit circuli sup-
pleti, et ΑΒΓ semicirculus erit. 

Sin L ΑΒΑ < ΒΛ Α, et ad 
*A rectam Β Α et punctum eius Α 

(Δ. 0± construiinus angulum aequalem 
angulo ΑΒΑ [I, 23], centrum 

Ij, in recta Α Β intra segmentum 
Ρ ΑΒΓcadet, et segmentum ΑΒΓ 

maius erit seuiicirculo. 
Ergo segmento circuli dato suppletus est circulus; 

quod oportebat fieri. 

XXVI. 

In aequalibus circulis aequales anguli in aequalibus 
arcubus consistunt, siue ad centra siue ad ainbitus 
consistunt. 

Sint aequales circuli ΛΒΓ, 
Α Ε Ζ, et in iis aequales an-
guli sint ad centra ΒΗΓ, 
ΕΘ Z, ad ambitus autem Β Α Γ, 
ΕΑΖ. dico, aequales esse 
arcus ΒΚΓ, EAZ. 

ducantur enim ΒΓ} Ε Ζ. et quoniam aequales sunt 
circuli ΛΒΓ, AEZf etiam radii aequales sunt. ergo 
duae rectae BH} ΗΓ duabus ΕΘ, ΘΖ aequales sunt; 

ονπέρ έΰτι τό τμήμα V. ποιήΰαϊ] δείξαι PF; in F mg. m. 1: 
γρ. ποιήΰαι. 10. κς'] sic φ. 13. ώΰΐν Β. 14. βεβηκνΐαι] 
poetea add. m. 1 F; m. rec. P. 15. ϊΰτωΰαν γάρ Ρ. καί 
προς μεν τοΐς κέντροις ϊΰαι γωνίαι έ'ΰτωΰαν Ρ. 17. ΒΗΓ] 
post ras. 1 litt. F. 22. Β Η] ΗΒ B V p . δνο] (alt.) δνΰϊ 
V; δνΰϊν ρ. 23. Ε Θ] Θ Ε V, corr. m. 2. ί'ΰαι] Ρ, F m. 1; 
Ϊααι είΰι BVp, F m. 2. τώ] τό Β. 
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τή πρός τώ Θ ΐΰη' βάΰις άρα ή ΒΓ βάΰει τή ΕΖ 

έΰτιν ΐΰη. και έπεϊ ΐΰη έΰτιν ή προς τω Α γωνία τή 

πρός τω Α, όμοιον άρα έΰτι το ΒΑΓ τμήμα τω ΕΑΖ 

τμήματι' και είΰιν έπϊ ΐΰων εύδειών [τών ΒΓ,ΕΖ]' 

5 τά δε έπϊ ΐΰων εύδειών όμοια τμήματα κύκλων ϊΰα 

άλλήλοις έΰτίν ϊΰον άρα το ΒΑΓ τμήμα τώ ΕΑΖ. 

έΰτι δε καϊ όλος δ ΑΒΓκύκλος ολω τώ Α ΕΖ κύκλω 

ΐΰος' λοιπή άρα ή ΒΚΓ περιφέρεια τή ΕΑΖ περι

φέρεια έΰτίν ϊΰη. 

10 Έν άρα τοις ϊΰοις κύκλοις αί ϊΰαι γωνίαι έπϊ ΐΰων 

περιφερειών βεβήκαΰιν, έάν τε πρός τοις κέντροις έάν 

τε πρός ταΐς περιφερείας ώΰι βεβηκνΐαΐ' όπερ έδει 

δεΐίαι. 

*ϊ· 
15 Έν τοις ΐΰοις κύκλοις αί έπϊ ΐΰων περι

φερειών βεβηκνΐαι γωνίαι ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν, 

έάν τε πρός τοις κέντροις έάν τε πρός ταΐς 

περιφερείαις ώΰι βεβηκνΐαι. 

Έν γάρ ΐΰοις κνκλοις τοις ΑΒΓ, ΑΕΖ έπϊ ΐΰων 

20 περιφερειών τών Β Γ, ΕΖ πρός μεν τοις Η, Θ κέν-

τροις γωνίαι βεβηκέτωΰαν αί ύπό Β Η Γ," ΕΘΖ, πρός 

δε ταΐς περιφερείαις αί ύπό ΒΑΓ, ΕΑΖ' λέγω, ότι 

ή μεν ύπό ΒΗΓ γωνία τή νπό ΕΘΖ έΰτιν ϊΰη, ή δ ε 

ύπό ΒΑΓτή ύπό ΕΑΖ έΰτιν ϊΰη. 

XXVII. Boetius ρ. 388, 5. 

1. τω] τό Β. ΐαη] PV, F m. 1; ίατιν ΐαη Βρ; ΐαη ίατί 
F m. 2. 2. τω] τό Β. 3. τω] (prius) τό Β. ίατίν Ρ. 
4. τών ΒΓ, Ε Ζ ] mg. m. rec. Ρ. 5. τά δέ — εύδειών] mg. 
m. 1 Ρ. 6. ΒΑΓ] litt. ΒΑ e corr. ρ. τώ] τώ seq. ras. 
1 litt. F. Ε Δ Ζ] mutat. in ΕΖΔ m. 2 V. ' 7. εατίν Ρ Β. 
ΔΕΖ] Ε insert. m. 1 F; ΕΔΖ Βρ; ΔΕΖ mg. m. 2 V. 
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et angulus ad Η positus angulo ad Θ posito aequalis 
est. itaque ΒΓ=ΕΖ [1,4]. et quoniam angulus ad 
Α positus angulo ad Α posito aequalis est, segmentum 
ΒΑΓ segmento EAZ simile est [def. 11]. et in 
aequalibus rectis posita sunt. segmenta autem si-
milia in aequalibus rectis posita inter se aequalia 
sunt [prop. XXIV]. itaque ΒΑΓ—ΕΑΖ. uerum 
etiam totus circulus ΑΒΓ toti circulo AEZ aequalis 
est. quare qui relinquitur arcus ΒΚΓ arcui EAZ 
aequalis est. 

Ergo in aequalibus circulis aequales anguli in ae-
qualibus arcubus consistunt, siue ad centra siue ad 
ambitus consistunt; quod erat demonstrandum. 

XXVII. 
In aequalibus circulis anguli in aequalibus arcubus 

consistentes inter se aequales sunt, siue ad centra 
siue ad ambitus consistunt. 

nam in aequalibns circulis 
ΑΒΓ, AEZ in aequalibus 
arcubus ΒΓ, Ε Ζ ad centra 
Hy Θ anguli consistant ΒΗΓ, 
ΕΘΖ, ad ambitus autem 

ΒΑΓ, EAZ. dico, esse L ΒΗΓ = ΕΘΖ, et 
L ΒΑΓ = EAZ. 

γ.ν%λω] in rae. m. 2 V. 8. xrf\ ίστιν ί'ση τή Ρ. ΕΑΖ] litt. 
ΑΖ ιη raa. V. 9. ίστιν ί'ση] om. Ρ. 10.' Έν] inter ε et ν 
1 litt. eras. V. 12. ώσιν Ρ. 14. κ£'] sic φ. 18. ώσιν 
Ρ. 19. %αϊ ίπί Ρ. 23. γωνία] Ρ; om. Theon (BFVp). 
ΕΘΖ] corr. ex E B Z m. rec. Ρ; ΒΗΓ φ. 24. ίστιν ί'ση] Ρ; 
om. Theon (BFVp). 



234 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ γ'. 

Εί γάρ άνιΰός έΰτιν ή ύπό ΒΗΓ τή ύπό ΕΘΖ, 
μία αυτών μείζων εΰτίν. έΰτω μείζων ή νπο ΒΗΓ, 
καϊ ΰννεΰτάτω προς τη Β Η ένδεια καϊ τώ προς αυτή 
ΰημείω τώ Η τή νπο ΕΘΖ γωνία ίΰη ή νπο ΒΗΚ' 

δ αί δε ίΰαι γωνίαι έπϊ Ϊΰων περιφερειών βεβήκαΰιν, 
δταν προς τοΐς κέντροις ώΰιν' ϊΰη άρα ή Β Κ περι
φέρεια τή ΕΖ περιφέρεια, άλλά ή Ε Ζ τή Β Γ έΰτιν 
ϊΰη' καϊ ή Β Κ άρα τή ΒΓ έΰτιν ϊΰη ή έλάττων τή 
μείζονι* όπερ έΰτϊν αδύνατον, ούκ άρα άνιΰός έΰτιν 

10 ή ύπό ΒΗΓ γωνία τή ύπό ΕΘΖ' ϊΰη άρα. καί έΰτι 
τής μεν ύπό ΒΗΓ ήμίΰειά ή πρός τώ Α, τής δε νπό 
ΕΘΖ ήμίΰειά ή πρός τώ Α' ϊΰη άρα καϊ ή πρ'ός τώ 
Α γωνία τή πρός τώ Α. 

Έν άρα τοΐς ΐΰοις κύκλοις αί έπϊ ϊΰων περιφε-
16 ρειών βεβηκνΐαι γωνίαι ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν, έάν τε 

πρός τοΐς κέντροις έάν τε πρός ταΐς περιφερείαις ωΰι 
βεβηκνΐαι' όπερ έδει δεΐξαι. 

κη . 
Έν τοις ϊΰοις κύκλοις αί ϊΰαι εύδεΐαι ϊΰας 

20 περιφερείας άφαιροϋΰι τήν μεν μείζονα τή μεί
ζονι τήν δε έλάττονα τή έλάττονι. 

Έΰτωΰαν ϊΰοι κύκλοι οί ΑΒΓ, ΑΕΖ, καϊ έν τοΐς 
κύκλοις ϊΰαι εύδεΐαι έΰτωΰαν αί Α Β, Α Ε τάς μεν 
ΑΓΒ, ΑΖΕ περιφερείας μείζονας άφαιρονΰαι τάς δε 

1. εί γάρ^άνισός εστίν ή υπό ΒΗΓ τή υπό PF; om. 
V; εί μεν ονν ή ύπό ΒΗΓ Ϊση εστί (εστίν Β) τή υπό ΕΘΖ, 
φανερον, οτι καί ή νπό ΒΑΓ ΐση ίστϊ (εστίν Β, om.V) ττ} νπό 
ΕΔΖ· εί δε ον Βρ; in V eadem mg. m. 2 exceptia εί δε ον, 
quae in textu sunt m. 1 (εί δ' ον). γρ.Υ,αϊ όντως· εί μέν —• 
ΒΑΓ τή νπό ΕΔΖ ΐση εστίν εί δε ού^ μία αυτών μείζων ή 
νπό ΒΗΓ, καί σννεστάτω καί χαδεξής ως έν τώ κειμένω mg. 
ιη. rec. Ρ. Campanus cum PF concordat. 2. μείζων εστίν] 
Βρ; έστι μείζων F V ; μείζων εσται Ρ. έ'στω μείζων] om. F, 
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nam si L ΒΗΓ angulo ΕΘΖ inaequalis est, alter-
uter eorum maior est. sit maior i ΒΗΓ, et ad rectam 
Β Η et punctum eius Η angulo ΕΘΖ aequalis con-
struatur BHK [I, 23]. et aequales anguli in aequa-
libus arcubus consistunt, si ad centra sunt positi 
[prop. XXVI] . ergo arc. BK — EZ. sed Ε Ζ = ΒΓ. 
quare etiam BK = ΒΓ, minor maiori; quod fieri non 
potest. itaque L ΒΗΓ angulo ΕΘΖ inaequalis non 
est; aequalis igitur. et angulus ad Α positus dimidius 
est anguli ΒΗΓ, angulus autem ad Α positus dimi-
dius anguli ΕΘΖ [prop. X X ] . itaque angulus ad Α 
positus angulo ad Α posito aequalis est. 

Ergo in aequalibus circulis anguli in aequalibus 
arcubus consistentes inter se aequales sunt, siue ad 
centra siue ad ambitus consistunt; quod erat demon-
strandum. 

XXVIII. 
In aequalibus circulis aequales rectae aequales ar-

cus abscindunt maiorem maiori, minorem autem mi-
ffiori. 

Sint aequales circuli ΑΒΓ, AEZ, et in circulis 
aequales rectae sint ΑΒ, AE, arcus ΑΓΒ, AZE 

add. f<jy cui nunc nihil respondet. 3. εύδεια] om. p; mg. 
m. 2 V. 4. Ε Θ Ζ ] in ras. m. 2 V. 7. άλί' Β ρ. ΐαη 
ίατί Υ φ. 8. Β Γ τή Β Κ Β m. 1, Fp, V m. 1. 10. ίατιν 
Ρ. 12. ΐαη άρα κα'ί — 13. τώ ά] om. F. 13. τώ] τό Β. 
14. ίν άρα] e corr. m. 2 V. 15. βεβηκνΐαι γωνίαι] φ, seq. 
αι m. 1; m Ρ γωνίαι supra scr. m. 1. 16. βεβηκνΐαι ώαιν Ρ. 

18. λ' F. 19. Ι'αας] ΐααι ψ (ηοη F). 20. άφαιροναιν Ρ, 
άφεροναι φ. 21. ίλάααονα τή ίλάσαονι V. 22. τοις κύκλοις] 
Ρ; αύτοΐς Theon (BFVp). 23. Α Β, ΔΕ] Ρ; Β Γ, Ε Ζ Theon 
(BFVp). 24. ΑΓΒ] Ρ, F m. 1; ΒΑΓ B V p , F m. 2. 
ΔΖΕ] Ρ; ΕάΖ Βρ, V e corr. m. 2; άΖ inter duas ras. F. 
άφερονααι Ρ; ψέρονααι V , corr. m. 2. 
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ΑΗΒ, ΑΘΕ έλάττονας' λέγω, ότι ή μεν ΑΓΒ μεί

ζων περιφέρεια ϊΰη έβτι τή ΑΖΕ μείζονι περιφέρεια, 

ή δε ΑΗΒ έλάττων περιφέρεια τή ΑΘΕ. 

Είλήφδω γάρ τά κέντρα τών κύκλων τά Κ, Α, καϊ 

5 έπεζεύχδωΰαν αί Α Κ, Κ Β, Α Α, Α Ε. 

Καϊ έπεϊ ϊΰοι κύκλοι είΰϊν, ϊΰαι είοϊ καί αί έκ τών 

κέντρων δύο δή αί ΑΚ, ΚΒ δνΰϊ ταΐς Α Α, Α Ε 

ί'ΰαι είαίν καϊ βάΰις ή ΑΒ βάΰει τή ΑΕ ϊΰη' γωνία 

άρα ή ύπό ΑΚΒ γωνία τή νπδ ΑΑΕ ίΰη έΰτίν. αί ό*£ 

10 ί'ΰαι γωνίαι έπϊ ϊΰων περιφερειών βεβήκαΰιν, όταν 

πρός τοις κέντροις ωΰιν ϊΰη άρα ή ΑΗΒ περιφέρεια 

τή ΑΘΕ. έΰτϊ δε καϊ όλος ό ΑΒΓ κύκλος όλω τώ 

ΑΕΖ κύκλω ί'ΰος' καϊ λοιπή άρα ή ΑΓΒ περιφέρεια 

λοιπή τή ΑΖΕ περιφέρεια ϊΰη έΰτίν* 

15 Έν άρα τοΐς ϊΰοι ς κνκλοις αί ϊΰαι εύδεΐαι ϊΰας 

περιφερείας άφαιρονΰι τήν μ\ν μείζονα τή μείζονι 

τήν δ\ έλάττονα τή έλάττονι' όπερ έδει δεΐξαι. 

1. ΑΗΒ] Ρ; ΒΗΓ B V p , F in ras. Δ Θ Ε] Ρ; Ε Θ Ζ 
B F V p . ΑΓΒ] PF; ΒΑΓ BVp. 2. ίατί] om. Β. ΔΖ$ 
— 3. τή] om. Β; τή ΕΔΖ μείζονι περιφέρεια ή δε ΑΗΒ (euan.) 
ίλάττων περιφέρεια ΐση τή mg. m. rec. Δ ΖΕ] PF; ΕΔ7( 
Βνρφ. 3. ΑΗΒ] Ρ (Β?); ΒΗΓ Vp, F in ras. ΐση rjj 
BFp, ΐση έστϊ τή Υ. Δ Θ Ε] Ρ; Ε Θ Ζ ίλάττονι Β ρ; Ε Θ Ζ 
έλάττονι περιφέρεια Υ, F (ΕΘΖ in ras.). 5. ίπιζενχδωσα* 
φ. Α Κ] Ρ; ΚΒ BV, Γ in ras., ρ (Κ in ras). ΚΒ] Ρ; 
ΚΓ B V p , F in ras. ΔΑ] Ρ; Α Ε Υ β corr. m. 2, F in ras.; 
Ε Α Βρ. Λ Ε] Ρ; ΛΖ B V p , F in ras. 6. Ισαι είαί] mj 
rec. Ρ. αι] supra m. 1 Ρ, m. 2 Β. 7. Α Κ, Κ Β] Ρ; Β Κ, 
Κ Γ B V p , F in ras. δυσί] δύο F, corr. m. 2; δυσίν ρ. 
ΔΑ, ΑΕ] Ρ (ΔΑ corr. ex ΑΛ m. rec); ΕΑ, ΛΖ B V p , F in 
ras. 8. ΐσαι είαίν] PF; ϊσαι είσίΥ et add. m. 2 Β ρ. Α Β] Ρ ι 
ΒΓ B F V p . ΔΕ] Ρ; Ε Ζ Βνρφ. 9. ύπό] om. Βρ. 
ΑΚΒ] Ρ; ΒΚΓ B V p , F in ras. ΔΛΕ] Ρ; Ε ^ Ζ B V p , F 
in ras. 11. ΑΗΒ] ΒΗΓ Υ, in ras. Fp; ύπό ΒΗΓ Β, νπό 
del. περιφέρεια] om. Β; in ras. ρ. 12. Δ Θ Ε] Ρ; Ε Θ Ζ 
ρ, post raa. V, in ras. F; νπό ΕΘΖ, del. νπό et add. m. rec. 
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maiores abscindentes, ΑΗΒ, ΑΘΕ autem minores. 
dico, esse arc. ΑΓΒ = AZE, ΑΗΒ = ΑΘΕ. 

sumantur enim centra circuloruui Κ, A, et du-
cantur AK, KB, ΑΑ, AE. et quoniam aequales cir-
•culi sunt, etiain radii aequales sunt [def. 1]. itaque 
duae rectae AK, Κ Β duabus Α Α, Α Ε aequales sunt; 
et ΑΒ = ΑΕ. itaque L AKB = ΑΑΕ [I, 8] . sed 
aequales anguli in aequalibus arcubus consistunt, si 
ad centra sunt positi [prop. XXVI] . itaque arc. 

AHB == ΑΘΕ. 
uerum etiam totus circulus ΑΒΓ toti circulo AEZ 
aequalis est. quare etiam qui relinquitur arcus ΑΓΒ 
reliquo arcui AZE aequalis est. 

Ergo in aequalibus circulis aequales rectae aequales 
arcus abscindunt maiorem maiori minorem autem mi-
nori; quod erat demonsfcrandum. 

περιφέρεια Β. εστίν Ρ. ΑΒΓ] in ras. F. 13. JEZ] Ε 
supra m. 1 F; ΕΖΔ Ρ. ί'σος] insert. m. 2 F. %αί] PF; 
om. BVp. ΑΓΒ] F; ΑΒΓ Ρ; ΒΑΓ BVp. περιφέρεια] 
om. V. 14. λοιπή τή] in mg. transit, antecedit ί'ση in spatio 
plurium litt. ψ. ' Δ Ζ Ε] scripsi; ΔΕΖ PF; ΕΔΖ BVp. 
15. [αΓ ΐσαι ενδεΐαι] in ras. F. 16. άφαιρονσιν F, -φα- e 
corr. V m. 2. μείξονι] posfc lac. 8 litt. in mg. transiens φ. 
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κδ'. 
Έν τοις ΐΰοις κύκλοις τάς ΐΰας περιφερείας 

ϊΰαι εύδεΐαι νποτείνονΰιν. 
Έΰτωΰαν ϊΰοι κύκλοι οί ΑΒΓ, ΑΕΖ, καϊ έν αύ-

5 τοις ίΰαι περιφέρειαι άπειλήφδωΰαν αί ΒΗΓ, ΕΘΖ, 
καϊ έπεξεύχδωΰαν αί Β Γ, ΕΖ εύδεΐαι' λέγω, ότι ΐΰη 
έΰτιν ή ΒΓ τή Ε Ζ. 

Είλήφδω γάρ τά κέντρα τών κύκλων, καϊ έΰτω 
τά Κ, Α, καϊ έπεξεύχδωΰαν αί Β Κ, Κ Γ, Ε Α, Α Ζ. 

10 Και έπει ΐΰη έΰτιν ή ΒΗΓ περιφέρεια τή ΕΘΖ 
περιφέρεια, ΐΰη έΰτϊ καϊ γωνία ή νπό ΒΚΓ τή νπό 
ΕΑΖ. καϊ έπεϊ ϊΰοι είΰιν οί ΑΒΓ, ΑΕΖ κύκλος ϊΰαι 
είΰϊ καϊ αί έκ τών κέντρων δύο δή αί Β Κ, Κ Γ δνΰΐ 
ταΐς Ε Α, Α Ζ ϊΰαι είΰϊν καϊ γωνίας ϊΰας περιέχονΰιν' 

15 βάΰις άρα ή ΒΓ βάΰει τή Ε Ζ ΐΰη έΰτίν. 

Έν άρα τοις ΐΰοις κνκλοις τάς ΐΰας περιφερείας 
ϊΰαι εύδεΐαι ύποτείνονΰιν όπερ έδει δεΐζαι. 

λ'. 

Τήν δοδεΐΰαν περιφέρειαν δίχα τεμεΐν. 

XXX. Proclus ρ. 272,15. Boetius ρ. 388, 8. 

1. λα' F; corr. m. 2. 2. ύπο τάς FV. 3. ΐσαι εύ
δεΐαι] εύδεΐαι V, φιαι F, quod in εύδεΐαι corrigere conata 
est m. 2. νποτείνονσιν] νποτείνοναν ΐααι V; νποτείνοναι, 
(in rae. m. 2 , punctis del.) ενδείαι νπο (mg. m. 2), dein τεί-
νοναιν m. 1 F. 4. ΐαοί] supra m. 2 V. έν] άπειλήφδωααν 
έν V. f 5. ΐσαι περιφε- in mg. m. 2 post 7 litt. euan. F. 
άπειλήφδωσαν] om. V. 6. ΒΓ, ΕΖ ενδείαι] e corr. m. 2 F.l 

7. ΒΓ] ΒΓ ένδεια BVp; ένδεια in Ρ add. m. rec, in F ini 
mg. m. 1. ΕΖ ένδεια V m. 2. 8. είλήφδω — 9. ΑΖ] om.| 
V. είλήφδωσαν ρ. και ϊστω] Ρ, έστω F (sed κύκλων re-l 
nouatum); om. BVp. 10. καϊ έπεϊ] έπεϊ Βρ; εί γάρ Υ m . l j 
έπεϊ γάρ Υ m. 2. Ί 1 . εστίν Ρ. ΒΚΓ] Κ e corr. m. 2 V I 
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XXIX. 
In aequalibus circulis sub aequalibus arcubus ae-

quales rectae subtendunt. 
Sint aequales circuli Α Β Γ , A E Z , et in iis ae-

quales arcus abscindantur Β Η Γ , ΕΘΖ, et ducautur 
rectae ΒΓ, EZ. dico, esse Β Γ = Ε Ζ . 

sumantur enim centra circulorum et sint Κ, A , 
et ducantur BK, ΚΓ, Ε Λ , Λ Ζ . et quoniam arc. 

ΒΗΓ = ΕΘΖ, 

erit etizm L ΒΚΓ = Ε JZ [prop. XXVII]. et quoniam 
circxui Λ Β Γ, Α EZ aequales sunt, etiam radii aequales 
sunt [def. 1]. itaque duae rectae BK, XTduabus Ε Λ , 
Λ Ζ aequales sunt; et aequales angulos comprehen-
duni itaque Β Γ = ΕΖ [I, 4 ] . 

Ergo in aequalibus circulis sub aequalibus arcu-
bus aequales rectae subtendunt; quod erat demon-
strandum. 

XXX. 
Datum arcum in duas partes aequales secare. 

13. είσϊν PF. αΓ] om. P. ! * ] om. p. 14. είσϊν] PBF; 
είσί Vp. ί'σας γωνίας Β ρ. περιεχονσιν] ΡΒ, περιεχουσι 
ρ φ, περιφέρονσιν V. 16. νπο τάς BFVp. 17. αΓ ΐααι V. 

όπερ Ζδει δείζαί] m. 2 F. 18. Χ'] ηοη liquet F. 
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Έΰτω ή δοδεΐΰα περιφέρεια ή ΑΑΒ' δει δή τήν 
ΑΑΒ περιφέρειαν δίχα τεμεΐν. 

Έπεζενχδω ή Α Β, καϊ τετμήΰδω δίχα κατά τό Γ, 
καϊ άπό τον Γ ΰημείον τή Α Β ένδεια πρός όρδάς 

5 ήχ&ω ή ΓΑ, καϊ έπεξεύχδωΰαν αί Α Α, Α Β. 
Καϊ έπεϊ ΐΰη έΰτιν ή ΑΓ τή ΓΒ, κοινή δε ή 

ΓΑ, δύο δή αί ΑΓ, ΓΑ δνΰϊ ταΐς ΒΓ, ΓΑ ϊΰαι 
είΰίν' καϊ γωνία ή ύπό ΑΓΑ γωνία τή ύπό ΒΓΑ 
ΐΰη' όρϋ-ή γάρ εκατέρα * βάΰις άρα ή ΑΑ βάΰει τή 

10 Α Β ΐΰη έΰτίν. αί δε ϊΰαι εύδεΐαι ΐΰας περιφερείας 
άφαιρούΰι τήν μεν μείξονα τή μείξονι τήν δε έλάττονα 
τή έλάττονι' και έΰτιν εκατέρα τών Α Α, Α Β περι
φερειών έλάττων ήμικνκλιον ΐΰη άρα ή ΑΑ περι
φέρεια τή Α Β περιφέρεια. 

15 Ή άρα δοδεϊΰα περιφέρεια δίχα τέτμηται κατά τό 
Α ΰημεϊον όπερ έδει ποιήΰαι. 

λα. 

Έν κύκλω ή μεν έν τώ ήμικνκλίω γωνία 
ορδή έΰτιν, ή δε έν τώ μείξονι τμήματι έλάτ-

20 των ορδής, ή δε έν τώ έλάττονι τμήματι μεί-
ξων όρδής' καϊ έτι ή μ\ν τον μείξονος τμήμα
τος γωνία μείξων έΰτίν ορδής, ή δε τον έλάτ-
τονος τμήματος γωνία έλάττων ορδής. 

XXXI. [Euclid.] opt. 47 (Studien ρ. 122). Alexander 
Aphrod. in metaph. p. 318. Simplicius in phys. fol. 14 u . Phi-
lop. in anal. II fol. 85 u . Boetius p. 388,10. 

1. ΑΔΒ] litt. Δ Β in ras. V; AB corr. ex Α Γ Ρ. 2. 
ΑΒΔ Brj-.AB Ρ. 3. δίχα] ή ΑΒ δίχα Υ. 5. ΓΔ] sic φ, 
e corr. m. 2 V. ν,αί] om. φ. Δ Β] Β corr. ex Θ m. 1 F. 

8. είαίν] PBF; είΰι Vp. 9. καϊ βάαις Β ρ ; V m. 2. άρα] 
om. V. 10. εστί Υ. δ' ϊΰαι Υ. 11. άφαιρονσιν Β; in 
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Sit datus arcus AAB. oportet igitur arcum AAB 
in duas partes aequales secare. 

Α Τ J} 

ducatur Α Β et in duas partes aequales secetur in 
Γ [I ; 10], et a puncto Γ ad rectam Α Β perpendicu-
laris ducatur ΓΑ, et ducantur ΑΑ, AB. et quoniam 
ΑΓ = ΓΒ, et communis est ΓΑ, duae rectae ΑΓ, 
Γ Α duabus Β Γ, ΓΑ aequales sunt; et 

L ΑΓΑ = ΒΓΑ] 

nam uterque rectus est. itaque J.A — Α Β [I, 4 ] . 
uerum aequales rectae aequales arcus abscindunt nia-
iorem maiori minorem autem minori [prop. XXVIII]. 
et uterque arcus ΑΑ, Α Β minor est semicirculo. 
itaque arc Α Α = Α Β. 

Ergo datus arcus in duas partes aequales sectus 
est in puncto A\ quod oportebat fieri. 

XXXI. 

In circulo angulus in semicirculo positus rectus 
est, qui autem in segmento maiore positus est, minor 
recto, qui autem in segmento minore positus est, 
maior recto, et praeterea angulus segmenti maioris 
maior est recto, minoris autem segmenti angulus minor 
recto. 
ras. m. 1 P. 12. έλάτονι Ρ. εκατέρων φ. τών] τον φ. 
Α Β] om. F. 14. ΑΒ] in ras. V. περιφέρεια] οιη. V, περι
φέρειαν φ. 15. ή] in ras. V. 16. ποιήααι] δείξαι Ρ. 
17. λγ' F. 18. έν] post ras. 1 litt. V. 22. γωνία] m. 2 
V. 23. ορδής] PF; έΰτίν ορδής Βρ; ορδής έΰτιν V. 

. Eucl idee , edd.Heiberg et Menge. 16 
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"Εΰτω κύκλος ο ΑΒΓΑ, διάμετρος δε αντον έΰτω 
ή Β Γ, κέντρον δε τδ Ε, καϊ έπεζεύχδωΰαν αι ΒΑ, 
ΑΓ, ΑΑ, ΑΓ' λέγω, οτι ή μεν έν τω ΒΑΓ ήμι-
κνκλίω γωνία ή ύπό ΒΑΓ ορδή έΰτιν, ή δε έν τω 

δ ΑΒΓ μείζονι τον ήμικνκλίον τμήματι γωνία ή νπδ 
ΑΒΓ έλάττων έΰτϊν ορδής, ή δε έν τω ΑΑΓ έλάττονι 
τον ήμικνκλίον τμήματι γωνία ή νπδ ΑΑΓ μείζων 
έΰτϊν ορδής. 

Έπεζεύχδω ή Α Ε, καϊ διήχδω ή ΒΑ έπϊ τδ Ζ. 
10 Καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή ΒΕ τή ΕΑ, ίΰη έΰτϊ καϊ 

γωνία ή νπδ ΑΒΕ τή νπδ Β Α Ε. πάλιν, έπεϊ ίΰη 
έΰτϊν ή ΓΕ τή ΕΑ, ϊΰη έΰτϊ καϊ ή νπδ ΑΓΕ τή 
νπδ ΓΑΕ' όλη άρα ή νπό ΒΑΓ δνΰϊ ταΐς νπό ΑΒΓ, 
ΑΓΒ ϊΰη έΰτίν. έΰτϊ δε καϊ ή νπό ΖΑΓ έκτος τον 

15 ΑΒΓ τριγώνον δνΰϊ ταΐς νπό ΑΒΓ, ΑΓΒ γωνϊαις 
ϊΰη' ϊΰη άρα καϊ ή νπό ΒΑΓ γωνία τή νπό Ζ ΑΓ' 
ορδή άρα έκατέρα' ή άρα έν τώ ΒΑΓ ήμικνκλίω 
γωνία ή νπό ΒΑΓ ορδή έΰτιν. 

Καϊ έπεϊ τον ΑΒΓ τρίγωνόν δνο γωνίαι αί νπό 
20 ΑΒΓ, ΒΑΓ δνο ορδών έλάττονές είΰιν, ορδή δε ή 

νπό ΒΑΓ, έλάττων άρα ορδής έΰτιν ή νπό ΑΒΓ 
γωνία' καί έΰτιν έν τώ ΑΒΓ μείζονι τον ήμικνκλίον 
τμήματι. 

Καϊ έπεϊ έν κύκλω τετράπλενρόν έΰτι τό ΑΒΓΑ, 

1. έστω] (alt.) om. V. 2. Post δέ add. αντον m. rec. Ρ. 
Ε] supra hanc litt. eras. Γ V; seq. in F: *al (m. 1) είλήφδω 
έπϊ τής περιφερείας (in ras. m. 2) δνο τνχόντα σημεία τά Α> Δ 
(in mg. transit m. 1); eadem omnia Β mg. m. rec. %αί—ΒΑ] 
in mg. transit m.l F. 3. ΑΓ, ΑΔ,ΔΓ] φ, seq. uestig.^ m. 1. ι 

4. η νπό ΒΑΓ] Ρ; οιη. Theon (BFVp). 5. μείζονι] -ονι 
in ras. V; corr. ex μείζων m. 2 B. 6. ΑΒΓ] Β in ras. V. 
7. ή νπό Α Δ Γ] om. ρ; mg. m. rec. Β. 10. έοτί] εστίν Ρ. 
11. ΑΒΕ] Ρ, F m. 1, V m. 1; ΕΑΒ Βρ, Ρ m. 2, V m. 2. 
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Sit circulus ΑΒΓΑ, diametrus autem eius sit ΒΓ, 
centrum autem E, et ducantur ΒΑ, ΑΓ, ΑΑ, Α Γ 
dico, angulum in ΒΑΓ semicirculo positum LBAr 

ducatur AE, et educatur Β Α ad Ζ. et quoniam 
BE=EA, erit etiain L ABE = BAE [1,5]. rursus 
quoniam Γ Ε = Ε Α, erit etiam i ΑΓΕ = ΓΑ Ε. ergo 
i ΒΑΓ = ΑΒΓ -f- ΑΓΒ. ueruni etiani angulus ex-
terior trianguli ΑΒΓ, L ΖΑΓ = ΑΒΓ + ΑΓΒ [I, 32]. 
itaque 1_ΒΑΓ=ΖΑΓ. rectus igitur est uterque 
[I, def. 10]. ergo angulus ΒΑΓ in semicirculo ΒΑΓ 
positus rectus est. 

et quouiani trianguli Α Β Γ duo anguli ΑΒΓ, ΒΑΓ 
duobus rectis minores sunt [I, 17], et L Β ΑΓ rectus 
est, L ΑΒΓ minor est recto; et in segmento ΑΒΓ 
maiore, quam est semicirculus, positus est. 

et quoniani in circulo quadrilaterum est ΑΒΓΑ, 

Β Α Ε] Ρ; ΕΒΑ Βρ, β corr. FV. 12. ΓΕ] Ρ; ΑΕ F, V in 
ras. m. 2; ΕΑ Βρ. Ε Α] Ρ; Ε Γ Βρ, in ras. m. 2 FV. 
ίστίν Ρ Β. και] om Ρ. γωνία, ή FV (supra γωνία in V 
ras. est). 13. ΓΑ Ε] in ras. m. 2 V. 15. ΑΒΓ] (alt.) Γ 
ία ras. m. 2 V. yoWatf] m. 2 V. 16. Γσ̂ ] (prius)-m. 2 F. 
17. ΛΒΓ P. 18. ίστιν] Ρ Β, comp. ρ; ίατι FV. 19. <?νο] 
supra add. ai m. 1 F. 20. ΑΒΓ, ΒΑΓλΑΒΓ in spatio 6 
litt. m.2 F. ίλάσσονές FV. 21. ΒΑΓ] PFV; ΒΛΓ γωνία 
Β ρ. Κάσσων V. 

rectuni esse, qui autem in seg-
mento ΑΒΓ maiore, quam est 
semicirculus, positus est, LABT 
minorem recto, qui autem in 
segmento ΑΑΓ minore, quam 
est seinicirculus, positus est, 
l_ ΑΑΓ maiorem recto esse. 

16* 
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τών δε εν τοις κύκλοις τετραπλεύρων αί άπεναντίον 
γωνίαι δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι είΰϊν [αί άρα ύπό ΑΒΓ, 
ΑΑΓ γωνίαι δυΰϊν όρδαΐς ϊΰαι είΰϊν], καί εΰτιν ή ύπό 
ΑΒΓ έλάττων ορδής' λοιπή άρα ή ύπό ΑΑΓ γωνία 

5 μείζων ορδής εΰτιν καί έΰτιν έν τώ ΑΑΓ έλάττονι 
τοϋ ημικυκλίου τμήματι. 

Αέγω, ότι καϊ ή μεν τοϋ μείζονος τμήματος γωνία 
ή περιεχόμενη νπό [τε] τής ΑΒΓ περιφερείας καϊ 
τής Α Γ εύδείας μείζων έΰτϊν ορδής, ή δε τοϋ έλάτ-

10 τόνος τμήματος γωνία ή περιεχόμενη νπό [τε] τής 
ΑΑ[Γ] περιφερείας καϊ τής Α Γ εύδείας έλάττων έΰτϊν 
ορδής, καί έΰτιν αύτόδεν φανερον. έπεϊ γάρ ή νπό 
τών ΒΑ, Α Γ εύδειών ορδή έΰτιν, ή άρα ύπό τής 
ΑΒΓ περιφερείας καϊ τής Α Γ εύδείας περιεχόμενη 

15 μείζων έΰτϊν ορδής, πάλιν, έπεϊ ή νπό τών Α Γ, Α Ζ 
ενδειών ορδή έΰτιν, ή άρα ύπό τής ΓΑ εύδείας καϊ 
τής Α Α [Γ] περιφερείας περιεχόμενη έλάττων έΰτϊν 
ορδής. 

Έν κύκλω άρα ή μεν έν τώ ήμικνκλίω γωνία ορδή 
20 έΰτιν, ή δε έν τώ μείζονι τμήματι έλάττων ορδής, η 

δε έν τώ έλάττονι [τμήματι] μείζων ορδής, καϊ έτι ή 
μεν τοϋ μείζονος τμήματος [γωνία] μείζων [έΰτϊν] ορδής, 

2. αΓ άρα — 3. είαίν] mg. m. rec. Ρ. 3. γωνίαι] om. 
Bp. είαίν] BF; είαί PVp. 4. λοιπή] m. 2 F. γωνία] 
PF; om. BVp. 5. ορδής ίατιν] PF; ορδής ίατι V; ίατιν 
ορδής Β ρ. ίατιν] (alt.) om. V (supra καί ίν ras.). ^ ζ / Γ ] 
Ρ, F, V (ras. supra); om. Β ρ. ελάτονι Ρ. 7. ότι] Ρ, F 
m. 1; δή, οτι BVp, F m. 2 (euan.). 8. τ*] Ρ; om. BFVp. 
ΑΒΓ] Ρ; ΑΗΒ Ρ m. rec, BF, V m. 2 , ρ m. 1; ΑΒΓ cum 
ra8. 1 litt. inter Α et Β Υ m. 1; Γ add. ρ m. rec. 9. ΑΓ] 
Γ in ras. m. rec. Β. μείζων] μείζ- in ras. m. rec. B. 10. 
τε] Ρ; om. BFVp. 11. ΑΔΓ] Γ inaert. m. 1 F. ίλάττων] 
in ras. m. rec. B. 12. rfy ή περιεχόμενη γωνία Υ. 13. 
ορδή] PFV (in F ante όρδη inser. περιεχόμενη γωνία mg. m. 
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1; idem mg. m. rec. P); περιεχόμενη ορδή γωνία Β ρ. 14. 
ΑΒΓ] ΑΗΓ Ρ; ΑΗΒ BF, V m. 2, ρ m. 1; Γ add. ρ m. rec, 
ΑΒΘ cum ras. inter Α et Β V m. 1. Α Γ] Γ ίη ras. m. 
rec. Β. ^ 15. μείζων] μειζ- m ras. m. rec. Β. 16. Α Γ] ΓΑ 
V. ενδειών περιεχόμενη in ras. m. 2 V. 17. ΑΑΓ] Α Δ 
Ρ. ίλάττων] e corr. Β m. rec, praeced. ε m. 1; post ras. 
1 litt. V. 20. ίλάττων ίστίν BV. 21. τμήματι] om. Ρ Β 
FVp. μείζων ίστίν BVp. 22. γωνία] om. Ρ, m. 2 F. 
ίστίν] om. Ρ; m. 2 F. ' 

et in quadrilateris in circulis positis oppositi anguli 
duobus rectis aequales sunt [prop. XXII] , et angulus 
ΑΒΓ minor est recto, reliquus angulus ΑΛΤ maior 
est recto; et m ΑΛΓ segmento minore, quam est 
semicirculus, positus est. 

dico etiam, angulum maioris segmenti arcu ΑΒΓ 
et recta Α Γ eomprehensum maiorem esse recto, mi-
noris autem segmenti angulum arcu ΑΑΓ et recta 
Α Γ comprehensum minorem esse recto. et hoc statim 
adparet. nam quoniam angulus rectis ΒΑ, Α Γ com-
prehensus rectus est, angulus arcu ΑΒΓ et recta Α Γ 
comprehensus inaior est recto. rursus quoniam an-
gulus rectis ΑΓ, Α Ζ comprehensus rectus est, an-
gulus recta ΓΑ et arcu ΑΑΓ comprehensus minor 
est recto. 

Ergo in circulo angulus in semicirculo positus 
rectus est, qui autem in segmento maiore positus est, 
minor recto, qui autem in segmento minore positus 
est, maior recto, et praeterea angulus segmenti ma-
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ή δε τον έλάττονος τμήματος [γωνία'] έλάττων όρδής' 
όπερ έδει δεΐξαι. 

[Πόριομα. 

Έκ δή τοντον φανερον, ότι έάν [ή] μία γωνία τρι-
5 γώνον ταΐς δνΰϊν ί'ΰη ή, ορδή έΰτιν ή γωνία διά 

τδ καϊ τήν εκείνης έκτος ταΐς ανταΐς ίΰην είναι' έάν 
δε αί εφεξής ίΰαι ώΰιν, όρδαί είΰιν.] 

^ ~ λβ'. 

Έάν κνκλον έφάπτηταί τις ένδεια, άπό δε 
10 τής αφής είς τον κνκλον διαχδή τις ένδεια 

τέμνονΰα τον κνκλον, άς ποιεί γωνίας πρόςτή 
εφαπτομένη, ί'ΰαι έΰονται ταΐς έν τοΐς εναλλάξ 
τον κνκλον τμήμαΰι γωνίαις. 

Κνκλον γάρ τον ΑΒΓΑ έφαπτέΰδω τις ένδεια 
1δ ή Ε Ζ κατά τό Β ΰημεΐον, καϊ άπό τον Β ΰημεΐον 

διήχδω τις ένδεια είς τον ΑΒΓΑ κνκλον τέμνονΰα 
αντον ή ΒΑ. λέγω, ότι άς ποιεί γωνίας ή ΒΑ μετά 
τής Ε Ζ εφαπτομένης, ίΰαι έΰονται ταΐς έν τοΐς εναλ
λάξ τμήμαΰι τον κνκλον γωνίαις, τοντέΰτιν, ότι ή μεν 

20 νπό ΖΒΑ γωνία ί'ΰη έΰτϊ τή έν τω ΒΑ Α τμήματι 
ΰννιΰταμένη γωνία, ή δε νπό ΕΒΑ γωνία ί'ΰη έΰτϊ 
τή έν τω ΑΓΒ τμήματι ΰννιΰταμένη γωνία. 

"Ηχδω γάρ άπό τον Β τή Ε Ζ πρός όρδάς ή ΒΑ, 

XXXII. Boetius ρ. 388,16. 

1. γωνία] om. PBFVp. 2. Seq. alia demonstratio; u. 
aprjendix. 3. πόρισμα — 7. είσϊν") mg.( m. 1 PFb; eras. V. 
4. οτι] '/. F. ή] om. Ρ. τρίγωνου ή μία γωνία Β ρ. δ. 
δύο Ρ. ίστι Β. ή γωνία] Pb; om. BFp. 6. καί] e corr. 
F. εκτός] Pb, Bm. rec; εφεξής Fp, Β m. 1. lctv]Pb; όταν 
FBp. 7. αΓ] om. Pb. γωνίαι ί'σαι F. 8. Χδ' F; corr. 
m. 2. 9. ίφ- m. 2 F. 10. είς τον κύκλον] om. F Y. 
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ioris maior est recto minoris autem segmenti angulus 
Biinor recto'; quod erat demonstrandura. *) 

XXXII. 
Si recta circulum contingit, et a puncto contactus 

in circulum producitur recta secans circulum, anguli, 
quos haec cum contingenti efficit, aequales erunt an-
gulis in alternis segmentis circuli positis. 

nam circulum ΑΒΓΑ contingat recta Ε Ζ in puncto 
J5, et a Β puncto recta Β Α circulum ΑΒΓΑ secans 

in eum producatur. dico, angu-
los ? quos Β Α cum contingenti Ε Ζ 
efficiat, aequales fore angulis in 
alternis segmentis circuli positis, 
h. e. LZBA aequalem esse angulo 
in segmento BAA constructo, et 
L EBA angulo in segmento ΑΓΒ 

constructo aequalem. 
ducatur enim a Β ad EZ perpendicularis BA, et 

1) Corollarium per se parum necessarium hic prorsus 
praue collocatur, cum minime e propositione pendeat. si Eu-
clides id adiicere uoluisset, post I, 32 ponere debuit. etiam 
collocatio uerborum OTCEQ έδει δεΐξαι et ratio codicum inter-
polatorem arguunt; omisit Campanus. post Theonem demum 
additum esse uidetur. 

διαχΟ-ή"] -cc- in ras. V. 11. τήν ίφαπτομενην Y; corr. m. 2. 
17. αυτό φ. 18. εφαπτομένης] -ς postea add. F. 19. τον 
κνΆον τμήμασι Υ. τμήμαοιν Ρ. ότι] om. ρ. 20. Ζ Β Δ] 
ΔΒΖ F; corr. m. 2. γωνία] om. Β ρ. έΰτίν Ρ. έν τω] 
in ras. V m. 2. Β Α Δ] PF, V e corr. m. 2; ΔΑΒ Βρ. 
21. γωνία] seq. τή νπο ΔΑΒ, sed eras. V. Ε Β Δ] Δ in ras. 
V; ΔΒΕ F, corr. m. 2. γωνία] PF, V in ras. m. 2; om. 
Βρ. έΰτίν Ρ. 22. Δ Γ Β] Γ e corr. m. 2 V. γωνία] 
seq. τή νπο ΔΓΒ Υ (eras.), idem mg. m. 2 F. 
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καϊ είλήφδω έπϊ τής ΒΑ περιφερείας τυχόν ΰημεΐον 
το Γ, καϊ έπεξενχδωΰαν αί Α Α, Α Τ, ΓΒ. 

Καϊ έπεϊ κνκλον τον ΑΒΓΑ εφάπτεται τις ένδεια 
ή ΕΖ κατά το Β, καϊ άπο τής αφής ήκται τή εφ-

5 απτομένη προς όρδάς ή ΒΑ, επϊ τής ΒΑ άρα τό 
κέντρον έΰτϊ τον ΑΒΓΑ κνκλον. ή ΒΑ άρα διάμε
τρος έΰτι τον ΑΒΓΑ κνκλον' ή άρα νπό ΑΑΒ γω
νία έν ήμικνκλίω ονΰα ορδή έΰτιν. λοιπαϊ άρα αί 
νπό ΒΑ Α, ΑΒΑ μια ορδή ί'ΰαι είΰϊν. έΰτϊ δε καϊ 

10 ή νπό ΑΒΖ όρδή' ή άρα νπό ΑΒΖ ί'ΰη έΰτϊ ταΐς 
νπό Β Α Α, ΑΒΑ. κοινή άφηρήΰδω ή νπό ΑΒΑ' 
λοιπή άρα ή νπό ΑΒΖ γωνία ί'ΰη έΰτϊ τή έν τω εν
αλλάξ τμήματι τον κνκλον γωνία τή νπό Β Α Α. καί 
έπεϊ έν κνκλω τετράπλενρόν έΰτι τό ΑΒΓΑ, αί άπ-

15 εναντίον αντον γωνίαι δνΰϊν όρδαΐς ίΰαι είΰϊν. είΰί 
δε καϊ αί νπό ΑΒΖ, ΑΒΕ δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι' αί άρα 
νπό ΑΒΖ, ΑΒΕ ταΐς νπό Β Α Α, ΒΓΑ ϊΰαι είΰϊν, 
ων ή νπό ΒΑ Α τή νπό ΑΒΖ έδείχδη ϊΰη' λοιπή 
άρα ή νπό ΑΒΕ τή έν τω εναλλάξ τον κνκλον τμή-

20 ματ ι τω ΑΓΒ τή νπό ΑΓΒ γωνία έΰτϊν ϊΰη. 
Έάν άρα κνκλον έφάπτηταί τις ένδεια, άπό δε 

τής αφής είς τον κνκλον διαχδή τις ένδεια τέμνονΰα 
τον κνκλον, άς ποιεί γωνίας πρός τή εφαπτομένη, 
ϊΰαι έΰονται ταΐς έν τοΐς εναλλάξ τον κνκλον τμήμαΰι 

25 γωνίαις' όπερ έδει δεΐξαι. 

1. ΒΔ] in ras. m. 1 Ρ; inter Β et Δ insert. Γ m. 2 F. 
2. Δ Γ, ΓΒ] litt. ΓΓΒ in ras. m. 2 ρ. 4. καί άπό] άπο δέ 
Ρ. τής] Ρ; τής κατά τό Β Theon (BFVp). 5. ΒΑ] (bis) 
ΑΒ F. 6. έατιν Ρ. 6. ή ΒΑ — 1. κνκλον] om. Βρ. 7. 
έατιν Ρ, ut lin. 9. 10. 12. 14. f ή άρα ή V. 8. ίατιν] Ρ V, 
comp. ρ; έατι Β Ρ. 9. μια ορδή] mg. Ρ. 14. αΓ] καί. αΓ 
FV. 15. γωνίαι] post hoc uocabulum in F V mg. m. 2 add. 
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iii arcu Β Α sumatur quodlibet punctum JT; et ducantur 
ΑΑ, ΑΓ, ΓΒ. et quoniam circulum ΑΒΓΑ contingit 
recta Ε Ζ in Β , et a puncto contactus ad contin-
gentem perpendicularis ducta est B A } in Β Α centrum 
erit circuli ΑΒΓΑ [prop. XIX]. itaque Β Α diametrus 
est circuli ΑΒΓΑ. quare L AAB, qui in semicirculo 
positus est? rectus est [prop. XXXI]. ergo reliqui 

B A A + Α Β Α 

uni recto aequales sunt [I, 32]. uerum etiam L A B Z 
rectus est. itaque L ABZ = BJLA -f- ΑΒΑ. sub-
trahatur, qui communis est; LABA. itaque 

i ABZ = BAA7 

qui in alterno segmento circuli positus est. et quo-
niam quadrilaterum in circulo positum est ΑΒΓΑ, 

oppositi anguli eius duobus rectis aequales suiit 
[prop. XXII]. sed etiain L A B Z + A B E duobus 
rectis sunt aequales [I. 13]. itaque 

ABZ + ΑΒΕ = BAA + ΒΓΑ, 

quorum L B A A = A B Z , ut demonstratum est. ita-
que L Α Β Ε = Λ Γ Β , qui in alterno segmento circuli 
Α Γ Β positus est. 

Ergo si recta circulum contingit, et a puncto con-
tactus in circulum producitur recta secans circulum, 
anguli, quos haec cum contingenti efficit, aequales 
eruut angulis in alternis segmentis circuli positis; 
quod erat demonstrandum. 

ul vnb BAJ, ΔΓΒ. 15. είΰϊ δέ — 16. ϊΰαι] Ρ (είΰϊν); om. 
Theon (BFVp). 17. ^BZjlitt. Δ Β e corr. m. 1 F. In 
ρ sea. mg. m. 1: αϊ εΐαι δνσΐν όρ&αις ϊΰαι διά το εύ&εΐαν τήν 

\π ενδείαν (·<χν ηοη liquet) τήν ΕΖ ώς ϊτυχε έΰτάναι. 
24. τοις] insert. m. 2 F. 
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λγ'. 

Έπϊ τής δοδείΰης ενδείας γράψαι τμήμα 
κνκλον δεχόμενον γωνίαν ϊΰην τή δοδείΰη 
γωνία ενδνγράμμω. 

5 "Εβτω ή δοδεΐΰα ένδεια ή ΑΒ, ή δε δοδεΐΰα γω
νία ενδνγραμμος ή πρδς τω Γ' δει δή έπϊ τής δο
δείΰης ενδείας τής Α Β γράψαι τμήμα κνκλον δεχό
μενον γωνίαν Ϊ6ην τή προς τω Γ. 

Ή δή πρός τω Γ [γωνία] ήτοι όξεΐά ίΰτιν ή ορδή 
10 ή άμβλεΐα' έΰτω προτερον οξεία, καϊ ώς έπϊ τής πρώ

της καταγραφής ΰννεΰτάτω προς τή ΑΒ ένδεια καί 
τώ Α ΰημείω τή πρός τω Γ γωνία ίΰη ή νπό Β ΑΑ' 
οξεία άρα ίΰτϊ καϊ ή νπό ΒΑ Α. ήχδω τή Α Α πρός 
όρδάς ή Α Ε, καϊ τετμήΰδω ή ΑΒ δίχα κατά τό Ζ , καϊ 

15 ήχδω άπό τον Ζ ΰημείου τή ΑΒ πρός όρδάς ή ΖΗ, 
καϊ ίπεξεύχδω ή ΗΒ. 

Καϊ ίπεϊ ϊΰη ίΰτϊν ή ΑΖ τή ΖΒ, κοινή δε ή Ζ Η, 
δύο δή αί ΑΖ, ΖΗ δύο ταΐς ΒΖ, ΖΗ ϊΰαι είΰϊν 
καϊ γωνία ή ύπό ΑΖΗ [γωνία] τή ύπό ΒΖΗ ϊΰη' 

20 βάΰις άρα ή ΑΗ βάΰει τή Β Η ϊΰη ίΰτιν. δ άρα κέν
τρω μεν τώ Η διαΰτήματι δε τώ Η Α κύκλος γραφό-
μενος ήξει καϊ διά τοϋ Β. γεγράφδω καϊ έΰτω δ 
ΑΒΕ, καϊ έπεξεύχδω ή Ε Β. έπεϊ ούν άπ άκρας τής 
ΑΕ διαμέτρου άπό τοϋ Α τή ΑΕ πρδς όρδάς έΰτιν 

XXXIII. [Euclid.] opt. 47 (Stndien ρ. 122). Simplicius in 
phys. fol. 14. Boetius p. 388,20—21? 

1. λε' F. 5. ή] (primum) om. ρ. 8. τώ] τή PF. Γ] 
Ρ; Γ γωνία Theon (BFVp). 9. δή] scripsi; δέΡ; άρα m.2 
FV; γάρ Έρ, F^ m. 1. ' γωνία] Ρ; om. BFVp; in F 
add. m. rec. η] supra scr. m. 2 V. 10. πρότερον] πρώ
τον Υ. καί ώς] Ρ, F (και del. m. 2); ώς Βρ, e corr. V. 
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XXXIII. 

In data recta segmentum circuli construere, quod 
angulum capiat aequalem dato angulo rectilineo. 

Sit data recta AB, et datus angulus rectilineus is, 
qui ad Γ positus est. oportet igitur in data recta 
Α Β segmentum circuli construere, quod angulum ca-
^iat aequalem angulo ad Γ posito. 

angulus igitur ad Γ positus aut acutus est aut 
rectus aut obtusus. sit prius acutus, et, ut in prima 

figura, ad Α Β rectam et punctum Α 
construatur angulus aequalis angulo 
ad Γ posito LBAA [I, 23]. itaque 
LBAA acutus est. ducatur ad Α Α 
perpendicularis Α Ε, et Α Β in duas 
partes aequales secetur in Z, et a Ζ 
puncto aaAB perpendicularis ducatur 

Ε ΖΗ, et ducatur HB. 
et quoniam Α Ζ = Ζ Β, et comniunis est Ζ Η, duae 

rectae ΑΖ, Ζ Η duabus Β Ζ, ΖΗ aequales sunt; et 
L AZH= BZH itaque AH=BH [I, 4] . quare 
circulus centro Η radio autem Η Α descriptus etiam 
per Β ueniet. describatur et sitABE, et ducatur EB. 
iam quoniara ab Α termino diametri Α Ε ad Α Ε per-

11. καταστροφής φ. καϊ αννεατάτω Β ρ φ ; και om. Ρ, m. 2 
12. Α αημείω] προς αυτή αημείω τω Α V. 13. ίατίν 

PF. καϊ ήχ&ω Β ρ. ΔΑ] Α Δ ^ V p . Dein add. άπο 
τον Α σημείον Β ρ, Ρ m. rec. 14. Α Ε] Ε in ras. V. καϊ 
τετμήσ&ω ή ΑΒ] mg. m. 2 F. 18. δύο] (alt.) δυαί Vp. 
Β Ζ] ΖΒ Β ρ, FV m 2. εΐαί Vp. 19. γωνία] Ρ; om.BFVp. 

ΒΖΗ] Ρ; ΗΖΒ Β ρ , V (sed Η et Β in ras.); ΖΒ supra scr. 
Η m. 1 F. ΐαη ίατί Υ. 20. ΒΗ] ΗΒ F. 23. ΕΒ] ΒΕ Ρ. 
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ή Α Α, ή Α Α άρα εφάπτεται τον ΑΒΕ κύκλον έπεϊ 
ονν κύκλον τον ΑΒΕ εφάπτεται τις εύδεια ή Α Α, καϊ 
άπο τής κατά το Α αφής εις τον ΑΒΕ κύκλον διήκταί 
τις εύδεια ή ΑΒ, ή άρα ύπο ΑΑΒ γωνία ϊΰη έΰτι 

5 τή έν τω εναλλάξ τον κύκλον τμήματι γωνία τή ύπο 
ΑΕΒ. άλλ' ή ύπο ΑΑΒ τή προς τω Γ έΰτιν ΐΰη' 
καϊ ή προς τω Γ άρα γωνία ϊΰη έΰτϊ τή ύπο ΑΕΒ. 

Έπϊ τής δοδείΰης άρα εύδείας τής Α Β τμήμα κύ
κλον γέγραπται τό ΑΕΒ δεχόμενον γωνίαν τήν ύπό 

10 ΑΕΒ ϊΰην τή δοδείΰη τή πρός τω Γ. 

'Αλλά δή ορδή έΰτω ή πρός τω Γ' και δέον πά
λιν έΰτω έπϊ τής Α Β γράψαι τμήμα κύκλον δεχόμενον 
γωνίαν ϊΰην τή πρός τω Γ ορδή [γωνία], ΰννεΰτάτω 
[πάλιν] τή πρός τω Γ ορδή γωνία ϊΰη ή νπό Β Α Α, 

15 ώς έχει έπϊ τής δεντέρας καταγραφής, καϊ τετμήΰδω 
ή ΑΒ δίχα κατά τό Ζ, καϊ κέντρω τω Ζ, διαΰτή-
ματι δε όποτέρω τών Ζ Α, ΖΒ, κνκλος γεγράφδω ό 
ΑΕΒ. 

"Εφάπτεται άρα ή Α Α εύδεια τον ΑΒΕ κύκλον 
20 διά τό όρδήν είναι τήν πρός τω Α γωνίαν. καϊ ΐΰη 

έΰτίν ή ύπό ΒΑ Α γωνία τή έν τώ ΑΕΒ τμήματί' 
ορδή γάρ καϊ αυτή έν ήμικνκλίω ονΰα. άλλά καϊ ή 
νπό ΒΑ Α τή πρός τώ Γ ΐΰη έΰτίν. καϊ ή έν τώ 
ΑΕΒ άρα ΐΰη έΰτϊ τή πρός τώ Γ. 

1. ΑΕΒ] om. Βρ ; supra est ras. in V. ίπεί ονν] PFV 
(yo. %al ίπεί F mg.), καϊ ίπεί Β ρ. 2. τον ΑΒΕ κνκλον 
Βρ. ΑΒΕ] ΑΕΒ e corr. V. 4. ίστίν ΡΒ. 5. ίν τω] 
om. Ρ. 6. άλλά Ρ. ΔΑΒ] litt. ΔΑ in ras. m. 1 Ρ, dein ad'd. 
τήι νπό ΑΕΒ, del. m. 1. 7. ίστίν Ρ. 8. ίπί] -ι e corr. 

II ι 
m. 2 V. Α Β] Α eras. ρ. τμήμα κυκλον F. 9. ΕΑΒ F. 

10. τή] (alt.) om. F. 11. έστω πάλιν Ρ. 13. γωνία] Ρ; 
om. BFVp. 14. πάλιν] F; om. Ρ; γάρ πάλιν BVp. 16. 
μεν τω V. 19. ΑΒΕ] corr. ex ΑΒΓ m. 1 Ρ. 20. γωνίαν] 
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pendicularis ducta est AA, recta Α Α circulura ΑΒΕ 
contingit [prop.XVI πόρ.]. iam quoniam circulum ABE 
contingit recta AA} et ab Α puncto contactus in circu-
lum ABE producta est recta AB} erit i AAB = AEB, 
quiin alterno seginento circuli positus est [prop. XXXII] , 
uerum i AAB angulo ad Γ posito aequalis est. ita-
que angulus ad Γ positus angulo AEB aequalis est. 
ergo in data recta Α Β segmentum circuli AEB de-
scriptum est, quod angulum capiat AEB angulo dato, 
qui ad Γ ^ositus est, aequalem. 

iam uero angulus ad Γ positus rectus sit. et rursus 
propositum sit, ut in recta AB segmentum circuli 
describatur, quod capiat angulum recto angulo ad Γ 

ι posito aequalem. construatur rursus 
JT ^ angulus BAA recto angulo ad Γ 

^ \ posito aequalis, ut in secunda figura 
( / \ factum est, et Α Β in Ζ in duas partes 
v \ Z ) aequales secetur, et centro Ζ radio 

\ \ autem alterutra rectarum ΖΑ,ΖΒ cir-
S culus describatur AEB. itaque recta 

Α Α circulum^J5£J contingit, quia angulus adz^ positus 
rectus est [prop. XVI πόρ.]. et i BAA angulo in seg-
mento AEB posito aequalis est; nam hic et ipse rectus 
est; quia in semicirculo positus est [prop. XXXI] . uerum 
L BAA etiam angulo ad Γ posito aequalis est. ergo 
etiam angulus in segmento Α Ε Β positus aequalis est an-

m. 2 V. Ιατ[\ PF; om. BVp. 21. τμήματι ΐαη BVp; supra 
τμήματι in F duae litt. eras. (y 4 0?). 22. ίν] m. rec. P. 
%αί] PF; om. BVp. 23. iaciv ΐαη BVp. καί — 24. τω 
Γ] om. Βρ; supra est ras. in V. 24. ΑΕΒ] in ras. m. 2 V. 
Dein add. τμήματι Ρ m. rec. ΐση ίατί] Ρ (Ιατίν)] om. V; ras. 
6 litt. F. Γ ] P, F m. 1; ΐση ίατίν add. F m. 2; Γ ίστιν ΐαη V. 
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2. ΑΒΕ Ρ. Γ ορδή V, F m. rec. 4. ΐαη] m. rec. Ρ. 
Λ] έπ' αυτή m. 2 supra scr. F. 9. Ζ Β] in ras. F. καϊ 

κοινή] κοινή δέ FV. 10. Ζ Η ] (alt.) Η in ras. m. 1 Β. 

δύο] ΡΒ, δυσι F m. 1; δυοί Vp. 11. είΰι V[p. 12. Post 
ίση add. έατί V, F m. 2. 13. Η Α] corr. ex Α m. rec. Ρ. 
15. έπεϊ] corr. ex έπϊ m. 2 F. έστιν] Ρ; cfr. ρ. 250, 24; 
ή-Λται Theon (BFVp). 16. ΑΕΒ] litt.EB in ras. F. 17. ή] 
(prius) in ras. m. 2 V. 18. εστίν Ρ. 19. ΑΘΒ] litt. Θ Β 

Γέγραπται άρα πάλιν έπϊ τής Α Β τμήμα κνκλον 
το ΑΕΒ δεχόμενον γωνίαν ϊΰην τή πρός τω Γ. 

Άλλά δή ή πρός τω Γ αμβλεία έΰτω' καϊ ΰνν-
εΰτάτω αντή ΐΰη πρός τή ΑΒ ένδεια καϊ τω Α ΰη-

5 μείω ή νπό ΒΑ Α, ώς έχει έπϊ τής τρίτης καταγραφής, 
και τή ΑΑ πρός όρδάς ήχ&ω ή Α Ε, καϊ τετμήΰδω 
πάλιν ή ΑΒ δίχα κατά τό Ζ, καϊ τή ΑΒ πρός όρδάς 
ήχ&ω ή Ζ Η, καϊ έπεζενχδω ή Η Β. 

Καϊ έπεϊ πάλιν ΐΰη έΰτιν ή ΑΖ τή ΖΒ, καϊ κοινή 
10 ή ΖΗ, δνο δή αί ΑΖ, ΖΗ δνο ταΐς ΒΖ, ΖΗ ϊΰαι 

είΰϊν καϊ γωνία ή νπό ΑΖΗ γωνία τή νπό ΒΖΗ 
ΐΰη' βάΰις άρα ή Α Η βάΰει τή Β Η ΐΰη έΰτίν' ό άρα 
κέντρω μεν τω Η διαΰτήματι δε τω Η Α κνκλος γρα-
φόμενος ήξει καϊ διά τον Β. έρχέΰδω ώς 6 ΑΕΒ. 

15 καϊ έπεϊ τή Α Ε διαμέτρω άπ' άκρας πρός όρδάς έΰτιν 
ή Α Α, ή Α Α άρα εφάπτεται τον ΑΕΒ κνκλον. και 
άπό τής κατά τό Α επαφής διήκται ή ΑΒ' ή άρα νπό 
ΒΑ Α γωνία ϊΰη έΰτϊ τή έν τω εναλλάξ τον κνκλον 
τμήματι τω ΑΘΒ ΰννιΰταμένη γωνία, άλλ' ή νπό 

20 ΒΑΑ γωνία τή πρός τω Γ ΐΰη έΰτίν. και ή έν τω 
ΑΘΒ άρα τμήματι γωνία ΐΰη έΰτϊ τή πρός τω Γ. 

Έπϊ τής άρα δοδείΰης ένδειας τής Α Β γέγραπται 
τμήμα κνκλον τό ΑΘΒ δεχόμενον γωνίαν ϊΰην τή 
πρός τω Γ' όπερ έδει ποιήΰαι. 
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gulo ad Γ posito. ergo rursus in Α Β segmentum circuli 
descriptum est AEB, quod angulum capiat aequalem 
angulo ad Γ posito. 

et ducatur HB. et quoniam rursus Α Ζ = ZBy 

et ZH communis est, duae rectae AZy ZH duabus 
BZy ZH aequales sunt; et L AZH= BZH. itaque 
Α Η= Β Η p , 4] . itaque circulus centro Η et radio 
HA descriptus etiam per Β ueniet. cadat ut AEB. 
et quoniam ad diametrum Α Ε in termino perpendi-
cularis ducta est AA} recta Α Α circulum ΑΕΒ con-
tingit [prop. XVI πόρ.]. et ab Α puncto contactus 
producta est AB. itaque L BAA angulo in alterno 
segmento circuli, ΑΘΒ, constructo aequalis est [prop. 
XXXTT]. sed LBAA angulo ad Γ posito aequalis est. 
quare etiam angulus in ΑΘΒ segmento positus angulo 
ad Γ posito aequalis est. 

Ergo in data recta AB segmentum circuli con-
structum estA@B, quod angulum angulo adl^posito 
aequalem capiat; quod oportebat fieri. 

in ras. ra. 2 V. ϋννεαταμ,έντ] PF. άλλά Ρ. 20. ίατί V. 
21. γωνία] om. V. ίατίν Ρ. 22. άρα δο&είαης] ΡΡ; 

δο&είαης άρα BVp. Α Β] in ras. PV. 23. δεχόμενον] corr. 
ex ίχόμενον m. 1 Ρ. 

iam uero angulus ad Γ positus 
obtusus sit ; et ad rectam Α Β et 
punctum Α ei aequalis construatur 
LBAAj ut in tertia figura factum 
est, et ad Α Α perpendicularis du-
catur ΑΕ} et rursus Α Β in Ζ in 
duas partes aequales secetur, et ad 
Α Β perpendicularis ducatur ZHy 
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λδ'. 
Άπό τον δοδέντος κνκλον τμήμα άφελεΐν 

δεχόμενον γωνίαν ϊΰην τή δοδείΰη γωνία εν-
δνγράμμω. 

5 "Εΰτω δ δοδεϊς κνκλος 6 ΑΒΓ, ή δε δοδεΐΰα γω
νία ενδνγραμμος ή προς τω Α' δει δή άπό τον ΑΒΙ 
κνκλον τμήμα άφελεΐν δεχόμενον γωνίαν ϊΰην τή δο
δείΰη γωνία ενδνγράμμω τή πρός τω Α. 

Ήχδω τον ΑΒΓ εφαπτομένη ή ΕΖ κατά τό Β 
10 ΰημεϊον, καϊ ΰννεΰτάτω πρός τή Ζ Β ένδεια καϊ τώ 

πρός αντή ΰημείω τώ Β τή πρός τώ Α γωνία ΐΰη η 
νπό ΖΒΓ. 

Έπεϊ ονν κνκλον τον ΑΒΓ εφάπτεται τις ενδεΐο 
ή ΕΖ, καϊ άπό τής κατά τό Β επαφής διήκται ή ΒΓ 

15 ή νπό ΖΒΓ άρα γωνία ΐΰη έΰτϊ τή έν τώ ΒΑΓ έναλλάΐ 
τμήματι ΰννιΰταμένη γωνία. άλλ' ή νπό ΖΒΓ τ\ 
πρός τώ Α έΰτιν Ϊΰη' καϊ ή έν τώ ΒΑΓ άρα τμή
ματι ΐΰη έΰτϊ τή πρός τώ Α [γωνία]. 

Άπό τον δοδέντος άρα κνκλον τον ΑΒΓ τμήμο 
20 άφήρηται τό ΒΑΓ δεχόμενον γωνίαν ϊΰην τή δοδείΰτ 

γωνία ενδνγράμμω τή πρός τώ Α' όπερ έδει ποιήΰαι 

λε'. 

Έάν έν κνκλω δνο ενδείαι τέμνωΰιν άλλη· 
λας, τό νπό τών τής μιας τμημάτων περιεχό 

1. λζ' F. 6. δει δή — 7. άφελεΐν^ om. F; add. m. \ 
mg. 7. γωνία φ. τή δοδείατ] γωνία ενδνγράμμω] Ρ; om 
Theon (BFVp). 8. J\ Δ γωνία Βρ, ' F m. 2, V m. 2. ( 9 
ΑΒΓ κν-κλον V, sed ν,νκλον punciis notat. ή] ένδεια ή V 
F m. rec. Β] corr. ex Γ m. 2 F. 10. ΖΒ] BZ P. 11 
τω] (alt.) τή ρ; corr. m. 2. 13. ΑΒΓ %ατα τό Β V, F m 
rec. τις] m. 2 F. 15. γωνία] om. Βρ. ΐαη ίατί] om 
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XXXIV. 
Α dato circulo segmentum auferre, quod angulum 

capiat dato angulo rectilineo aequalem. 

ducatur EZ circulum ΑΒΓ contingens in puncto 
B, et ad rectam Ζ Β et punctum eius Β angulo ad Α 
posito aequalis construatur ΖΒΓ [I, 23]. 

iam quoniam circulum ΑΒΓ contingit recta EZ, 
et a pimcto contactus Β producta est ΒΓ, iZBT 
aequalis est angulo in ΒΑΓ alterno seginento con-
structo [prop. XXXII] . uerum L ΖΒΓ angulo ad Α 
posito aequalis est. quare etiam angulus in segmento 
ΒΑΓ positus aequalis est angulo ad Α posito. 

Ergo a dato circulo ΑΒΓ segmentum ablatum 
est ΒΑΓ, quod capiat angulum aequalem dato angulo 
rectilineo, qui ad Α positus est; quod oportebat fieri. 

Si in circulo duae rectae inter se secant, rectan-

V. ΒΑΓ] Β Α e corr. m. 2 V; ΑΒΓ F. 16. αννεΰταμ,έντ] 
F. γωνία ίση εστίν V. τχ{\ γωνία ιση ίστί τή V. 17. ίατιν 
ίση] om. V. τμήματι] Ρ· τμήματι γωνία Theon (BFVp). 
18. ίστίν Ρ. γωνία] Ρ; om. BFVp. 19. του] (alt.) om. 
F. τμήμα τι V et'corr. ex τμήματι F. 22. λε'] euan. F. 

Sit datus circulus ABFy 

et datus angulus rectilineus 
is ; qui ad Α positus est. 
oportet igitur a circulo 
ΑΒΓ segmentum circuli au-
ferre, quod capiat angulum 
aequalem dato angulo recti-
lineo, qui ad Α positus est. 

XXXV. 

Euc l ide i , edd. Heiberg et Menge. 17 
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μενον όρδογώνιον Ιΰον έΰτϊ τώ ύπό τών τήζ 
ετέρας τμημάτων περιεχομένω όρδογωνΐω. 

Έν γάρ κνκλω τώ ΑΒΓΑ δνο ενδεΐαι αι Α Γ, 
ΒΑ τεμνέτωΰαν άλλήλας κατά τό Ε ΰημεΐον λέγω, 

5 ότι τό νπό τών Α Ε, Ε Γ περιεχόμενον όρδογώνιον 
ί'ΰον έΰτϊ τώ νπό τών Α Ε, Ε Β περιεχομένω όρδο
γωνΐω. 

Εί μεν ονν αί ΑΓ, ΒΑ διά τον κέντρου είΰϊν 
ωΰτε τό Ε κέντρον είναι τοϋ ΑΒΓΑ κύκλου, φανε-

10 ρόν, ότι ϊΰων ούΰών τών Α Ε, ΕΓ, Α Ε, ΕΒ καϊ τό 
νπό τών Α Ε, ΕΓ περιεχόμενον όρδογώνιον ϊΰον έΰτϊ 
τω νπό τών Α Ε, Ε Β περιεχομένω όρδογωνΐω. 

Μή έΰτωΰαν δή αί ΑΓ, Α Β διά τοϋ κέντρον, καϊ 
είλήφδω τό κέντρον τοϋ ΑΒΓΑ, καϊ έΰτω τό Ζ, καϊ 

15 άπό τοϋ Ζ έπϊ τάς ΑΓ, ΑΒ εύδείας κάδετοι ήχδωΰαν 
αί ΖΗ, ΖΘ, καϊ έπεξεύχδωΰαν αί ΖΒ, Ζ Γ, Ζ Ε. 

Καϊ έπεϊ εύδεΐα τις διά τοϋ κέντρον ή Η Ζ εύ
δεΐαν τινα μή διά τοϋ κέντρον τήν Α Γ πρός όρδάς 
τέμνει, καϊ δίχα αυτήν τέμνει' ϊΰη άρα ή ΑΗ τή Η Γ. 

20 έπεϊ ονν εύδεΐα ή ΑΓ τέτμηται είς μεν ϊΰα κατά τό 
Η, είς δε άνιΰα κατά τό Ε, τό άρα ύπό τών Α Ε, Ε Γ 

περιεχόμενον όρδογώνιον μετά τοϋ άπό τής ΕΗ τε
τράγωνον ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής ΗΓ' [κοινόν] προΰ
κείΰδω τό άπό τής Η Ζ' τό άρα ύπό τών Α Ε, Ε Γ 

25 μετά τών άπό τών Η Ε, Η Ζ ί'ΰον έΰτϊ τοΐς άπό τών 
ΓΗ, ΗΖ. άλλά τοΐς μεν άπό τών ΕΗ, ΗΖ ί'ΰον 
έΰτϊ τό άπό τής Ζ Ε, τοΐς δε άπό τών ΓΗ, ΗΖ ϊΰον 

3. γάρ] γάρ τώ BFVp. Α Γ, ΒΔ] litt. Γ, Β in ras. m. 2 Υ ; 
Γ, ΒΔ in ras. m. ί Β; Α Γ, Δ Β F. 6. τών] om. Ρ. 8. ΒΔ] 
Δ Β F. είαίν] ώοιν V. 10. Ε Γ] in ras. nf. 2 V. 13. μη 
έατωααν δή] Ρ, Ρ (mg. m. 2: γρ. έατωααν δή); ίατωααν δή BVp. 

ΑΓ, ΔΒ] litt. Γ, ΔΒ in ras. m. 2 V. διά] PF, V χη. 1, ρ 
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gulum comprehensum partibus alterius aequale est 
rectangulo comprehenso partibus alterius. 

nam in circulo ΑΒΓΑ duae rectaê JT, Β Α inter 
se secent in Ε pimcto. dico, esse 

ΑΕ Χ ΕΓ = Α Ε Χ EB. 

iam si ΑΓ} ΒΑ per centrum duc-
tae sunt/ita ut Ε centrum sit circuli 

a[ ^ )A ΑΒΓΑ, manifestum est, esse 
Α Ε Χ ΕΓ = Α Ε Χ ΕΒ, 

% cum aequales sint Α Ε , ΕΓ, Α Ε, Ε Β . 
ne sint igitur ΑΓ, Α Β per centrum ductae. et 

sumatur centrum circuli ΑΒΓΑ, et sit Z, et a Ζ ad 
rectas ΑΓ, Α Β perpendiculares ducantur ΖΗ, Ζ Θ et 
ducantur ΖΒ, ΖΓ, ZE. et quoniam recta per cen-

trum ductauZ aliam rectam Α Γ 
ηοη per centrum ductam ad rectos 
angulos secat, eadem eam in duas 

ι y \//l\ZU I Par^es aequales secat [prop. I I I ] . 

ί Χ'/ΖΑ J ^ a ( I u e
 ΑΗ—ΗΓ.' iam quoniam 

recta ΑΓίη partes aequales diuisa 
• est in H, in inaequalss autem in 

* E, erit Α Ε χ Ε Γ + Η Ε 2 = Η Γ2 [11,5]. commune 
adiiciatur iJZ2. itaque 

Λ # Χ £Γ + HE2 + HZ 2 = ΓΗ2 + HZ2. 

uerum ZE 2 = Ε Η 2 + H Z 2 et 
m. 1; μτι διά Β, V m. 2, ρ m. 2. «α / ] mg. m. 2 F. 14. 
ΑΒΤΔ] litt. Γζ/inras. m.2 V. Dein add. κνκλον Ρ m. rec, F 
postea insert., V m. 2. 17. Η Ζ ] Ζ Η Ρ. 18. r̂y] postea 
insert. F. 19. τέμνει] (alt.) P F V ; τ*μ«Γ Βρ (F m. 2). 22. 
Η Ε V m. 1, corr. m. 2. 23. Η Γ τετραγώνω V. κοινόν] 
om. Ρ, post προσκείο&ω add. m. rec. 25. H E , Η Ζ ] alt. Η 
e corr. m. 2 V ; Ζ Η , H E Ρ ( Ζ Η corr. ex Z E m. rec). ί'σα 
|P. i W v PB. 

17* 
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έΰτϊ τό άπό τής ΖΓ' τδ άρα υπό τών Α Ε, ΕΓ μετά 

τον άπό τής Ζ Ε ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής Ζ Γ. ϊΰη δε 

ή ΖΓ τή ΖΒ' τό άρα νπό τών ΑΕ, ΕΓ μετά τον 

άπό τής ΕΖ ϊΰον έβτι τώ άπό τής Ζ Β. διά τά 

5 αντά δή καϊ τό νπό τών Α Ε, ΕΒ μετά τον άπό τής 

Ζ Ε ΐΰον έΰτι τώ άπό τής Ζ Β. έδείχδη δε καϊ τό 

νπό τών Α Ε, Ε Γ μετά τον άπό τής Ζ Ε ϊΰον τώ 

άπό τής ΖΒ' τό άρα νπό τών ΑΕ, Ε Γ μετά τον άπό 

τής Ζ Ε Ϊαον έΰτϊ τώ νπό τών Α Ε, Ε Β μετά τον ι 

10 άπό τής Ζ Ε. κοινόν άφηρήΰδω τό άπό τής ΖΕ' 

λοιπόν άρα τό νπό τών Α Ε, Ε Γ περιεχόμενον όρ

δογώνιον ϊΰον έΰτϊ τώ νπό τών Α Ε, Ε Β περιεχο

μένω όρδογωνΐω. 

Έάν άρα έν κνκλω ενδεΐαι δνο τέμνωΰιν άλλήλας, 

15 τό νπό τών τής μιας τμημάτων περιεχόμενον όρδο-

,γώνιον ϊΰον έΰτϊ τώ νπό τών τής ετέρας τμημάτων 

περιεχομένω όρδογωνίω' όπερ έδει δεΐξαι. 

λς'. 

Έάν κνκλον ληφδή τι ΰημεΐον έκτος, καϊ 

20 άπ' αντον πρός τον κνκλον προΰπίπτωΰι δνο 

ενδεΐαι, καϊ ή μεν αντών τέμνη τον κύκλονΧ 

ή δ \ έφάπτηταί, έΰται τό νπό όλης τής τεμνού-Ι 

ΰης καϊ τής έκτος άπολαμβανομένης μεταξύ 

τον τε ΰημεΐον και τής κνρτής περιφέρεια* 

25 ϊΰον τώ άπό τής εφαπτομένης τετραγώνω. 

Κύκλου γάρ τοϋ ΑΒΓ είλήφδω τι ΰημεΐον έκτΛ 

τό Α, καϊ άπό τοϋ Α πρός τον ΑΒΓ κύκλον προ<Μ 

6. ίδείχδη δε] ώατε Ρ; mg. m. rec: γρ. ίδείχδη δε. 
ίδείχδη — 8. ΖΒ] om.p. 11. περιεχόμενον όρδογώνιον] mg. 
m. 2 V. 12. τώ] τό φ. 15. νπό τής μιας τών Ρ. 1β. 
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Ζ Γ 2 = ΓΗ2 + ΗΖ2 [1,47]. 
itaque ΑΕ Χ ΕΓ + ΖΕ2 = ZJT2. sed ΖΓ = ΖΒ. 
itaque z / i£ Χ £ Γ + £JZ 2 = ΖΒ2. eadem de causa1) 
erit Α Ε Χ + Ζ Ε2 = Ζ ΰ 2 . sed demonstratum est 
etiam ΑΕχΕΓ+ ΖΕ2 — ΖΒ2. itaque 

Α Ε Χ Ε Γ + ΖΕ2 — Α Ε Χ ΕΒ + Ζ £ 2 . 
subtrahatur, quod commime est, Ζ Ε2, itaque 

ΑΕ Χ ΕΓ = Α Ε Χ ΕΒ. 

Ergo si in circulo duae rectae inter se secant, 
rectangulum comprehensum partibus alterius aequale 
est rectangulo comprebenso partibus alterius; quod 
erat demonstrandum. 

XXXVI. 
Si extra circulum punctum sumitur, et ab eo ad 

irculum adcidunt duae rectae, et altera harum circu-
lum secat, altera contingit, rectangulum comprehensum 
tota recta secanti et parte eius extrinsecus inter punc-
um et partem ambitus conuexam abscisa aequale erit 

quadrato contingentis. 
Nam extra circulum ΑΒΓ sumatur punctum A? 

t a Α ad circulum ^.ΒΓ 1 adcidant duae rectae ΑΓΑ7 

1) ΒΘ = Θ Δ (prop.IH). ΒΕ χΕΔ-\-ΕΘ2 = ΒΘ2 (11,5). 
ΒΕχΕΔ-\-ΕΘ2-\-ΖΘ2 = ΒΘ2 + ΖΘ2 = ΒΖ2 

= ΒΕχ ΕΔ -\- ΖΕ2 (1,47). 

τμημάτων] τών τμημάτων ρ. 17. οπερ έδει δείξαί] όπερ φ. 
18. λη' F; corr. m. 2. 20. προαπίπτωαιν Ρ. 22. Ζαται] 

om. FV. τής ολης τής ρ, F m. 2. 24. περιφερείας] P B F p ; 
add. περιεχόμενον όρ&ογώνιον V, F mg. m. 1. 25. ϊΰον 
ίατί FV. 
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πιπτέτωΰαν δνο ενδεΐαι αί ΑΓ[Α], ΑΒ' καϊ ή μεν 

ΑΓΑ τεμνέτω τον ΑΒΓ κνκλον, ή δε Β Α έφαπτέΰδω' 

λέγω, οτι τδ νπδ τών Α Α, Α Γ περιεχόμενον όρδογώ

νιον ίΰον έΰτϊ τώ άπό τής ΑΒ τετραγώνω. 

5 Ή άρα [Α]ΓΑ ήτοι διά τον κέντρον έΰτϊν ή ον. 

έΰτω πρότερον διά τον κέντρον, καϊ έΰτω τό Ζ κέν

τρον τον ΑΒΓ κνκλον, καϊ έπεξενχδω ή ΖΒ' ορδή 

άρα έΰτϊν ή νπό Ζ Β Α. καϊ έπεϊ ένδεια ή ΑΓ δίχα 

τέτμηται κατά τό Ζ, πρόΰκειται δε αντή ή ΓΑ, τό 

10 άρα νπό τών Α Α, Α Γ μετά τον άπό τής Ζ Γ ίΰον 

έΰτϊ τώ άπό τής Ζ Α. ί'ΰη δε ή ΖΓ τή ΖΒ' τό άρα 

νπό τών ΑΑ, Α Γ μετά τον άπό τής Ζβ ίΰον έΰτϊ 

τώ άπό τής Ζ Α. τω δε άπό τής Ζ Α ϊΰα έΰτϊ τά 

άπό τών Ζ Β, ΒΑ' τό άρα νπό τών Α Α, Α Γ μετά 

15 τον άπό τής ΖΒ ίΰον έΰτϊ τοΐς άπό τών ΖΒ, ΒΑ. 

κοινόν άφηρήΰδω τό άπό τής Ζ Β' λοιπόν άρα τό 

νπό τών ΑΑ, Α Γ ίΰον έΰτϊ τώ άπό τής Α Β εφαπ

τομένης. 

άλλά δή ή ΑΓΑ μή έΰτω διά τον κέντρον τον 

20 ΑΒΓ κνκλον, καϊ είλήφδω τό κέντρον τό Ε, καϊ άπό 

τον Ε έπϊ τήν ΑΓ κάδετος ήχδω ή ΕΖ, καϊ έπε-

ξενχδωΰαν αί Ε Β, ΕΓ, ΕΑ' ορδή άρα έΰτϊν ή νπό 

ΕΒΑ. καϊ έπεϊ ενδεΐά τις διά τον κέντρον ή ΕΖ 

ενδεΐαν τινα μή διά τον κέντρον τήν Α Γ πρός όρ-

25 δάς τέμνει, καϊ δίχα αντήν τέμνει' ή ΑΖ άρα τή 

Ζ Γ έΰτιν ίΰη. καϊ έπεϊ ένδεια ή ΑΓ τέτμηται δίχα 

1. Δ ΓΑ] Δ Γ F, Ρ (postea insert. Α). 2. ΔΒ Β. 3. ΑΔ' 
in ras. ρ; Δ in ras. m. 2 V, insert. m. 2 Β, m. rec. Ρ. Δ Γ 
Γ F; corr. m. 2; ΓΔ in ras. ρ. δ. άρα] om. B F V p . ΔΓΑ 
ΓΑ Ρ, ΔΑΓ F, sed corr. 8. ΑΓ] Γ e corr. m. 2 V. 10. 
Α Δ] Δ in ras. m. 2 V. Δ Γ] supra m. 2 F; Γ Ρ, corr. m. rec. 

τον άπο τής] το νπό F; corr. m. 2. 11. Ζ Δ] Ζ Α F? 
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AB} et ΑΓΑ circulum ΑΒΓ secet, Β Α autem con-
tingat. dico, esse Α Α Χ Α Γ = Α Β2. 

recta ΑΓΑ igitur aut per centrum ducta est aut non 
per centrum. sit prius per centrum ducta, et centrum 
circulizi-Brsit Z , et ducatur Ζ Β. itaque / . Z J B Z / rectus 
est [prop. XVIII]. et quoniam recta Α Γ in Ζ in duas 
partes aequales diuisa est, et ei adiecta est ΓΑ, erit 

Α Α χ Α Γ + ΖΓ2 = Ζ Α2 [II, 6]. sed 
ΖΓ=ΖΒ. quare 

4 Α Χ Α Γ + ΖΒ2 = Ζ Α2. 

est autem Ζ Α2 = Ζ .Β2 + ^ z / 2 [I, 47]. 
itaque ζ* ζ / Χ ζ / Γ + Ζ ΰ 2 = ΖΒ2 + ΒΑ2. 
subtrahatur, quod commune est, Ζ Β2. 

itaque Α Α Χ Α Γ «=». z/J52. 
iam ne sit z/JTzi per centrum ducta circuli ΑΒΓ, 

et sumatur centrum E, et ab Ε ad Α Γ perpendicu-
laris ducatur EZ, et ducantur ΕΒ, ΕΓ, EA. itaque 
L EBA rectus est [prop. XVIII]. et quoniam recta 
per centrum ducta Ε Ζ rectam ηοη per centrum duc-

tam Α Γ ad rectos angulos secat, 
eadem eam in duas partes aequales 
secat [prop. III]. quare AZ = ZJT . 

-Ja. e ^ < l u o n i a m recta ΑΓ m duas par-
tes aequales secta est in Ζ puncto 

• et ei adiecta est Γζ/, erit 

12. ΔΓ] in ras. m. 2 V. ΖΒ] Ζ Γ Ρ, corr. m. rec. 13. τώ 
δέ] Ρ; Γσον δΐ τό Theon(BFVp). ΐαα έατί τά] Ρ; τοις Theon 
(BFVp}. f 14. Ζ Β, Β ζ/] ΔΒ,ΖΒ Ρ. Post Bz/ Theon add. 

yuQ V ν™ ΖΒΔ (BVp et F, ubi Δ postea insertum est). 
t 20. τό] (pr.) m. 2 F. 22. ΕΒ] corr. ex Ε Ζ F. 23. διά] 
ή διά BV. 25. τέμνει] (alt.) τεμεΓ Β ρ. 26. Ζ Γ ] in ras. 
m. 2 V; Γ Ζ F. 
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κατά το Ζ ΰημεΐον, πρόΰκειται δε αντή ή ΓΑ, τδ 
άρα νπδ τών ΑΑ, ΑΓ μετά τον άπο τής ΖΓ ίΰον 
έΰτϊ τώ άπδ τής Ζ Α. κοινδν προΰκείΰδω τδ άπο 
τής ΖΕ' τδ άρα νπδ τών ΑΑ, Α Γ μετά τών άπδ 

5 τών ΓΖ, Ζ Ε ϊΰον έΰτϊ τοΐς άπδ τών Ζ Α, Ζ Ε. τοΐς 
δε άπδ τών Γ Ζ, Ζ Ε ϊΰον έΰτϊ τδ άπδ τής ΕΓ' ορδή 
γάρ [έΰτιν] ή νπδ ΕΖΓ [γωνία]' τοΐς δ} άπδ τών Α Ζ, 
Ζ Ε ϊΰον έΰτϊ τδ άπδ τής ΕΑ' τδ άρα νπδ τών Α Α, 
Α Γ μετά τον άπδ τής Ε Γ ϊΰον έΰτϊ τώ άπδ τής Ε Α. 

10 ϊΰη δε ή ΕΓ τή ΕΒ' τδ άρα νπδ τών Α Α, Α Γ με
τά τον άπο τής Ε Β ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής Ε Α. τ ω 
δε άπό τής Ε Α ϊΰα έΰτϊ τά άπό τών Ε Β, ΒΑ' ορδή 
γάρ ή νπό ΕΒΑ γωνία' τό άρα νπό τών Α Α, Α Γ 
μετά τον άπό τής ΕΒ ϊΰον έΰτϊ τοΐς άπό τών ΕΒ, 

15 ΒΑ. κοινόν άφηρήΰδω τό άπό τής ΕΒ' λοιπόν άρα 
τό νπό τών Α Α, Α Γ ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής Α Β. 

Έάν άρα κνκλον ληφδή τι ΰημεΐον έκτος, καϊ άπ 
αντον πρός τον κνκλον προΰπίπτωΰι δνο ενδεΐαι, καϊ 
ή μεν αντών τέμνη τον κνκλον, ή δε έφάπτηταί, 

20 έΰται τό νπό όλης τής τεμνονΰης καϊ τής έκτος άπο
λαμβανομένης μεταξν τον τε ΰημεΐον καϊ τής κνρτής 
περιφερείας ϊΰον τώ άπό τής εφαπτομένης τετραγώνω' 
Ζπερ έδει δεΐξαι. 

χ . 
25 Έάν κνκλον ληφδή τι ΰημεΐον έκτος, άπό 

δε τον ΰημεΐον πρός τον κνκλον προΰπίπτωΰι 
δνο ενδεΐαι, καϊ ή μεν αντών τέμνη τον κν-

1. σημείον] om. Β ρ. 2. Ζ Γ ] Γ Ζ Ρ. 4. τό] corr. in 
τά m. 1 Β, τά ρ. ΛΑ] in ras. m. 2 V. 5. τών] (prius) τής 
F. ΐαον] Ρ; ΐσα BFVp . εστίν F. άπο τών] insert. m. 1 
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Α Α χ ΑΓ + Ζ Γ 2 + Ζ Α2 [II, 6] . 
commune adiiciatur Ζ Ε2, quare 

Α Α Χ Α Γ + ΓΖ2 + ΖΕ2 = Ζ Α2 + ΖΕ2. 

sed ΕΓ2 = Γ Ζ 2 + ΖΕ2 [I, 47]; nam /. ΕΖΓ rectus 
est. et £ ζ / 2 = ΑΖ2 + ΖΕ2 [id.j. itaque 

z/z/ Χ ζ / Γ + £ Γ 2 = .Εζ/2. 
sed ΕΓ = ΕΒ. quare Α Α χ Λ Γ + Ε Β 2 = ΕΑ2. 
sed £ 5 2 + 5 ζ/ 2 = .Βζ/ 2 [I, 47] ; nam LEBA rectus 
est. itaque ΑΑΧΑΓ+ ΕΒ2 = i£J32 + ΒΑ2, sub-
trahatur, quod commune est, EB2. itaque 

Α Α Χ Α Γ + Α Β2. 

Ergo si extra circulum punctum sumitur, et ab eo 
ad circulum adcidunt duae rectae, et altera harum 
circulum secat, altera contingit, rectangulum compre-
hensum tota recta secanti et parte eius extrinsecus 
inter punctum et partem ambitus conuexam abscisa 
aequale erit quadrato contingentis; quod erat denion-
etrandum. 

XXXVII. 
Si extra circulum punctum sumitur, et ab eo ad 

circulum adcidunt duae rectae, et altera harum cir-
culum secat, altera adcidit tantum, et rectangulum 

F. ΖΔ] ΔΖ Ρ. τοις δέ] άλλά τοις Ρ. 6. Γ Ζ ] Ρ; ΔΖ F; 
ΖΔ BVp. Ε Γ ] Ρ; Γ Ε ρ m. 1; Ε Δ BFV , ρ e corr. 7. 
ορδή γάρ — 8. τής Ε Δ] mg. ρ. 7. έστιν] Ρ, om. Β F V ρ. Ε Ζ Γ ] 
supra Γ scr. Δ m. 2 V. γωνία] Ρ; om. B F V p . ΔΖ] Ρ; 
Γ Ζ B F V p . 8. έατί] om. V. ΕΔ] Ρ; Γ Ε B F V p . 9. 

τω] F, τό φ. ^ 10. Ε Γ] Γ Ε F. 11. έατίν Ρ, ut lin. 12. 
Ε Δ] Ε corr. in Α m. rec. F. 12. τών] ins. m. rec. F. 
13. γωνία] m. 2 V. 17. 'καΐ άπ αντον — 22. τετραγώνω] 
καϊ τά εξής P B F V . 20. τής ολης τής ρ. 24. λδ' F.' 
27. τέμνει F, corr. m. 1. 
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1. τής] deleo; m. 2 V. ολ- in ras. m. 2 V. 2. τής] 
(prius) PF, Vinras., Bm. rec ; om. p. 6. κνκλον] snpra m. 1| 
F. 10. ΑΑ] Α F m. 1, V m. 1; Δ supra scr. FV m. 2. 
ΔΓ] Γ Ρ; corr. m. rec. 13. κέντρον] P, F m. 1, post ras. 
V; Ζ κε'ντρον Bp, F m. 2 (enaii.).̂  ^ κνκλον] m. 2 V. καί 
έ̂ στω τό Ζ] PFV; om. Bp. 14. νπό] ή νπο V, del. ή m. 1. 
15. ίστι Υ. 17. ήν δε καί] Ρ; νπόκειται δέ Theon (BFVp). 

κλον, ή δε προΰπίπτη, ή δε τδ νπδ [τής] όλης 
τής τεμνονΰης και τής έκτος άπολαμβανομένης 
μεταξν τον τε ΰημεΐον καϊ τής κνρτής περιφε
ρείας ί'ΰον τω άπδ τής προΰπιπτονΰης, ή προΰ-

5 πίπτονΰα έφάψεται τον κνκλον. 

κνκλον γάρ τον ΑΒΓ είλήφδω τι ΰημεΐον έκτδς 
τδ Α, καϊ άπδ τον Α πρδς τδν ΑΒΓ κνκλον προΰ-
πιπτέτωΰαν δνο ενδεΐαι αί ΑΓΑ, ΑΒ, και ή μεν 
ΑΓΑ τεμνέτω τδν κνκλον, ή δε Α Β προΰπιπτέτω, έΰτω 

10 δε τδ νπδ τών Α Α, Α Γ ίΰον τώ άπδ τής Α Β. λέγω, 
οτι ή Α Β εφάπτεται τον ΑΒΓ κνκλον. 

"Ηχδω γάρ τον ΑΒΓ εφαπτομένη ή Α Ε, καϊ εί
λήφδω τδ κέντρον τον ΑΒΓ κνκλον, καϊ έΰτω τδ Ζ, 
καϊ έπεζενχδωΰαν αίΖΕ,ΖΒ,ΖΑ. ή άρα νπδ ΖΕΑ 

15 ορδή έΰτιν. καϊ έπεϊ ή Α Ε εφάπτεται τον ΑΒΓ κν
κλον, τέμνει δε ή ΑΓΑ, το άρα νπδ τών ΑΑ, Α Γ 
ί'ΰον έΰτϊ τώ άπδ τής Α Ε. ήν δε καϊ τδ νπδ τών 
Α Α, Α Γ ίΰον τώ άπδ τής ΑΒ' τδ άρα άπδ τής Α Ε 
ί'ΰον έΰτϊ τώ άπδ τής ΑΒ' ί'ΰη άρα ή Α Ε τή Α Β. 

20 έΰτϊ δε καϊ ή ΖΕ τή ΖΒ ϊΰη' δνο δή αί Α Ε, ΕΖ 
δνο ταΐς Α Β, Β Ζ ϊΰαι είΰιν' καϊ βάΰις αντών κοινή 
ή ΖΑ' γωνία άρα ή νπδ ΑΕΖ γωνία τή νπδ ΑΒΖ 
έΰτιν ϊΰη. ορδή δε ή νπδ Α ΕΖ' ορδή άρα καϊ ή νπδ 
ΑΒΖ. καί έΰτιν ή Ζ Β έκβαλλομένη διάμετρος' ή δε 

25 τή διαμέτρω τον κνκλον πρδς όρδάς απ άκρας άγο-
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comprehensum tota recta secanti et parte eius extrin-
secus inter punctum et partem ambitus conuexam 
abscisa aequale est quadrato adcidentis, recta adcidens 
circulum continget. 

nam extra circulum ΑΒΓ sumatur punctum A, et 
a z/ ad circulum ΑΒΓ adcidant 
duae rectae ΑΪΆ,ΛΒ, et ΑΓΑ 
circulum secet, Α Β autem ad-
cidat, et sit 

Α Α Χ ΑΓ = Α Β2. 

dico, rectam Α Β circulum ΑΒΓ 
contingere. 

ducatur enim circulum ΑΒΓ contingens Α Ε [prop. 
XVII], et sumatur centrum circuli ΑΒΓ} et sit Z, et 
ducantur ZE} ΖΒ, ZA. itaque L ΖΕΑ rectus est 
[prop. XVIII]. et quoniam Α Ε circulum ΑΒΓ con-
tingit, secat autem ΑΓΑ, erit Α Α Χ Α Γ = Α Ε2 

'[prop. XXXVI] , erat autem etiam Α Αχ ΑΓ= Α Β2. 
itaque Α Ε2 = Α Β2; quare ΑΕ = Α Β. uerum etiam 
ΖΕ — ΖΒ. itaque duae rectae Α Ε, ΕΖ duabus Α Β, 
ΒΖ aequales sunt; et basis earum communis est ZA. 
itaque L AEZ = ABZ [I, 8]. uerum i AEZ rectus 
est. quare etiam i ABZ rectus; et Ζ Β producta 
diametrus est; quae autem ad diametrum circuli in 

19. αρα) δε άρα, del. δέ m. 1 F. 20. έατιν Β. Ζ Ε] litt. Ζ 
in ras. F. 21. δυαί V p . JB, Β Ζ] corr. ex Δ Ε, Ε Ζ m. 2 
F. elaC Vp. 22. ΖΔ] litt. Δ in ras. m. 2 V. 23. ΐαη έαχίν 
V. 24. Ζ Β] Β, F post ras. 1 litt. (mg. m. 1: γρ. ή ΔΖ); 

YBZ Ρ, et V corr. ex ZB m. 2; E Z B in ras. p. 
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μένη εφάπτεται τον κνκλον ή Α Β άρα εφάπτεται, 
τον ΑΒΓ κνκλον. ομοίως δή δειχδήΰεται, καν τδ 
κέντρον έπϊ τής ΑΓ τνγχάνη. 

Έάν άρα κνκλον ληφδή τι ΰημεΐον έκτος, άπδ δε 
5 τον ΰημεΐον πρδς τδν κνκλον προΰπίπτωΰι δνο εν

δεΐαι, καϊ ή μεν αντών τέμνη τδν κνκλον, ή δε προΰ
πίπτη, ή δε τδ νπδ όλης τής τεμνονΰης καϊ τής 
έκτος άπολαμβανομένης μεταξν τον τε ΰημεΐον καϊ 
τής κνρτής περιφερείας ίΰον τώ άπΐ τής προΰπιπτον-

10 ΰης, ή προΰπίπτονΰα έφάψεται τον κνκλον' όπερ έδει 
δεΐξαι. 

1. τον] τον ΑΒΓ Vp, F m. 2. τον κνκλον· ή JΒ άρα 
εφάπτεται] mg. m. 1 Β; item Ρ, addito καί ante τον. ή JB 
— 2. κνκλον] om. ρ; mg. m. 2 V. 2. δή] δε V, corr. m. 2. 
3. Α Γ] Γ in ras. m. 1 Β. τνγχάνει Ρ, corr. m. 1. 4. άπό 
δ\ — 10. κύκλον] καί τά εξής PBFVp. f 11. Ενχλείδον_ ατοι
χείων γ Ρ Β, Ενχλείδον ατοιχείων τής Θίωνος ίκδόαεως γ F. 
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termino perpendicularis ducta est, circulum contingit 
[prop. XVI τίόρ.]. itaque Α Β circulum ΑΒΓ contin-
git. similiter demonstrabitur, etiam si centrum in 
Α Γ cadit. 

Ergo si extra circulum punctum sumitur, et ab 
eo ad circulum adcidunt duae rectae, et altera harum 
circulum secat, altera adcidit tantum, et rectangulum 
comprehensum tota recta secanti et parte eius extrin-
secus inter punctum et partem arnbitus conuexam abs-
cisa aequale est quadrato adcidentis, recta adcidens 
circulum continget; quod erat demonstrandum. 



ά'. 

"Ο ρ ο ι. 

α'. Σχήμα εύ&ύγραμμον εις 6 χι μα ευθύγραμ

μο ν έγγράφεΰ&αι λέγεται, όταν έκάΰτη τών τον 

εγγραφόμενου οχήματος γωνιών έκάΰτης πλενράς τον, 

5 εις ο εγγράφεται, άπτηται. 

β'. Σχήμα δε ομοίως περί 6χήμα περιγρά-

φεΰ&αι λέγεται, όταν έκάΰτη πλενρά τον περιγρα-

φομένον έκάΰτης γωνίας τον, περί ο περιγράφεται, 

άπτηται. 

10 γ'. Σχήμα εύ&ύγραμμον εις κνκλον έγγράφε-

60* α ι λέγεται, όταν έκάΰτη γωνία τον έγγραφομένον 

άπτηται τής τον κύκλον περιφερείας. 

δ'. Σχήμα δ} εύ&ύγραμμον περί κνκλον πε-

ριγράφεΰ&αι λέγεται, όταν έκάΰτη πλενρά τον 

15 περιγραφομένον έφάπτηται τής τον κύκλον περιφε

ρείας. 

ε'. Κύκλος δε εις ΰχήμα ομοίως έγγράφεΰ&αι λέ

γεται, όταν ή τον κύκλον περιφέρεια έκάΰτης πλενράς 

τον, εις ο εγγράφεται, άπτηται. 

20 ς'. Κύκλος δε περι ΰχήμα περιγράφεΰ&αι λέγεται, 

όταν ή τον κύκλον περιφέρεια έκάΰτης γωνίας τον, 

περί ο περιγράφεται, άπτηται. 

1. οροί] om. BFp. Numeros om. PBF. 4. γωνιών] 
post ras. 1 litt. V. 8. περιγράφεται] inter ι et γ 2 litt. 



IV. 
Defini t iones. 

1. Figura rectilinea in figuram rectilineam inscribi 
dicitur, cum singuli anguli figurae inscriptae singula 
latera eius, in quam inscribitur, tangunt. 

2. Sirailiter figura circum figuram circumscribi di-
citur, cum singula latera circumscriptae singulos an-
gulos eius, circum quain circumscribitur, tangunt. 

3. Figura rectilinea in circulum inscribi dicitur, 
cum singuli anguli inscriptae ambitum circuli tangunt. 

4. Figura autem rectilinea circum circulum circum-
scribi dicitur, cum singula latera circumscriptae am-
bitum circuli contingunt. 

5. Similiter autem circulus in figuram inscribi di-
citur, *cum ambitus circuli singula latera eius, in quam 
inscribitur, tangit. 

6. Circulus autem circum figuram circumscribi di-
citur, cum ambitus circuli singulos angulos eius, cir-
cum quam circumscribitur, tangit. 

Def. 1. Boetius p. 379,19. 2. Boetius p. 379,22. 

eras. F. 11. έπιγραφομένου Ρ. 16. έφάπτηταί] Βρ; εφ
άπτεται Ρ; απτηται FV. 17. δέ] δε ομοίως ρ. ομοίως] 
ΡΒ; om. ρ; εν&νγοαμμον, supra scr. ομοίως m. 2, FV. 20. 
οχήμα ευ&ύγραμμον FV. 
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ξ'. Ενδεια εις κύκλον έναρμόξεΰδαι λέγεται, όταν 

τά πέρατα αυτής έπϊ τής περιφερείας ή τον κύκλον. 

α . 

Εις τον δοθέντα κύκλον τή δοδείΰη εύδεια 

5 μή μείξονι ονΰη τής τού κύκλον διαμέτρον 

ϊΰην εύδεΐάν έναρμόΰαι. 

"Εΰτω 6 δοδεϊς κύκλος 6 ΑΒΓ, ή δε δοδεΐΰα εύ

δεια μή μείξων τής τον κύκλον διαμέτρον ή Α. δει 

δή εις τον ΑΒΓ κύκλον τή Α εύδεία ϊΰην ευθείαν 
10 έναρμόΰαι. 

Ήχδω τον ΑΒΓ κύκλον διάμετρος ή Β Γ. εί μεν 

ονν ΐΰη έΰτίν ή Β Γ τή Α , γεγονός αν εΐη τό έπι-

ταχδέν' ένήρμοΰται γάρ εις τον ΑΒΓ κύκλον τή Α 

εύδεία ΐΰη ή Β Γ. εί δε μείξων έΰτίν ή ΒΓ τής Α, 

15 κείΰδω τή Α ΐΰη ή Γ Ε, καί κέντρω τω Γ διαΰτήματι 

δε τω Γ Ε κνκλος γεγράφδω 6 ΕΑΖ, καί έπεξεύχδω 

ή ΓΑ. 
Έπεί ονν το Γ ΰημεΐον κέντρον έΰτί τον ΕΑΖ 

κύκλον, ΐΰη έΰτίν ή ΓΑ τή ΓΕ. άλλά τή Α ή ΓΕ 

20 έΰτιν ΐΰη' καί ή Α άρα τή ΓΑ έΰτιν ΐΰη. 

Εις άρα τον δοδέντα κύκλον τον ΑΒΓ τή δο

δείΰη εύδεία τή Α ΐΰη ένήρμοΰται ή ΓΑ' όπερ έδει 

ποιήΰαι. 

β'. 

25 Εις τον δοδέντα κύκλον τω δοδέντι τρι-

γώνω ίΰογώνιον τριγώνον έγγράψαι. 

I. Boetius ρ. 388, 23. II. Boetius ρ. 388, 26. 

1. είς] e corr. m. 2 Ρ. έναρμόξεΰδαι] έν- m. 2 V. 
2. έπϊ τής περιφερείας jj τον κύκλου] Ρ Β ρ, V mg. m. rec; 
ανμβάλλτ] τή τον κύκλου περιφέρεια F, V m. 1. 8. μή] ή Δ 
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7. Recta in circulum aptari dicitur, cuin. termiui 

eius in ambitu circuli sunt. 

I. 
In datum circulum datae rectae non maiori, quani 

est diametrus circuli, aequaleni rectam aptare. 
Sit datus circulus ΑΒΓ, data autem recta non 

maior diametro circuli sit A. oportet igitur in ΑΒΓ 
circulum rectae Α aequalem rectam aptare. 

ducatur circuli ΑΒΓ diametrus ΒΓ. iam si 

e effectum erit, quod propositum est; 
- ^ v nam in circulum ΑΒΓ rectae Α 
\Τ ) aequalis aptata estBT. sin ΰ Γ > Α, 

ponatur ΓΕ—Α, et centro Γ7 radio 
z autem Γ Ε circulus describatur Ε Α Ζ, 

et ducatur ΓΑ. 
iam quoniam Γ punctura centrum est circuli Ε Α Ζ , 

erit ΓΑ = Γ Ε. sed Γ Ε = Α. quare etiam Α = ΓΑ. 
Ergo in datum circulum ΑΒΓ datae rectae Α ae-

qualis aptata est ΓΑ\ quod oportebat fieri. 

II. 
In datum circulum triangulum dato triangulo ae-

quiangulum inscribere. 

μή V. -η Α] om. V; in F euan. 13. ένείρμοαται Β. 
γάρ] supra m. 1 Ρ. Δ] F; Β φ. 14. δέ] Ρ, Campanus; 
δε ον Theon (BFp; δ' ού V). 15. κείσ&ω] καϊ κείο&ω Β ρ. 
κέντρω μέν BVp. 16. ΕΑΖ] ΡΡ; in ras. m .2V; ΑΖ Βρ. 
18. ΕΑΖ] ΑΕΖ Ρ. 19. τή Δ] Ρ Ρ, Vm. 2; ή Δ Βρ, V m . l ; 
Δ in ras. V. ή ΓΕ] PF, V m. 2; τή ΓΕ Βρ, V m. 1; ΓΕ 
in ras. V. 20. Δ] seq. ras. 1 litt. F ΓΑ] Α Γ FV. 
Γσΐ7 icrr/v F. 22. Post εύ&εία add. μή μείζονι ουαίβ τής τον 
κύκλον διαμέτρον Βρ, m. 2 mg. FV. ένείρμοαται Β. 

E u c l i d e i , edd. Heiberg et Menge. 18 
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Έΰτω ο δοθείς κνκλος 6 ΑΒΓ, το δε δοθέν τρι

γώνον το ΑΕΖ' δει δή εις τον ΑΒΓ κνκλον τω 

ΑΕΖ τριγωνω ίΰογώνιον τριγώνον έγγρά'ψαι. 

"Ηχθω τον ΑΒΓ κνκλον εφαπτομένη ή Η Θ κατά 

5 τό Α, καϊ ΰννεΰτάτω\πρός τή ΑΘ ενθεία καϊ τω προς 

αντή ΰημείω τω Α τή νπο ΑΕΖ γωνία ΐΰη ή νπο 

Θ Α Γ, προς δε τή Α Η ενθεία καϊ τω προς αντή 

ΰημείω τω Α τή νπο Α ΖΕ [γωνία] ΐΰη ή νπο Η Α Β, 

καϊ έπεζενχθω ή ΒΓ 

10 Έπεϊ ονν κνκλον τον ΑΒΓ εφάπτεται τις ενθεία 

ή Α Θ, καϊ άπο τής κατά το Α επαφής εις τον κν
κλον διήκται ενθεία ή Α Γ, ή άρα νπο ΘΑΓ ΐΰη 

έΰτϊ τή έν τω εναλλάξ τον κνκλον τμήματι γωνία τή 

νπο ΑΒΓ άλλ' ή νπο ΘΑΓ τή νπο ΑΕΖ έΰτιν ΐΰη' 

15 καϊ ή νπο ΑΒΓ άρα γωνία τή νπο ΑΕΖ έΰτιν ΐΰη. 

διά τά αντά δή καϊ ή νπο ΑΓΒ τή νπο ΑΖΕ έΰτιν 

ΐΰη' καϊ λοιπή άρα ή νπο ΒΑΓ λοιπή τή νπο ΕΑΖ 

έΰτιν ΐΰη [ίΰογώνιον άρα έΰτϊ τό ΑΒΓ τριγώνον τω 

Α ΕΖ τριγωνω, καϊ έγγέγραπται εις τον ΑΒΓ κνκλον], 

20 Εις τον δοθέντα άρα κνκλον τω δοθέντι τριγωνω 

ίΰογώνιον τριγώνον έγγέγραπται' όπερ έδει ποιήΰαι. 

/ · 
Περι τον] δοθέντα κνκλον τώ δοθέντι τρι-> 

γώνω ίΰογώνιον τριγώνον περιγράι^αι. 

III. Boetius ρ. 388, 28. 

1. δέ] m. rec. F. 3. JEZ] Ζ postea insert. m. 1 F. 
4. ΗΘ] Ρ (Η in ras.), F, V m. 1; ΗΑΘ Βρ, V m. 2. 5. 
πρός] πρός μέν Βρ. ΑΘ] ΗΘ F. G. JEZ] J m ras. Ρ. 

νπό] m. 2 F. 7. πρός δέ] πάλιν πρός Ρ. Α Η] Η Α Ρ. 
8. γωνία] om. Ρ. 10. άπτεται BV. f 11. Α Θ] Ρ; ΗΑΘ F 
et V (Η in ras.); ΘΑ Β ρ. καί άπό] άπό δέ Β ρ. κατά 
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Sit datus circulus ΑΒΓ, datus autem triangulus 
AEZ. oportet igitur in ΑΒΓ circulum triangulo 
AEZ aequianguluui triangulum inscribere. 

ducatur circulum ΑΒΓ in Α contingens Η Θ 
[ΠΙ, 17], et ad Α Θ rectam et 
punctum eius Α angulo AEZ 
aequalis construatur i ΘΑΓ, et 
ad Α Η rectam et purtctum eius 
Α angulo AZE aequalis £JIz/.B 
[1,23], et ducatur ΒΓ. 

iam quoniam circulum^jBjT contingit recta ΑΘ, et 
ab Α puncto contactus in circulum producta est recta 
ΑΓ, erit L ΘΑΓ = ΑΒΓ, qui in alterno segmento 
positus est [III, 32]. sed L ΘΑΓ= ΑΕΖ. quare 
etiam L ΑΒΓ'= AEZ. eadem de causa etiam 

L ΑΓΒ = AZE. 

itaque etiam i ΒΑΤ = ΕΑΖ [I, 32]. itaque trian-
gulus ΑΒΓ aequiangulus est triangulo AEZ, et in 
circulum ΑΒΓ inscriptus est. 

Ergo in datum circulum dato triangulo aequian-
gulus triangulus inscriptus est; quod oportebat fieri. 

III. 
Circum datum circulum dato triangulo aequian-

gulum triangulum circumscribere. 

τό Λ επαφής είς τον κύκλον] αφής Βρ. 12. ένδεια] τις Βρ. 
Post ΘΑΓ ίη Β ins. γωνία m. rec. 14. άλλά Ρ. 15. 

άρα γωνία] in ras. m. 2 V ; γωνία άρα F. JEZ] litt. JΕ 
in ras. m. 2 V. 16. διά τά αντά — 17. Ι'αη] mg. m. 1 F. 
16. ΑΓΒ] ΓΒ e corr. m. 1 ρ. JZE] Ε in ras. m. 2 V. 17. 

λοιπή] m. 2 V. ΕΔΖ] Ε ins. m. 1 ρ; ΔΕΖ F. 18. ?ση 
ίατίν BFp. Ιαογώνιον — 19. κνκλον] om. Ρ. 21. ίαόγω-
νον F; corr. m. 1. ποιήααί] δείξαι B V ; ίν άλλω' δειξαι m. 
1 mg. F. 

18* 
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Έΰτω δ δοδεϊς κύκλος 6 ΑΒΓ, το δε δοδεν τρί
γωνόν τδ Α ΕΖ' δεΐ δή περί τδν ΑΒΓ κύκλον τω 
ΑΕΖ τριγώνω~ ίΰογώνιον τρίγωνόν περιγράψαι. 

Έκβεβλήΰδω ή ΕΖ έφ' έκάτερα τά μέρη κατά 
5 τά Η, Θ ΰημεΐα, καϊ είλήφδω τον ΑΒΓ κύκλου κέντρον ι 

τδ Κ, καϊ διήχδω, ώς έτυχεν, εύδεΐα ή Κ Β, καϊ ΰννε-
ΰτάτω πρδς τή ΚΒ εύδεΐα καϊ τώ πρδς αύτη ΰημείω] 
τώ Κ τή μεν ύπό ΑΕΗ γωνία ίΰη ή ύπό Β Κ Α, τή\ 
δε ύπό ΑΖΘ ίΰη ή ύπό ΒΚΓ, καϊ διά τών Α, Β, Γ 

10 ΰημείων ήχδωΰαν έφαπτόμεναι τοϋ ΑΒΓ κύκλου αί 
Α Α Μ, ΜΒΝ, ΝΓΑ. 

Και έπεϊ εφάπτονται τοϋ ΑΒΓ κύκλου αί Α Μ, 
ΜΝ, ΝΑ κατά τά Α, Β, Γ ΰημεΐα, άπό δε τοϋ Κ 
κέντρου έπϊ τά Α, Β, Γ ΰημεΐα έπεζενγμέναι είΰϊν 

15 αί ΚΑ, Κ Β, Κ Γ, όρδαϊ άρα είΰϊν αί πρός τοΐς Α, Β, 
Γ ΰημείοις γωνίαι. καϊ έπεϊ τοϋ ΑΜΒΚ τετραπλεύ
ρου αί τέΰΰαρες γωνίαι τέτραΰιν όρδαΐς ϊΰαι είΰίν, 
έπειδήπερ καϊ είς δνο τρίγωνα διαιρείται τό ΑΜΒΚ, 
καί είΰιν όρδαϊ αί ύπό ΚΑΜ, ΚΒΜ γωνίαι, λοιπαϊ 

20 άρα αί ύπό ΑΚΒ, ΑΜΒ δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι είΰίν. 
είΰϊ δε καϊ αί ύπό ΑΕΗ, ΑΕΖ δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι' 
αί άρα ύπό ΑΚΒ, ΑΜΒ ταΐς ύπό ΑΕΗ, ΑΕΖ 
ϊΰαι είΰίν, ων ή νπό ΑΚΒ τή νπό ΑΕΗ έΰτιν ϊΰη' 
λοιπή άρα ή ύπό ΑΜΒ λοιπή τή ύπό ΑΕΖ έΰτιν 

25 ϊΰη. ομοίως δή δειχδήΰεται, ότι καϊ ή ύπό ΑΝ Β 

1. δέ] om. ρ, supra F. 4. κατά] PBFp; έπϊ V. 5. 
Η, Θ] in ras. Ρ; Η in ras. m. 2 V. 6. Κ Β] Β Κ F. 8. 
Β Κ Α] litt, ΚΑ in ras. m. 2 V. 9. ΐση] m. 2 V. 13. ΜΝ] 
Ν add. m. 2 post ras. V. Ν Λ] Α add. m. 2 post ras. V. 
ΰημεΐα] supra F; om. Βρ. άπο δε τον — 14. ΰημεΐα] και 
Ρ. 14. έπεζενγμέναι] Ρ; έπιξενγννμεναι BFVp. 19. και 
είΰιν όρδαί] Ρ; τετράπλενρον, ών Theon (BFV; corr. ex τε
τράγωνον ών τα. 1 ρ). αΓ] supra m. 1 Ρ. ΜΑ Κ Ρ. 
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Sit datus circulus ΑΒΓ, datus autem triangulus 
AEZ; oportet igitur circum Α Β Γ circulum triangulo 
ΑΕΖ aequiangulum triangulum circumscribere. 

educatur EZ in utramque partem ad puncta H, 
Θ, et sumatur Κ centrum circuli ΑΒΓ, et producatur 
utcunque recta KB, et ad rectam Κ Β et punctum 
eius Κ angulo AEH aequalis construatur L BKA, 

j£~ g angulo autem ΑΖΘ aequalis 
L ΒΚΓ [1,23]. et per puncta 
Α, Β, Γ ducantur circulum 
ΑΒΓ contingentes AAM, 
MBN, ΝΓΑ [III, 17]. et 

Λ I> JV " quoniam AM, ΜΝ, Ν Α 
circulum ΑΒΓ contingunt in punctis Α, Β, Γ et 
a centro Κ ad puncta Α, Β, Γ ductae sunt KA, 
KB, ΚΓ, anguli ad Α, Β, Γ puncta positi recti sunt 
[III, 18], et quoniam quadrilateri AMBK quattuor 
angnli quattuor rectis aequales sunt, quoniam AMBK 
in duos triangulos diuiditur [cfr. I, 32] , et anguli 
ΚΑΜ, KBM recti sunt, reliqui AKB + AMB duo-
bus rectis aequales sunt. uerum etiaui AEH AEZ 
duobus rectis aequales sunt [I, 13]. itaque 

AKB + AMB = AEH + AEZ, 
quorum L AKB = AEH. quare L Α Μ Β = ΑΕΖ. 
similiter demon^trabimus, esse etiam i Α Ν B = Α Ζ Ε. 

γωνίαι] Ρ; γωνίαι δύο όρ&αί είσιν Β et ρ (είΰι); γωνίαι 
δύο όρ&αίς ϊ'ααι είσιν F et V (δνσίν et είσί). λοιπαί 
— 20. είσιν] bia F. 20. είσιν Ϊσαι ρ. 21. είσί] είσιν Ρ. 
είσϊ δε — ΐσαι] mg. m. 2 V. 23. ΐσαι είσιν, ων ή νπό] ϊη 
ras. m. 1 Β. 25. δή] δέ F (corr. m. 1), V (corr. m. 2). 
ΛΝΒ] Β ρ ; ΓΝΒ Ρ; ΑΝ Μ V (Ν corr. ex H); ΑΝΒ F seq. 
epatio 2 litt.; Λ corr. m. 2 ex A. 
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τή νπό ΑΖΕ ίΰτιν ί'ΰη' καϊ λοιπή άρα ή νπο Μ ΑΝ 
[λοιπή] τή νπο ΕΑΖ ίΰτιν ί'ΰη. ίΰογώνιον άρα έΰτϊ 
το ΑΜΝ τρίγωνόν τω ΑΕΖ τριγώνω' καϊ περιγέ-
γραπται περί τον ΑΒΓ κνκλον. 

5 Περί τον δοδέντα άρα κνκλον τω δοδέντι τρι-\ 
γώνω ίΰογώνιον τρίγωνόν περιγέγραπται · όπερ έδει 
ποιήΰαι. 

δ'. 

Είς τό δοδεν τρίγωνόν κνκλον ίγγράψαι. 
10 Έΰτω τό δοδεν τρίγωνόν τό ΑΒΓ' δεί δή είς τδ 

ΑΒΓ τρίγωνόν κνκλον ίγγράψαι. 
Τετμήΰδωΰαν αί νπό ΑΒΓ, ΑΓΒ γωνίαι [δίχα 

ταΐς ΒΑ, ΓΑ ενδείαις, καί ΰνμβαλλέτωΰαν άλλήλαις 
κατά τό Α ΰημεΐον, καϊ ήχδωΰαν άπδ τον Α ίπϊ τας 

15 ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ενδείας κάδετοι αί ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ. 
Καϊ ίπεϊ ϊΰη ίΰτϊν ή νπό ΑΒΑ γωνία τή νπό 

ΓΒΑ, ίΰτϊ δε καϊ ορδή ή νπό ΒΕΑ ορδή τή νπό 
ΒΖΑ ϊΰη, δνο δή τρίγωνα ίΰτι τά ΕΒΑ, ΖΒΑ τάς 
δνο γωνίας ταΐς δνΰϊ γωνίαις ϊΰας έχοντα καϊ μίαν 

20 πλενράν μια πλενρά ί'ΰην τήν νποτείνονΰαν νπδ μίαν 
τών ϊΰων γωνιών κοινήν αντών τήν ΒΑ' καϊ τάς 
λοιπάς άρα πλενράς ταΐς λοιπαΐς πλενραΐς ί'ΰας έξον-
ΰιν' ί'ΰη άρα ή Α Ε τή Α Ζ. διά τά αντά δή καϊ ή 
Α Η τή ΑΖ έΰτιν ϊΰη. αί τρεις άρα ενδεΐαι αί Α Ε, 

IV. Pappus VII ρ. 646, 7. Boetius ρ. 3S9,1? 

1. ΔΖΕ^ ΔΕΖ F. 2. λοιπή] om. Ρ; γωνία λοιπή PV. 

ΕΔΖ] ΔΕΖ F. ίστιν Ρ. 12. ΑΓΒ] PF, V m. 2; ΒΓΑ 
Β ρ, V m. 1. 13. ΰνμβαλλέτωααν] alt. λ supra m. 1 Ρ. 
15. ΓΑ] Α in ras. ρ, corr. ex Δ Β. 16. ΑΒΑ] Β in ras. Ρ. 
17. ΓΒΔ] ΓΔΒ, corr. m. 2 in ΔΒΖ Ρ. τέτμηται γάρ δίχα 
mg. ρ. εστίν Β. 18. έστι] έστιν Ρ; είσιΎ. ΖΒΔ] Ρ Ρ, 
V m. 2 in ras.; ΔΒΖ Βρ. 19. ταΐς] mg. m. 2 F; om. Βρ. 
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quare etiam L MAN = EAZ. itaque triangulus 
AMN triangulo AEZ aequiangulus est; et circuin 
ΑΒΓ circulum circumscriptus est. 

Ergo circum datum circuluni dato triangulo ae-
quiangulus triangulus circumscriptus est; quod opor-
tebat fieri. 

In datum triangulum circulum inscribere. 
Sit datus triangulus ΑΒΓ. oportet igitur in trian-

gulum ΑΒΓ circulum inscribere. 
secentur enim anguli ΑΒΓ, 

j ^ ^ — — ^ L ^ I J A J J perpendiculares ducantur AE, 
ΑΖ, AH. et quoniam 

LABA = ΓΒΛ, 
et L ΒΕΑ = ΒΖΛ, quia recti sunt, duo trianguli 
EBAf ZBA duos angulos duobus angulis aequales 
habent, et unum latus uni lateri aequale, quod sub 
altero aequalium angulorum subtendit commune utrius-
que Β Α. itaque etiam reliqua latera reliquis lateribus 
aequalia habebunt [I, 26]. itaque Α Ε — Α Ζ. eadem 
de causa etiam AH—AZ.1) ergo tres rectae AE, 
ΑΖ, Α Η inter se aequales sunt. itaque qui centro 

1) Nam L 4 Γ Η = JTZ, JHf=JZr, ΔΓ = ΔΓ\ 
tunr u. I, 26. 

έχοντες V, corr. m. 2. 20. τήν] om. Bp. 24. τή] seq. ras. 
1 litt. B. Post ΐαη add. Theon: ώατε καί ή JE τη dK 
Ιατιν ϊαη (BFp et om. Ιατιν V); om. Ρ, Campanus. αί τρεις 
— 280,1: άλλήλαις είαΐν] om. ρ; mg. m. rec. Β. ενδείαι]om.V. 

IV. 

ΑΓΒ in duas partes aequales 
rectis BA} Γ Α [I, 9], quae con-
currant in Α puncto [I αιτ. 5] , 
et a Α ad rectas AB} ΒΓ, Γ Α 
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Α Ζ, ζ / Η ίΰαι άλλήλαις είΰιν' 6 άρα κέντρω τω Α 
καϊ διαΰτήματι ένι τών Ε, Ζ, Η κνκλος γραφόμένος 
ήζει καϊ διά τών λοιπών ΰημείων καϊ έφάψεται ίών 
ΑΒ, Β Γ, ΓΑ ενδειών διά τδ όρδάς είναι τάς πρδς 

5 τοΐς Ε, Ζ, Η ΰημείοις γωνίας, εί γάρ τεμεΐ αντάς, 
έΰται ή τή διαμέτρω τον κνκλον πρδς όρδάς άπ 
άκρας αγομένη έντδς πίπτονΰα τον κνκλον όπερ άτο
πον έδείχδη' ονκ άρα ό κέντρω τώ Α διαΰτήματι δε 
ένϊ τών Ε, Ζ, Η γραφόμενος κνκλος τεμεΐ τάς Α Β, 

10 Β Γ, ΓΑ ένδειας' [έφάψεται άρα αντών, καϊ έΰται δ 
κνκλος εγγεγραμμένος είς τό ΑΒΓ τρίγωνόν. έγγε-
γράφδω ώς ό Ζ Η Ε. 

Είς άρα τό δοδεν τρίγωνόν τό ΑΒΓ κνκλος έγγέ-
γραπται δ ΕΖΗ' όπερ έδει ποιήΰαι. 

15 ε'. 
Περϊ τό δοδε'ν τρίγωνόν κνκλον περι-

γράψαι. 
Έΰτω τό δοδεν τρίγωνόν τό ΑΒΓ δει δε περί 

τδ δοδεν τρίγωνόν τό ΑΒΓ κνκλον περιγράψαι. 
20 Τετμήΰδωΰαν αί ΑΒ, Α Γ ενδεΐαι δίχα κατά τά 

Α, Ε ΰημεΐα, καϊ άπό τών Α, Ε ΰημείων ταΐς Α Β, 
Α Γ πρός όρδάς ήχδωΰαν αί Α Ζ, ΕΖ' ΰνμπεΰοννται, 
δή ήτοι εντός τον ΑΒΓ τριγώνον ή έπϊ τής Β Γ έν
δειας ή έκτος τής Β Γ. 

Υ. Pappus VII ρ. 646, 7. Simplicius in phys. fol. 14 u . 

1. ΐσαί] εύδεΐαι ΐααι V. είαί V. 2. καί] m. 2 V. 
ενί] δε ένί V et m. rec. Β. Ε, Ζ, Η ] ΡΒρ; ζ/Η, ζ/Ζ, ζ /Ε 
in ras. V et, ut iridetw, F; γρ. χαί' καϊ ενϊ τών ζ /Η, z/Ζ, ζ /Ε 
mg. m. rec. B̂ . γραφόμεμενος Ρ. 5. γωνίας] m. 2 V. 
τέμη Β. 6. άτι] litt. α- in ras. m. 2 V. 7. οπερ ίατίνΥρ. 
8. έδείχδη] Ρ, Β m. rec; om. V p ; χαϊ ίδείχδη F. ό] ora. Ρ. 
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Α et radio qualibet rectarum AE} z /Z , AH1) descri-
bitur circulus, etiam per reliqua puncta ueniet et rectas 
AB} ΒΓ, Τ Α continget, quia recti sunt anguli ad 
puncta Ε, Ζ, Η positi. nani si eas secat, recta ad 
diametrum circuli in termino perpendicularis ducta 
intra circulum cadet; quod demonstratum est absur-
dum esse [III, 16]. itaque circulus centro Α et radio 
qualibet rectarum ΑΕ, ΑΖ, Α Η descriptus rectas AB, 
BTy Τ Α ηοη secabit. itaque eas continget, et circulus 
in triangulum^2JPinscriptus erit. inscribatur vXZHE. 

Ergo in datum triangulum ΑΒΓ circulus inscriptus 
est EZH\ quod oportebat fieri. 

V. 

Circum datum triangulum circulum circumscribere. 
Sit datus triangulus ΑΒΓ. oportet igitur circuni 

datum triangulum ΑΒΓ circuluni' circumscribere. 
secentur rectae AB} Α Γ in duas partes aequales 

in punctis Α, Ε [I, 10], et a punctis Α, Ε ad AB, 
Α Γ perpendiculares ducantur ΑΖ, EZ. concurrent 
igitur aut intra triangulum ΑΒΓ aut in recta Β Γ aut 
ultra ΒΓ. 

1) Graecam locutionem satis miram et negligentem sae-
pius (p. 280,9. 282, 8.. 290,22. 292,3) praebent boni codd., 
quam ut corrigere audeam. 

9. Ε, Ζ, Η] PBFVp, ed. Basil.; JE, AZ, zlH Gregorius. 
6 κνκλος Ρ. τεμεϊ] PV, F m. 2; τέμνει Β ρ, F m. 1. 10. 
ΓΑ] Τά e corr. m. 2 V. oj om. Bp. 11. έγγεγράφ&ω ώς 
6 ΖΗΕ] Ρ; om.Theon (BFVp). 13. εις] οσ post ras. 2 litt. 
F; corr. m. 1. δοθέντι Ρ, corr. m. 1. γέγραπται F. 
14. ό] om. P. 20. ΑΒΛ Β Α Ρ. τά] τό F, sed corr. 22. 
Α Γ] Α e corr. Ρ; ΑΓ εν&είαις F m. rec. Ε Ζ] Ζ Ε Ρ. 
23. δή] Ρ; δέ BFVp. ή] supra m. 1 F. 



282 ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ" δ'. 

Σνμπιπτέτωΰαν πρότερον εντός κατά τό Ζ, καϊ 
έπεξενχδωΰαν αι Ζ Β, Ζ Γ, Ζ Α. καϊ έπεϊ ϊΰη έ<5τ\ν ή 
Α Α τή Α Β, κοινή δε καϊ πρός όρδάς ή Α Ζ, βάΰις 
άρα ή ΑΖ βάΰει τή ΖΒ εΰτιν ί'ΰη. ομοίως δή δείξομεν, 

5 ότι καϊ ή ΓΖ τ ή Α Ζ εΰτιν ϊΰη' ωΰτε καϊ ή ΖΒ 
τή ΖΓ έΰτιν ϊΰη' αϊ τρεις άρα αί Ζ Α, Ζ Β, Ζ Γ ϊΰαι 
άλλήλαις είΰίν. ό άρα κέντρω τω Ζ διαΰτήματι δε 
ένϊ τών Α, Β, Γ κνκλος γραφόμενος ήζει καϊ διά 
τών λοιπών ΰημείων, καϊ έΰται περιγεγραμμένος ό 

10 κνκλος περί τό ΑΒΓ τρίγωνόν. περιγεγράφδω ώς ό 
ΑΒΓ. 

άλλά δή αϊ Α Ζ, Ε Ζ ΰνμπιπτέτωΰαν έπϊ τής Β Γ 
ενδείας κατά τό Ζ, ώς έχει έπϊ τής δευτέρας κατα
γραφής, καϊ έπεξενχδω ή ΑΖ. ομοίως δή δείζομεν, 

15 ότι τό Ζ ΰημεΐον κέντρον έΰτϊ τον περϊ τό ΑΒΓ τρί
γωνόν περιγραφομένον κνκλον. 

Άλλά δή αί Α Ζ, ΕΖ ΰνμπιπτέτωΰαν έκτος τον 
ΑΒΓ τριγώνον κατά τδ Ζ πάλιν, ώς έχει έπϊ τής 
τρίτης καταγραφής, καϊ έπεξενχδωΰαν αί Α Ζ, Β Ζ, 

20 ΓΖ. καϊ έπεϊ πάλιν ϊΰη έΰτϊν ή Α Α τή Α Β, κοινή 
δε καϊ προς όρδάς ή Α Ζ, βάΰις άρα ή ΑΖ βάΰει τή 
Β Ζ έΰτιν ϊΰη. ομοίως δή δείζομεν, ότι καϊ ή Γ Ζ τή 

1. συμπίπτωσαν F. πρότερον ίντός] ονν ίντός πρότερον 
Ρ. 2. Ζ Γ] litt. Ζ in ras. m. 2 V, ίη' Γ mutat. m. 2 F. 
3. ΔΒΛΒΔ Ρ. ΔΖ] AZ1 F. 4. ΖΒ] in ras. p. ίατιν 
ΐαη] PF; ΐαη ίατίν BVp. 5. ΓΖ] ΖΓ Bp. 6. ίατιν] om. 
V. Post ΐαη ras. 6 litt. F. 8. Α, Β, Γ] Ρ; ΖΑ, ΖΒ, ΖΓ 
Theon (BPVp). καί διά τών λοιπών αημείων] om. ρ; mg. 
m. rec. Β. 9. ό] insert. m. 1 V. 10. καί περιγραωέοδω 
V ; καί etiam in F add. m. 2 (euan.). 12. ΒΓ] ΑΓ P; corr. 

m. 2. 14. ΑΖ] Ζ in ras. p. 19. ΑΖ] AZ F. BZ, ΓΖ] 

Ρ; BZ, ΓΖ F; Ζ Β , Ζ Γ BVp. 20. και] eras. V. *22. ΒΖ] 
ΡΡ, V m. 1; ΖΒ Βρ, V m. 2. Γ Ζ ] Ζ Γ Ρ. 
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prius igitur intra concurrant in Z , et ducantur 
Ζ Bf ΖΓ, ZA. et quoniam Α Α — Λ Β, communis 
autem et perpendicularis AZ, erit Α Ζ = ΖΒ [I ; 4] . 
similiter demonstrabimus, esse etiam Γ Ζ = AZ\ quare 
etiam ΖΒ = ΖΓ. ergo tres rectae ZA, ΖΒ} ΖΓinter 
se aequales sunt. itaque qui centro Ζ et radio qua-
libet rectarum ZA,ZBy Ζ Γ describitur circulus, etiam 
per reliqua puncta ueniet et erit circum triangulum 
ΑΒΓ circumscriptus. circumscribatur ut ΑΒΓ. 

iam uero AZy Ε Ζ in recta Β Γ concurrant in Z, 
sicut factum est in figura altera, et ducatur AZ. si-
militer demonstrabimus, punctum Ζ centrum esse cir-
culi circum triangulum ΑΒΓ circumscripti.1) 

iam uero ΑΖ, EZ ultra triangulum ΑΒΓ concur-
rant2) in Z , sicut factum est in figura tertia, et du-
cantur AZ, BZy ΓΖ. et quoniam rursus Α Α = Α Β, 
et Α Ζ communis est et perpendicularis, erit [I, 4] 
ΑΖ = BZ. similiter demonstrabimus, esse etiam 

Γ Ζ == AZ. 

1) Hunc casum segregauit Euclides, quia hic sola Α Ζ du-
cenda est. 

2) Quamquam offensionis non nihil habet inconstantia, qua 
modo έκτος του ΑΒΓ τριγώνον (ρ. 282,17. 284, 15) scribitur 
modo έκτος τής ΒΓ (ρ. 280,24), tamen τής Β Γ contra codices 
ρ. 280, 24 uix cum Gregorio in τον ΑΒΓ τριγώνον corrigendum 
est (ρ. 282,15 iam ex Ρ correctum est), cum optime intellegi 
possit, modo έκτος uertamus: ultra. 
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Α Ζ έΰτιν ΐΰη' ώΰτε και ή Β Ζ τή Ζ Γ έΰτιν Ϊΰη' 6 1 

άρα [πάλιν] κέντρω τώ Ζ διαΰτήματι δε ένι τών 
Ζ Α, ΖΒ, ΖΓ κνκλος γραφόμενος ήξει καϊ διά τών λοι
πών ΰημείων, και έΰται περιγεγραμμένος περί το ΑΒΓ 

δ τριγώνον. 
Περί το δοθέν άρα τριγώνον κνκλος περιγέγραπται· 

όπερ έδει ποιήΰαι. 

[Πόριΰμα.] 

Και φανερόν, ότι, ότε μεν εντός τον τριγώνον 
10 πίπτει τό κέντρον τον κνκλον, ή νπό ΒΑΓ γωνία έν , 

μείξονι τμήματι τον ήμικνκλιον τνγχάνονΰα έλάττων 
έΰτίν ορθής' ότε δε έπί τής ΒΓ ευθείας τό κέντρον 
πίπτει, ή νπό ΒΑΓ γωνία έν ήμικνκλίω τνγχάνονΰα 
ορθή έΰτιν' ότε δε τό κέντρον τον κνκλον έκτος 

1δ τον τριγώνον πίπτει, ή ύπό ΒΑΓ έν έλάττονι τμή
ματι τοτ ήμικνκλιον τνγχάνονΰα μείζων έΰτίν ορθής, 
[ώΰτε καί όταν έλάττων ορθής τνγχάνη ή διδομένη 
γωνία, εντός τού τριγώνον πεΰοννται αί Α Ζ, ΕΖ, 
όταν δε ορθή, έπί τής Β Γ, όταν δε μείζων ορθής, 

20 έκτος τής ΒΓ' όπερ έδει ποιήΰαι.] 

ζ'. 

Εις τον δοθέντα κύκλον τετράγωνον έγ-
γρά-ψαι. 

VI. Boetms ρ. 389,3. 

1. ΑΖ) in ras. m. 2 V. Β Ζ] ΖΒ Ρ. ΖΓ\ ΓΖ ΒΡρ. 
Post ΐαη ιη F insert. in ras. cct τρεις άρα ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν; 
idem Β mg. m. rec. 2. πάλιν] om. Ρ. δ. Post τριγώνον 
Theon add. περιγεγράφθω ώς 6 ΑΒΓ (BFVp; γεγράφ&ω F m.l, 
p; καί γεγράφθω V, Fm. 2; ή ΑΒΓ F, corr. m. 2). 8. πό-
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quare etiam Β Ζ = Ζ Γ. itaque qui centro Ζ et radio 
qualibet rectarum ZA, ΖΒ, ΖΓ describitur circulus, 
etiam per reliqua puncta ueniet, et circum triangulum 
ΑΒΓ circumscriptus erit. 

Ergo circum datum triangulum circulus circum-
scriptus est; quod oportebat fieri. 

Et adparet, si centrum circuli intra triangulum 
ceciderit, angulum ΒΑΓ m segmento maiore, quam 
est semicirculus, positum minorem esse recto, sin cen-
trum in recta Β Γ ceciderit, anguluni ΒΑΤ in semi-
circulo positum rectum esse, sin centrum circuli ultra 
triangulum ceciderit, angulum ΒΑΓ in segmento 
minore, quam est semicirculus, positum rnaiorem esse 

In datum circulum quadratura inscribere. 

1) Finem (lin. 17—20) genuinum esse uix putauerim; pa-
nuri enim necessarius uidetur, et ή διδομένη γωνία lin. 17 fal-
sum est, ut obseruauit Simsonus p. 353, cui obsecuti locum 
corrigere conati sunt Gregorius et Augustus. haec uerba ideo 
quoque suspecta sunt, quod speciem corollarii efficiunt, cum 
tamen uerba lin. 9 sqq. non corollarium sint, sed additio ei 
eimilis, quam in ΙΠ, 25 imienimus; nam neque in optimis codd. 
titulum πόρισμα habent, neque a Proclo ut corollarium agnosci 
mdentur (u. ad IV, 15 πόριομα). 

ριομα] om. Ρ; mg. m. 2 BF; mg. m. 1 Vp. 9. οτι, οτε] όταν 
F. 10. πίπτει] πίπτη F; πίπτοι Ρ. γωνία] τα. 2 V. 12. 
ενδείας — 13. γωνία] Ρ; om. Theon (BFVp).^ , 14. έΰτιν] Ρ, 
F sopra m. 1; Ισται BVp. τό κέντρον τον κνκλον] Ρ; om. 
Theon (BFVp). 15. τον τριγώνον] August; τριγώνον Ρ; τής 
ΒΓ ενδείας το κέντρον Β Vp; τον ΒΓ τό κέντρον, postea addito 
εύδείας et τον in τής mutato m. 2 F. πίπττ] F. Post 
ΒΑΓ ία BFp add. γωνία-, idem V m. 2. 18. τον] om. F. 

recto 1) [ΙΠ, 31]. 

VI. 

20. 
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"Εΰτω ή δοθείς κνκλος 6 ΑΒΓΑ' δει δή εις τον 
ΑΒΓΑ κνκλον τετράγωνον έγγράψαι. 

"Ηχθωΰαν τον ΑΒΓΑ κνκλον δνο διάμετροι προς 
όρθάς άλλήλαις αί Α Γ, ΒΑ, καϊ έπεξενχθωΰαν αί ΑΒ, 

5 ΒΓ, ΓΑ, Α Α. 
Καί ίπεί ΐΰη έΰτιν ή ΒΕ τή ΕΑ' κέντρον γάρ 

το Ε' κοινή δε και προς όρθάς ή Ε Α, βάΰις άρα 
ή ΑΒ βάΰει τή ΑΑ ΐΰη έΰτίν. διά τά αυτά δή καϊ 
εκατέρα τών Β Γ, ΓΑ εκατέρα τών ΑΒ, ΑΑ ΐΰη έΰτίν 

10 ίΰόπλενρον άρα έΰτϊ τό ΑΒΓΑ τετράπλενρον. λέγω 
δή, ότι καϊ όρθογώνιον. έπεϊ γάρ η ΒΑ ενθεία διά
μετρος έΰτι τον ΑΒΓΑ κνκλον, ήμικνκλιον άρα έΰτι 
τό ΒΑΑ' ορθή άρα ή νπό ΒΑ Α γωνία, διά τά 
αντά δή καϊ έκάΰτη τών νπό ΑΒΓ, ΒΓΑ% ΓΑ Α ορθή 

15 έΰτιν όρθογώνιον άρα έΰτϊ τό ΑΒΓΑ τετράπλενρον. 
έδείχθη δε καϊ ίΰόπλενρον' τετράγωνον άρα έΰτίν. 
καϊ έγγέγραπται εις τον ΑΒΓΑ κνκλον. 

Εις άρα τον δοθέντα κνκλον τετράγωνον έγγέγραπ
ται τό ΑΒΓΑ' όπερ έδει ποιήΰαι. 

20 

Περί τον δοθέντα κνκλον τετράγωνον περι-
γρά-ψαι. 

Έΰτω 6 δοθείς κνκλος ό ΑΒΓΑ' δει δή περί τον 
ΑΒΓΑ κνκλον τετράγωνον περιγράψαι. 

25 Ήχθωΰαν τον ΑΒΓΑ κνκλον δνο διάμετροι πρός 
όρθάς άλλήλαις αί Α Γ, ΒΑ, καϊ διά τών Α, Β, Γ, Α 

3. ή ήχθωΰαν ρ. τον] γάρ τον Βρ; εις τόν F. κν
κλον F. δνο] om. BVp. 5. ΔΑ] corr. ex ΓΑ m. 1 F. 
7. άρα] om. Bp. 8. ίΰτίν] F; comp. p; ίΰτί PVB. 10. 
ϊΰτίν Ρ, comp. p. 12. Ιΰτί] ίΰτίν Ρ. 13. γωνία] m. 2 V. 
16. ίΰτίν] Ρ, comp. p; ίΰτί BFV. 18. άρα] om. V. δο-
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Sit datus circulus ΑΒΓΑ. oportet igitur in circulum 
ΑΒΓΑ quadratum inscribere. 

ducantur circuli ΑΒΓΑ duae dianietri inter se 
perpendiculares ΑΓ} ΒΑ, et ducantur ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, 
AA. 

et quoniam Β Ε — Ε Α (nam Ε cen-
trum est), et Ε Α communis est et per-
pendicularis, erit ΑΒ— Α Α [1,4]. ea-

rdem de causa ΒΓ = AB et Γ Α = Α Α. 
itaque quadrilaterum ΑΒΓΑ aequilate-
rum est. dico, idem rectangulum esse. 
nam quoniam recta Β Α diametrus 

est circuli ΑΒΓΑ, semicirculus est BAA. itaque 
LBAA rectus est [III, 31]. eadem de causa etiam 
singuli anguli ΑΒΓ, ΒΓΑ, ΓΑΑ recti sunt. itaque 
rectangulum est quadrilaterum ΑΒΓΑ. sed demon-
stratum est, idem aequilaterum esse. itaque quadra-
tum est [I def. 22]. et in circulum ΑΒΓΑ inscrip-
tum est. 

Ergo in datum circulum quadratum inscriptum est 
ΑΒΓΑ-, quod oportebat fieri. 

VII. 
Circum datum circulum quadratum circumscribere. 
Sit datus circulus ΑΒΓΑ. oportet igitur circum 

ΑΒΓΑ circulum quadratum circumscribere. 
ducantur circuli ΑΒΓΑ duae diametri inter se per-

pendiculares ΑΓ, BA. et per Α, Β, Γ, Α puncta du-

δέντα] ΑΒΓ4 Βρ; δοθέντα αρα V. Post κύκλον add. τον 
ABTJ V et F m. 2. 19. ποιησαι] in ras. p. 24. τετρά
πλενρον Ρ. 25. γάρ τον Β ρ. δνο] om. ρ. 26. αϊ] om. Ρ. 
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ΰημείων ήχδωΰαν έφαπτόμεναι τον ΑΒΓΑ κνκλον αί 
Ζ Η, ΗΘ, Θ Κ, ΚΖ. 

Έπεϊ ονν εφάπτεται ή ΖΗ τον ΑΒΓΑ κνκλον, 
άπο δε τον Ε κέντρον έπϊ τήν κατά τδ Α έπαφήν 

5 έπέξενκται ή Ε Α, αί άρα πρδς τω Α γωνίαι όρδαί 
είΰιν. διά τά αντά δή καϊ αί πρός τοΐς Β, Γ, Α 
ΰημείοις γωνίαι όρδαί είΰιν. καϊ έπεϊ ορδή έΰτιν ή 
νπό ΑΕΒ γωνία, έΰτϊ δε ορδή και ή νπό Ε Β Η, 
παράλληλος άρα έΰτϊν ή ΗΘ τή ΑΓ. διά τά αντά 

10 δή καϊ ή Α Γ τη Ζ Κ έΰτι παράλληλος, ωΰτε καϊ ή 
ΗΘ τή ΖΚ έΰτι παράλληλος, ομοίως δή δείζομεν, 
ότι καϊ έκατέρα τών ΗΖ, ΘΚ τή ΒΕΑ έΰτι παράλ
ληλος, παραλληλόγραμμα άρα έΰτϊ τά ΗΚ, Η Γ, Α Κ, 
ΖΒ, ΒΚ' ίΰη άρα έΰτϊν ή μεν ΗΖ τή ΘΚ, ή δε 

15 ΗΘ τή Ζ Κ. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή Α Γ τή ΒΑ, άλλά 
καϊ ή μεν Α Γ έκατέρα τών ΗΘ, Ζ Κ, ή δε ΒΑ έκα
τέρα τών ΗΖ, Θ Κ έΰτιν ίΰη [καϊ έκατέρα άρα τών 
ΗΘ, Ζ Κ έκατέρα τών ΗΖ,ΘΚ έΰτιν ίΰη], ίΰόπλενρον 
άρα έΰτϊ τό ΖΗΘΚ τετράπλενρον. λέγω δή, ότι 

20 καϊ όρδογώνιον. έπεϊ γάρ παραλληλόγραμμον έΰτι 
τό ΗΒΕ Α, καί έΰτιν ορδή ή νπό ΑΕΒ, ορδή άρα 
καϊ ή νπό ΑΗΒ. ομοίως δή δείζομεν, ότι καϊ αί 
πρός τοΐς Θ, Κ, Ζ γωνίαι όρδαί είΰιν. όρδογώνιον 
άρα έΰτϊ τό ΖΗΘΚ. έδείχδη δε καϊ ίΰόπλενρον 

2. ΚΖ] in ras. F; mutat. in Ζ Κ m. 2 V. 4. επαφήν] 
επιφάνειαν ρ et Β χη. 1 (corr. m. rec). 5. τώ] τό Β. 6. 
είαι B V p . 7. είαι Vp . 8. ΑΕΒ] Β in ras'. F. ΕΒΗ] 
Β in ras. F. 10. παράλληλος ίατιν V. ώστε — 11. παρ
άλληλος] Ρ ρ (ίη Ζ Κ litt. Ζ in ras. p); om. V ; mg. ιη. 1 F, 
m. 2 B; habet Campaniis. 13. Post παράλληλος add. ώστε 
καί ή ΗΖ τή Θ Κ εατι παράλληλος Ρ ρ, Β m. rec. Η Κ] eras. 
F. 14. ZJBJ in ras. F; Β e corr. m. 2 V. ΒΚ] in ras. F. 

15. άλλά καί] Ρ; άλλ' BFVp. 16. ΖΚ] ΖΚ ίατιν ΐαη 
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Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. 19 

cantur circulum ΑΒΓΑ contingentes ΖΗ, ΗΘ, ΘΚ, 
KZ [ΠΙ, 17]. 

iam quoniarn Ζ Η circulum ΑΒΓΑ contingit, et 
ab Ε centro ad punctum contactus Α ducta est EA, 
anguli ad Α positi recti sunt [III, 18]. eadem de 
causa anguli ad puncta Β, Γ, Α positi recti sunt. et 
quoniam L AEB rectus est, et L EBH et ipse rectus, 
erit ΗΘ rectae ζί Γ parallela [I, 29]. eadem de causa 
etiam Α Γ rectae Ζ Κ parallela est, quare etiam ΗΘ 
rectae Ζ Κ parallela est [I, 30]. similiter demonstra-
bimus, etiam utramque JfZ, Θ Κ rectae ΒΕΑ paral-

lelam esse. itaque parallelogramma sunt 
ΗΚ,ΗΓ,ΑΚ,ΖΒ,ΒΚ. itaque [I, 34] 

ΗΖ = ΘΚ, ΗΘ = ZK. 
et quoniam ΑΓ ~ BA} et 

ΑΓ = ΗΘ = ZK 
Θ r π et Β Α = ΗΖ = Θ Κ [1,34], aequilate-

rum est quadrilaterum ΖΗΘ Κ. dico, idem rectangulum 
esse. nam quoniam parallelogrammum est HBEA} et 
L AEB rectus est, etiam L AHB rectus est [I, 34]. 
similiter demonstrabimus, etiam angulos ad Θ, Κ, Z, 
positos rectos esse. itaque ΖΗΘΚ rectangulum esi 
et demonstratum est, idem aequilateruni esse. ergo 

B F V p . 17. καί εκατέρα — 18. ΐβη] om. Ρ. 17. καί] om. ρ. 
άρα] snpra Έ. 18. Η Θ] Θ e corr. ρ. 20. έατι] έΰτιν Ρ. 
21. Η ΒΕΑ] HJEA, sed ά e corr. m. 1 F. ΑΕΒ] Β in 
ras. F. ορδή — 22. ΑΗΒ] mg. m. 1 Ρ. 22. ΑΗΒ] Β ία 
rae. F. 23. Θ, Ζ, Κ F. 24. * W v ΡΒ, comp. ρ. τό 
ΖΗΘϋΓ] Ρ, F m. 1; om. Βρ; τό ΖΗΘΚ τετράπλενρον V, F 
m. 2. 
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τετράγωνον άρα εΰτίν. καϊ περιγέγραπται περϊ τον 
ΑΒΓΑ κνκλον. 

Περί τον δοδέντα άρα κνκλον τετράγωνον περι
γέγραπται ' όπερ έδει ποιήΰαι. 

5 η'. 

Είς τδ δοδεν τετράγωνον κνκλον έγγράψαι. 
Έΰτω τδ δοδεν τετράγωνον τδ ΑΒΓΑ' δει δή είς 

τδ ΑΒΓΑ τετράγωνον κύκλον έγγράψαι. 
Τετμήΰδω έκατέρα τών ΑΑ, Α Β δίχα κατά τά 

10 Ε, Ζ ΰημεΐα, καϊ διά μεν τον Ε όποτέρα τών ΑΒ} 

ΓΑ παράλληλος ήχδω δ ΕΘ, διά δε τον Ζ όποτέρα 
τών ΑΑ} Β Γ παράλληλος ήχδω ή ΖΚ' παραλληλό
γραμμον άρα έΰτϊν έκαΰτον τών Α Κ, ΚΒ, ΑΘ, ΘΑ, 
ΑΗ, Η Γ, Β Η, Η Α, καϊ αί άπεναντίον αυτών πλεν-

15 ραϊ δηλονότι ίΰαι [είΰίν]. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή ΑΑ 
τή ΑΒ, καί έΰτι τής μεν Α Α ήμίΰειά ή ΑΕ, τής 
δε ΑΒ ήμίΰειά ή ΑΖ, ίΰη άρα καϊ ή ΑΕ τή ΑΖ' 
ώΰτε καϊ αί άπεναντίον ϊΰη άρα καϊ ή ΖΗ τή ΗΕ. 
ίμοίως δή δείζόμεν, ότι καϊ έκατέρα τών ΗΘ, ΗΚ 

20 έκατέρα τών Ζ Η, Η Ε έΰτιν ϊΰη' αί τέΰΰαρες άρα αί 
ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, ΗΚ ϊΰαι άλλήλαις^ [είΰίν]. δ άρα 
κέντρω μεν τώ Η διαΰτήματι δε ένϊ τών Ε, Ζ, Θ, Κ 
κύκλος γραφόμενος ή%ει καϊ διά τών λοιπών ΰημείων 
καϊ έφάψεται τών ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, Α Α εύδειών διά 

25 τό όρδάς είναι τάς πρός τοΐς Ε, Ζ, Θ, Κ γωνίας' 
εί γάρ τεμεΐ δ κύκλος τάς ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, Α Α, ή τή 

VIII. Boetius ρ. 389, 5. 

1. ίατίν] comp. ρ; έατι PBFV. 5. η"] m. 2 V. 12. 
η ΖΚ ήχδω ρ. 13. ΚΒ] Β mutat. in Ε m. 2 F; ΒΚ Βρ. 
14. ΒΗ, Η Δ] e corr. F. 15. είαίν] F; είαί BVp; om. Ρ. 
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quadratum est [I, def. 22]. et circum ΑΒΓΑ circulum 
circumscriptum est. 

Ergo circum datum circulum quadratum circum-
scriptum est; quod oportebat fieri. 

VIII. 
In datum quadratura circulum inscribere. 
Sit datum quadratum ΑΒΓΑ. oportet igitur in 

ΑΒΓΑ quadratum circulum inscribere. 
secetur utraque ΑΑ, Α Β in duas partes aequales 

in Ε, Ζ punctis, et per Ε utrique ΑΒ, Γ Α parallela 
ducatur ΕΘ [1,31 et 30] , per Ζ autem utrique AA, 
ΒΓ parallela ducatur ZK. itaque parallelogramma sunt 

Λ E ά AK, KB, ΑΘ, ΘΑ, AH, ΗΓ, BH, 
HA, et latera eorum opposita inter se 
aequalia sunt [ I , 34]. et quoniam 

K AA—AB, et AE=\AA, AZ=$AB} 

erit Α Ε = Α Ζ. ergo etiam opposita. 
Θ Τ quare ΖΗ = Η Ε. similiter demon-

strabimus, etiam esse Η Θ = ΖΗ, Η Κ = Η Ε. 
itaque quattuor rectae ΗΕ} ΗΖ, ΗΘ, Η Κ inter se 
aequales sunt. quare qui centro Η radio autem qua-
libet rectarum HE, ΗΖ, ΗΘ, Η Κ describitur circulus, 
etiam per reliqua pimcta ueniet. et rectas ΑΒ, ΒΓ, 
ΓΑ, Α Α continget, quia recti sunt anguli ad Ε, Z, 
Θ, Κ positi. nam si circulus rectas ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, 
Α Α secabit, recta ad diametrum circuli in termino 

16. ΑΒ] Β in ras. F. 18. άπεναντίον] Ρ; απεναντίον tacei F 
(eed Uai postea insert. comp.); απεναντίον ϊΰαι είΰϊν B V p . 
ΐαη άρα] in ras. m. 2 seq. lacuna 3 litt. F. ΗΕ] EH F, et 
V corr. m. 2 ex HE. 20. ΖΗ] HZ F. af] (alt.) seq. 
ras. 2 Utt. F. 21. εϊαίν] om. P. 22. ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, HK 
Gregorins. 24. ΛΛ] mutat. in άΤ m. 2 FV. 26. τέμντ) Β. 

19* 
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διαμέτρω τον κνκλον πρός όρδάς άπ άκρας αγομένη 
έντδς πεΰεΐται τον κνκλον δπερ άτοπον έδείχδη. ονκ 
άρα δ κέντρω τω Η διαΰτήματι δε ένϊ τών Ε, Ζ, Θ, 
Κ κνκλος γραφδμενος τεμεΐ τάς Α Β, Β Γ, ΓΑ, Α Α 

5 ενδείας. έφάψεται άρα αντών καϊ έΰται εγγεγραμ
μένος είς τδ ΑΒΓΑ τετράγωνον. 

Είς άρα τδ δοδεν τετράγωνον κνκλος έγγέγραπται' 
όπερ έδει ποιήΰαι. 

δ'. 
10 Περι τό δοδεν τετράγωνον κνκλον περι-

γράψαι. 
Έΰτω τό δοδεν τετράγωνον τό Α Β ΓΑ' δει δή 

περί τό ΑΒΓΑ τετράγωνον κνκλον περιγράψαι. 
Έπιξενχδεΐΰαι γάρ αϊ Α Γ, ΒΑ τεμνέτωΰαν αλ

ί 5 λήλας κατά τό Ε. 
Καϊ έπεϊ ϊΰη έΰτϊν ή Α Α τή ΑΒ, κοινή δε ή 

ΑΓ, δνο δή αί Α Α, ΑΓ δνΰϊ ταΐς ΒΑ, ΑΓ ϊΰαι 
είΰιν' καϊ βάΰις ή Α Γ βάΰει τή Β Γ ϊΰη' γωνία άρα ή 
νπό ΑΑΓ γωνία τή νπό ΒΑΓ ϊΰη έΰτίν rt άρα νπό 

20 Α ΑΒ γωνία δίχα τέτμηται νπό τής ΑΓ. ομοίως δή 
δείζομεν, ότι καϊ έκάΰτη τών νπό ΑΒΓ, ΒΓΑ, ΓΑ Α 
δίχα τέτμηται νπό τών Α Γ, Α Β ενδειών. καϊ έπεϊ 
ϊΰη έΰτϊν ή νπό ΑΑΒ γωνία τή νπό ΑΒΓ, καί 
έΰτι τής μεν νπό ΑΑΒ ήμίΰειά ή νπό ΕΑΒ, τής 

2. ίδείχδη] PF; om. BVp. 3. κέντρω μέν Ρ. Η Ε, 
ΗΖ, ΗΘ, Η Κ ed. Basil. 4. Post Κ add. σημείων F m. 
rec. τεμεΐ] PF; τέμνει. BVp. ΔΑ] ΑΔ Ρ. 6. ΑΒΓ Ρ. 
7. άρα τό δοδέν] Ρ; τό δοδεν άρα Theon (BFVp). 9. δ'] 
om. φ; δ' et litt. initialis postea add. inV, ut in sequentibus 
semper fere. 14. έπεξενχδεΐσαι Vp ; ίπιζενχδήσαι φ. ΒΔ] 
ζ/Β Ρ. 15. Ε] Θ Ρ. 16. ΔΑ] ΑΔ F. 18. είσϊν] PF; 
είσί BVp. Dein mg. inV add. έκατέρα έκατέρα. καϊ βάσις] 



ELEMENTORUM LIBER IV. 293 

perpendicularis intra circulum cadet; quod demon-
stratum est absurdum esse [III, 16]. itaque circulus 
centro Η et radio qualibet rectarum HE, ΗΖ, ΗΘ, 
HK descriptus rectas ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, Α Α ηοη secabit. 
quare eas continget, et in quadratum ΑΒΓΑ inscrip-
tus erit. 

Ergo in datum quadratum circulus inscriptus est; 
quod oportebat fieri. 

IX. 

Circum datum quadratum circulum circumscribere. 
Sit datum quadratuni ΑΒΓΑ. oportet igitur cir-

cum ΑΒΓΑ quadratum circulum circumscribere. 

ductae.enim ΑΓ, ΒΑ inter se se-
cent in E. et quoniam Α Α — Α Β, et 
Α Γ comniunis est, duae rectae Α Α, Α Γ 
duabus ΒΑ, ΑΓ aequales sunt; et 

jT" ΑΓ — ΒΓ 
itaque L ΑΑΓ= ΒΑΓ. ergo L ΑΑΒ recta ΑΓ in 
duas partes aequales diuisus est. similiter demonstra-
bimus, etiam angulos ΑΒΓ, ΒΓΑ, ΓΑΑ rectis ΑΓ, 
Α Β in duas partes aequales diuisos esse. et quoniam 
LAΑΒ*=ΑΒΓ, et LEAB = \AAB, l_EBA= \ΑΒΓ, 

εκατέρα in ras. m. 2 F, supra scr. εκατέρα εκατέρα ni. 1 F. 
έατιν ΐαη FV. 19. νπό] (tert.) m.2 F. . 20. ΔΑΒ] Β in ras. 
m. 2 V. 21. ΑΒΓ] Ρ m. 1, F m. 2, V (Γ in ras. m. 2), ρ (Γ in 
ras.); ΑΒ, ΒΓ Β, Ρ m. 2, F m. 1. ΒΓΔ] Ρ m. 1, F m. 2, 
V (B in ras. m. 2), ρ (Β in ras.); ΒΤ,ΓΔ Β (punctis del. m.2; 
Β Γ in ras. m. 1); ΓΔ Ρ m. 2, F m. 1. ΓΔΑ] Γ in ras. m. 
2 V, Γ insert. Fp; ΤΑ Ρ m. 1; Δ Α Ρ m. 2; ΓΔ,ΔΑ Β; in Β 
mg. m. rec. γρ. καί· νπό ΑΒΓ, ΒΓΔ, ΓΔΑ. 22. Δ Β] Γ Β 
φ (ηοη F). 24. έατιν Ρ. Δ Α Β] ΑΔΒ F. ήμιαείας Ρ, 
corr. m. 1. ΕΑΒ] litt.^B e corr. m. 2 V; ΑΕΒ Ρ; corr. m.2. 
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δε νπδ ΑΒΓ ήμίΰειά ή νπδ ΕΒΑ, καϊ ή νπδ ΕΑΒ 
άρα τή νπδ ΕΒΑ εΰτιν ί'ΰη' ωΰτε και πλενρά ή 
Ε Α τή Ε Β εΰτιν ίΰη. ομοίως δή δείζομεν, οτι και 
έκατέρα τών Ε Α, Ε Β [ενδειών] έκατέρα τών Ε Γ, 

5 Ε Α ίΰη έΰτίν. αί τέΰΰαρες άρα αί ΕΑ, ΕΒ, ΕΓ, 
Ε Α ί'ΰαι άλλήλαις είΰίν. δ άρα κέντρω τώ Ε καϊ 
διαΰτήματι ένϊ τών Α, Β, Γ, Α κνκλος γραφόμενος 
ή\ει καϊ διά τών λοιπών ΰημείων και έΰται περιγε
γραμμένος περι τδ ΑΒΓΑ τετράγωνον. περιγεγράφδω 

10 ώς δ ΑΒΓΑ. 
Περι τδ δοδεν άρα τετράγωνον κνκλος περιγέ-

γραπται' δπερ έδει ποιήΰαι. 

ι 

ι . 
Ίΰοΰχελες τρίγωνόν ΰνΰτήΰαΰδαι έχον έκα-

1δ τέραν τών πρδς τή βάΰει γωνιών διπλαΰίονα 
τής λοιπής. 

Έκκείΰδω τις εύδεΐα ή ΑΒ, καϊ τετμήΰδω κατά 
τδ Γ ΰημεΐον, ωΰτε τδ ύπδ τών ΑΒ, Β Γ περιεχό
μενον όρδογώνιον ί'ΰον είναι τώ άπό τής ΓΑ τετρα-

20 γώνω' καϊ κέντρω τώ Α καϊ διαΰτήματι τώ Α Β κύ
κλος γεγράφδω ό Β Α Ε, καϊ ένηρμόΰδω είς τον ΒΑΕ 
κύκλον τή Α Γ εύδεΐα μή μείζονι ονΰη τής τον ΒΑΕ 
κύκλον διαμέτρον ίΰη εύδεΐα ή ΒΑ' καϊ έπεξεύχδωΰαν 

Χ. Proclus ρ. 204,1. 

1. ήμίοεια] e corr. m. 2 Ρ. ΕΑΒ] ΕΒΑ F. 2. άρα]' 
οτα. ρ. ώστε καί πλενρά] %αί Βρ. 3. Ε Α] Α in ras. m. 2 
V; ΑΕ F; ΕΒ άρα Bp. Post ΕΑ in V add. πλενρά; idem 
F m. 2. Ε Β] Β in ras. m. 2 V; ΕΑ Bp. 4. ΕΛ, 'ΕΒ] Ρ, 
Ρ m. 2, V in ras. m. 2; Ε Γ , ΕΔ Β, F m. 1, p. ενδειών] 
om. Ρ. Ε Γ , ΕΔ] Ρ, F m. 2, V in ras. m. 2; ΕΑ, ΕΒ Β, 
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eiit L EAB = EBA. quare etiam Ε Α = ΕΒ [I, 6] . 
similiter demonstrabimus, esse etiam EA = EA, 

Ε Β — ΕΓ.1) 
itaque quattuor rectae Ε Α, ΕΒ, ΕΓ, Ε Α inter se 
aeguales sunt. quare qui centro Ε et radio qualibet 
rectarum ΕΑ, ΕΒ, ΕΓ, Ε Α describitur circulus, etiam 
per reliqua puncta ueniet, et circum quadratum ΑΒΓΑ 
circumscriptus erit. circumscribatur ut ΑΒΓΑ. 

Ergo circum datum quadratum circulus circum-
scriptus est; quod oportebat fieri. 

X. 

Triangulum aequicrurium construere utrumque 
angulum ad basim positum duplo maiorem habentem 
reliquo. 

Ponatur recta aliqua AB, et in 
puncto Γ ita secetur, ut sit 

ΑΒ Χ ΒΓ — ΓΑ2 [II, 11]. 
et centro Α radio autem Α Β cir-

JJJ culus describatur BAEf et in 
BAE circulum aptetur recta Β Α 
rectae Α Γ aequalis, quae dianietro 
circuli5z/£Jmaior non est [prop.I]; 

1) Uidetur enim scribendum ease EJ, ΕΓ pro ΕΓ, EJ 
lin. 4. 

F m. 1, p. 6. ΐαη — Ε Β] om. Β, in ras. insert. p. 7. 
ΕΛ, ΕΒ, ΕΓ, Ε Δ Gregorius. Post Δ mg. add. αημεέων F. 
9. περιγεγράφ&ω ώς 6 Α ΒΓΔ] om. Bjp. 11. γέγραπται ρ. 
18. ΑΒ, ΒΓ] F; alterum Β om. Β, ιη ras. m. 2 V; prius Β 
add. m. 2 Ρ ρ. 20. κέντρω μεν τώ Α διαατήματι δέ V. 
22. ΑΓ] Γ in ras. m. 2 V. ' ένδεια] om. ρ; m. 2 Β. ΒΔΕ] 
Ε supra m. 1 Ρ; ΔΒΕ Βρ, V (ΔΒ in ras. m. 2); ΒΔΕ F. 
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αί Α Α, ΑΓ, καϊ περιγεγράφδω περί τό ΑΓΑ τριγώ
νον κνκλος 6 ΑΓΑ. 

Καϊ έπεϊ το νπο τών ΑΒ. Β Γ ϊΰον έΰτϊ τώ άπο 
1 4 

τής Α Γ, ϊΰη δε ή ΑΓ τή ΒΑ, τό άρα νπό τών Α Β, 
5 ΒΓ ϊΰον έΰτϊ τώ άπό τής ΒΑ. καϊ έπεϊ κνχλον τον 

ΑΓΑ εϊληπταί τι ΰημεϊον εκτός τό Β, καί άπό τον 
Β πρός τον ΑΓΑ κνκλον προΰπεπτώκαΰι δνο ενδείαι 
αί ΒΑ, ΒΑ, καί ή μεν αντών τέμνει, ή δε προΰ-
πίπτει, καί έΰτι τό νπό τών ΑΒ, Β Γ ϊΰον τώ άπό 

10 τής ΒΑ, ή ΒΑ άρα εφάπτεται τον ΑΓΑ κνκλον. 
έπεϊ ονν εφάπτεται μεν ή ΒΑ, άπό δε τής κατά το 
Α επαφής διήκται ή Α Γ, ή άρα νπό ΒΑΓ γωνία ϊΰη 
έΰτϊ τή έν τώ εναλλάξ τον κνκλον τμήματι γωνία τή 
νπό ΑΑΓ. έπεϊ ονν ϊΰη έΰτίν ή νπό ΒΑΓ τή νπό 

15 ΑΑΓ, κοινή προΰκείΰδω r) νπό ΓΑΑ' όλη άρα ή 
νπό ΒΑ Α ΐΰη έΰτϊ δνΰϊ ταΐς νπό ΓΑ Α, ΑΑΓ. άλλά 
ταΐς νπο ΓΑ Α, ΑΑΓ ϊΰη έΰτϊν ή έκτος ή νπό ΒΓΑ' 
καϊ ή ίπό ΒΑ Α άρα ΐΰη έΰτϊ τή νπό ΒΓΑ. άλλά 
ή νπό ΒΑ Α τή νπό ΓΒΑ έΰτιν ΐΰη, έπεϊ καϊ πλενρά 

20 η Α Α τή Α Β έΰτιν ΐΰη' ώΰτε καϊ ή νπό ΑΒΑ τή 
νπό ΒΓΑ έΰτιν ϊΰη. αί τρεις άρα αί νπό ΒΑ Α, 
ΑΒΑ, ΒΓΑ ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν. καϊ έπεϊ ΐΰη έΰτίν 
ή νπό ΑΒΓ γωνία τή νπό ΒΓΑ, ΐΰη έΰτϊ καϊ πλενρά 
ή ΒΑ πλενρά τή ΑΓ. άλλά ή ΒΑ τή ΓΑ νπόκειται 

1. Α Δ] in ras. m. 2 V. Δ Γ] ΓΔ Ρ. ΑΓΔ] ΓΔ in 
ras. m. 1 Β, ut etiam supra quaedam. 3. ΑΒΓ PB Fp, in 
PFp m. 1 insert. B. 4. τής Α Γ — 5. τω άπό] bis Ρ, sed 
corr. 4. Post prius Α Γ in F add. • m. 2 et in mg. τετρα
γώνω m. 1. ΒΔ] Δ Β F. Α Β, Β Γ] Ρρ, prius Β m. 2 in 
ras. 'V; ΑΒΓ Β, corr. m. 2; F, corr. m. 1. 6. τό Β] corr. 
ex τή Β seq. ras. 3 litt. V. 7. προΰπεπτώκαβιν Β. 8. ΒΑ] 
Ρ; ΒΓΑ Β V (Α in ras. m. 2), F (ΓΑ in ras. intercedente 
ras. 1 litt.). 9. εατιν Ρ. τών] om. Ρ. Α Β, Β Γ] alt. Β 
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et ducantur ΑΑ, ΑΓ, et circum ΑΓΑ triangulum 
circumscribatur circulus ΑΓΑ [prop. V] . 

et quoniam ΑΒχΒΓ = ΑΓ\ et Α Γ = ΒΑ, erit 
ΑΒχΒΓ=ΒΑ2. et quoniam extra circulum ΑΓΑ 
sumptum est punctum quoddam B, et a Β ad circulum 
ΑΓΑ adcidunt duae rectae ΒΑ, BA, et altera earum 
secat, altera adcidit tantum, et ΑΒχΒΓ = ΒΑ2, 

• recta Β Α contingit circulum ΑΓΑ [III, 37]. iam 
quoniam Β Α contingit, et a Α puncto contactus pro-
ducta est ΑΓ, erit L ΒΑΓ = ΑΑΓ, qui in alterno 
segmento positus est [III, 32]. iam quoniam 

L ΒΑΓ*= ΑΑΓ, 
communis adiiciatur i ΓΑΑ. itaque 

L BAA = ΓΑΑ + ΑΑΓ 
sed ΓΑΑ + ΑΑΓ = ΒΓΑ extrinsecus posito [I, 32]. 
quare etiani LRdA = ΒΓΑ. uerum 

LBAA — ΓΒΑ, 
ι quia Α Α = Α Β [I, 5]. quare etiam i ΑΒΑ = ΒΓΑ. 

itaque tres anguli BAA, ΑΒΑ, ΒΓΑ inter se aequales 
sunt. et quoniam L ΑΒΓ — ΒΓΑ, erit etiam 

Β Α = ΑΓ [I, 6]. 

in ras. m. 2 V; ΛΒΓ FB (corr. m. 2), Fp (corr. m. 1\ 10. 
ΒΑ] J e corr. F. ή BA\ supra m. rec. F. 11. έπεϊ ούν] 
καϊ ίπεί Ρ. Μν] ΡΡ (τον κύκλον ή Β Δ ένδεια κατά το Δ 
mg. F); om. V; τον κνκλον Βρ. 12. αφής Theon (BFVp). 
13. εΰτίν Ρ. τή ίν] m. 2 V. 14. ΒΔ Γ] Ρ, V m. 1; ΓΔΒ 
Βρ, V m . 2 , F in ras. 15. ΔΑΓ] Γ in ras. m.2V. 16. ΒΔ Α] 
ΒΔ in ras. m. 1 Β. ίΰτιν Ρ. 16. ΔΑΓ] ΔΑΗ φ (ηοη F). 

17. ίΰτϊν ή] in ras. m. 1 ρ. ίκτός] οτα. ρ. 18. καϊ ή] 
ή άρα Ρ. Β Δ Α] ΑΔΒ Ρ. άρα] om. Ρ, m. rec. F. 
έΰτίν Γΰη F. ίΰτιν Ρ Β. άλλ' FV. 19. ΓΒΔ] V m. 1; 
ΑΒΔ V m. 2. ϊΰη έΰτίν BFp. 20. ϊΰη έΰτίν ρ. Δ ΒΑ] 
ΒΔ Α Ρ, F m. 1 (corr. m. 2). 22. είΰίν] PF; είΰι B V p . 
23. iorify V, sed ν eras. 24Λ πλενρά] om. ρ., m. 2 Β. άλλ' F. 
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ΐΰη' καϊ ή ΓΑ άρα τή ΓΑ έΰτιν ΐΰη' ώΰτε καϊ γωνία 
ή νπό ΓΑ Α γωνία τή νπό ΑΑΓ έΰτιν ϊΰη' αί άρα 
νπό ΓΑ Α, ΑΑΓ τής νπο ΑΑΓ είΰι διπλαΰίονς. 
ϊΰη δε ή νπό ΒΓΑ ταϊς νπό ΓΑ Α, ΑΑΓ' καϊ 

δ ή νπό ΒΓΑ άρα τής νπό ΓΑ Α έΰτι διπλή, ΐΰη 
δε ή νπό ΒΓΑ εκατέρα τών νπό ΒΑ Α, ΑΒΑ' καϊ 
εκατέρα άρα τών νπό ΒΑ Α, ΑΒΑ τής νπό ΑΑΒ 
έΰτι διπλή. 

Ίΰοΰκελες άρα τριγώνον ΰννέΰταται τό ΑΒΑ έχον 
10 έκατέραν τών πρός τή ΑΒ βάΰει γωνιών διπλαΰίονα 

τής λοιπής* όπερ έδει ποιήΰαι. 

ια. 

Εις τον δοθέντα κνκλον πεντάγωνον ίΰό
πλενρον τε καϊ ίΰογώνιον έγγράψαι. 

1δ "Εΰτω δ δοθείς κνκλος δ ΑΒΓΑΕ' δει δή εις τον 
ΑΒΓΑ Ε κνκλον πεντάγωνον ίΰόπλενρον τε καϊ ίΰο
γώνιον έγγράψαι. 

Έκκείΰθω τρίγωνον ίΰοΰκελες τό ΖΗΘ διπλαΰίονα 
έχον έκατέραν τών πρός τοις Η, Θ γωνιών τής πρός 

20 τώ Ζ , καϊ έγγεγράφθω εις τον ΑΒΓΑΕχ,νκλον τώ 
ΖΗΘ τριγωνω ίΰογώνιον τρίγωνον τό ΑΓΑ, ώΰτε 
τή μεν πρός τώ Ζ γωνία ϊΰην είναι τήν νπό ΓΑ Α, 
έκατέραν δε τών πρός τοις Η, Θ ϊΰην εκατέρα τών 

XI. Boetius ρ. 389,10. 

1. ΓΑ] Ρ φ, V in ras. m. 2; Α Γ Β ρ. 2. γωνία] om. V. 
3. ΔΑ Γ] (alt.) Ρ, F (supra m. 2: Γ Α Α), V in ras. m. 2; ΓΑ Δ 
Β ρ. διπλάσιοι F. 4. δέ] δε ν,αί V. ή] supra m. 2 Ρ. 
ΓΔΑ] Ρ ω ; in ras. m. 2 V; ΓΑΔ Βρ. ΔΑΓ] ΓΔ Α Βρ. 
%αί] διπλή άρα Β ρ. . δ. άρα] om. Β ρ. ΓΑΔ] in ras. V, 
Γ e corr. F. έστιν ΡΒ, comp. ρ. διπλή] om. Β ρ. 6. 
%αί] om. Ρ. 7. Δ ΑΒ] ΒΑΔ Ρ. 9. συνίσταται V. Α Β Δ] 
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uerum supposuimus, esse Β Α = ΓΑ. itaque etiam 
ΓΑ = ΓΑ; 

quare etiam i ΓΑΑ — Α ΑΓ [I, 5]. itaque 
ΓΑΑ -f- ΑΑΓ— 2 ΑΑΓ. 

sed 5 Γ ζ / = Γζ/^ί -f- ΑΑΓ. itaque etiam 
ΒΓΑ = 2 ΓΑΑ. 

sed ΒΓΑ — ΒΑ Α = ΑΒΑ. ergo uterque Β Α Α, 
ΑΒΑ duplo maior est angulo ΑΑΒ. 

I3rgo triangulus aequicrurius constructus est ̂ JBz/ 
utrumque angulum ad AB basim positum duplo raa-
iorem habens reliquo; quod oportebat fieri. 

XI. 

In datum circulum quinquangulum aequilaterum 
et aequiangulum inscribere. 

Sit datus circulus ΑΒΓΑΕ. oportet igitur in cir-
culum ΑΒΓΑ Ε quinquangulum aequilaterum et ae-
quiangulum inscribere. 

Λ % construatur triangulus aequicru-
/ / / \ \ \ Λ rius Ζ Η Θ utrumque angulum ad 

f̂tC / \ ^A^/ \ Η) ® positum duplo niaiorem ha-

MA/xCy L ^ ^ e n s a n S u ^ ° a ( * Z posito [prop. 

r ^ ^ A π et in circulum ΑΒΓΑ Ε tri-
angulo ΖΗΘ aequiangulus inscribatur triangulus 
ΑΓΑ, ita ut sit L ΓΑΑ angulo ad Ζ posito aequalis, 
uterque autem ΑΓΑ, ΓΑΑ utrique angulorum ad 
Β ρ φ ; V m. 2; ΑΔΒ P. 10. BJ p. . 15. έ'ατω — 17. έγ-
γράψαι] om. Ρ. 19. έκατέραν] om Ρ. προς τοις Η, 
Θ γωνιών] λοιπών Ρ. 20. τώ] (prius) τό Β, F m. 1 (corr. 
m. 2). 22. τώ] τό Β. 23. έκατέραν] έκατέρα (α in ras.) ρ, 
έκατέρα Ρ. ' τών] in ras. ρ; τήν Β. έκατέρα] έκατέραν Ρ 
et e corr. ρ. των] φ, άρα τών F, 
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νπό ΑΓΑ, ΓΑΑ' και εκατέρα άρα τών νπο ΑΓΑ, 
ΓΑ Α τής νπο ΓΑ Α έΰτι διπλή, τετμήΰδω δή εκα
τέρα τών ύπο ΑΓΑ, ΓΑ Α δίχα νπο έκατέρας τών 
ΓΕ, Α Β εύδειών, καϊ έπεξεύχδωΰαν αί ΑΒ, Β Γ, 

5 [ΓΑ], Α Ε, ΕΑ. 
Έπεϊ ούν εκατέρα τών ύπο ΑΓΑ, ΓΑ Α γωνιών 

διπλαΰίων έΰτϊ τής νπο ΓΑ Α, και τετμημέναι είΰι 
δίχα ύπο τών ΓΕ, Α Β εύδειών, αί πέντε άρα γω
νίαι αί νπο ΑΑΓ, ΑΓΕ, ΕΓΑ, ΓΑ Β, ΒΑ Α ϊΰαι άλ-

10 λήλαις είΰϊν. αί δε ϊΰαι γωνίαι έπϊ ΐΰων περιφερειών 
βεβήκαΰιν' αί πέντε άρα περιφέρειαι αί ΑΒ, Β Γ, 
ΓΑ, Α Ε, Ε Α ϊΰαι άλλήλαις είΰϊν. νπο δε τάς ΐΰας 
περιφερείας ϊΰαι εύδεΐαι νποτείνονΰιν' αί πέντε άρα 
εύδεΐαι αί Α Β, ΒΓ, ΓΑ, Α Ε, Ε Α ϊΰαι άλλήλαις 

15 είΰϊν ίΰόπλενρον άρα έΰτϊ τό ΑΒΓΑ Ε πεντάγωνον. 
λέγω δή, ότι καϊ ίΰογώνιον. έπεϊ γάρ ή Α Β περί-
φέρεια τή Α Ε περιφέρεια έΰτιν ΐΰη, κοινή προΰκείΰδω 
ή ΒΓΑ' όλη άρα ή ΑΒΓΑ περιφέρεια όλη τή Ε ΑΓΒ 
περιφέρεια έΰτϊν ΐΰη. καϊ βέβηκεν έπϊ μεν τής ΑΒΓΑ 

20 περιφερείας γωνία ή ύπό ΑΕΑ, έπϊ δε τής Ε ΑΓΒ 
περιφερείας γωνία ή ύπό ΒΑΕ' καϊ ή νπό ΒΑΕ 
άρα γωνία τή ύπό ΑΕΑ έΰτιν ΐΰη. διά τά αυτά 
δή και έκάΰτη τών ύπό ΑΒΓ, ΒΓΑ, ΓΑ Ε γωνιών 
εκατέρα τών νπό ΒΑΕ, ΑΕΑ έΰτιν ΐΰη' ίΰογώνιον 

25 άρα έΰτϊ τό ΑΒΓΑ Ε πεντάγωνον. έδείχδη δε καϊ 
ίΰόπλενρον. 

1. Post ΓΔΑ mg. m. 2 add. γωνιών F. 2. τής νπο ΓΑΔ] 
om. ρ. δή] om.Bp. 3. έκατέρας] mg. m. 2 V. 4. ΓΕ] 
Ε Θ corr. F. Δ Β] ΔΕ F; corr. m. rec. 5. ΓΔ] om. V. 
7. εατίν Ρ. είαίν Ρ. 9. ΕΓΔ] Δ in ras. m. 2 Ρ. Γ Δ Β] 
in ras. F; Γ in ras. m. 2 Ρ. ΒΔ Α] in ras. F, e corr. m. 2 
V. άλλήλαις είαίν] άλλη in ras. F, reliqua absumpta ob per-
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H9 Θ positorum aequalis [prop. II]. quare etiam 
L ΑΓΑ = ΓΑ Α = 2 ΓΑ Α. 

iam L ΑΓΑ, ΓΑ Α rectis ΓΕ, Α Β in binas partes 
aequales secentur [I, 9 ] , et ducantur ΑΒ, ΒΓ, AE, 
EA.1) iam quoniam anguli ΑΓΑ, ΓΑ Α duplo maiores 
sunt angulo ΓΑΑ et rectis ΓΕ, Α Β in binas partes 
aequales secti sunt, erit ΑΑΓ = ΑΓΕ = ΕΓΑ 
= ΓΑΒ = BAA. et anguli aequales in aequalibus 
arcubus consistunt [III, 26]. itaque quinque arcus 
ΑΒ, ΒΓ, Γ Α, Α Ε, Ε Α inter se aequales sunt. et 
sub 'aequalibus arcubus aequales rectae subtendunt 
[III, 29]. itaque quinque rectae ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, AE, 
Ε Α inter se aequales sunt. itaque quinquangulum 
ΑΒΓΑ Ε aequilaterum est. dico, idem aequiangulum 
esse. nam quoniam arc. Α Β == Α Ε, communis ad-
iiciatur arc. ΒΓΑ. itaque arc. ΑΒΓΑ == Ε ΑΓΒ. 
et in arcu ΑΒΓΑ angulus AEA consistit, in ΕΑΓΒ 
autem L BAE. quare etiam L ΒΑΕ = ΑΕΑ [III, 27]. 
eadem de causa etiam singuli anguli ΑΒΓ, ΒΓΑ, 
ΓΑΕ utrique angulo ΒΑΕ, AEA aequales sunt. 
quare aequiangulum est quinquangulum ΑΒΓΑΕ. sed 
demonstratum est, idem aequilaterum esse. 

1) Lin. 5 uidetur delendum esse Τά cum Gregorio. 

gam. ruptmn. 10. δέ] δ' BV. 12. είβίν] έατιν V. 16. lao-
γώνιον] litt. lao- in ras. m.2 V. 17. ττ} JE περιφέρεια] om. F, 
supra m. 2: τή EJ περιφέρεια. Ι'αη έατιν V. 19. ί'αη έατί 
V. 20. Ε/4 Γ Β] ΒΓάΕ F . ' 21. ή νπο ΒΑΕ] mg. m.2 F. 

καΠ comp. snpra scr. m. 2 F. 22. γωνία άρα ν. ί'αη 
έατί V. 23. καί] om. BV. 25. έατιν PF. 
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Είς άρα τον δοδέντα κνκλον πεντάγωνου ίΰό
πλενρον τε καϊ ίΰογώνιον έγγέγραπται' όπερ έδει 
ποιήΰαι. 

νβ'. 

5 Περί τον δοδέντα κνκλον πεντάγωνον ίΰό
πλενρον τε και ίΰογώνιον περιγράψαι. 

Έΰτω δ δοδεϊς κνκλος ό Α Β ΓΑ Ε' δει δε περί 
τον ΑΒΓΑ Ε κνκλον πεντάγωνον ίΰόπλενρον τε καϊ 
ίΰογώνιον περιγράψαι. 

10 Νενοήΰδω τον έγγεγραμμένον πεντάγωνον τών 
γωνιών ΰημεΐα τά Α, Β, Γ, Α, Ε, ωΰτε ίΰας είναι 
τάς Α Β, ΒΓ, ΓΑ, Α Ε, Ε Α περιφερείας" καϊ διά 
τών Α, Β, Γ, Α, Ε ήχδωΰαν τοτ κνκλον έφαπτόμεναι 
αί ΗΘ, ΘΚ, ΚΑ, ΑΜ, ΜΗ, καϊ είλήφδω τον ΑΒΓΑ Ε 

15 κνκλον κέντρον τδ Ζ, καϊ έπεξενχδωΰαν αί Ζ Β, Ζ Κ, 
Ζ Γ, Ζ Α, Ζ Α. 

Καϊ έπεϊ ή μεν ΚΑ ένδεια εφάπτεται τον Α Β ΓΑ Ε 
κατά τό Γ, άπό δε τον Ζ κέντρον έπϊ τήν κατά τό 
Γ έπαφήν έπέξενκται ή ΖΓ, ή ΖΓ άρα κάδετός έΰτιν 

20 έπϊ* τήν ΚΑ' ορδή άρα έΰτϊν έκατέρα τών πρός τώ 
Γ γωνιών, διά τά αντά δή καϊ αί πρός τοΐς Β, Α 
ΰημείοις γωνίαι όρδαί είΰιν. καϊ έπεϊ ορδή έΰτιν ή 
νπό ΖΓΚ γωνία, τδ άρα άπό τής Ζ Κ ί'ΰον έΰτϊ τοΐς άπό 
τών Ζ Γ, Γ Κ. διά τά αντά δή καϊ τοΐς άπό τών 

25 Ζ Β, Β Κ ίΰον έΰτϊ τό άπδ τής ΖΚ' ωΰτε τά άπό τών 

XII. Boetius ρ. 389, 8. 

1. κνκλον] corr. ex κνκλος m. 2 F. 2. τε] om. V. 3. 
ποιήσαί] δεΐξαι V; γρ. δεΐξαι mg. m. 2 F. 7. ΑΒΓ ΔΕ] Ε 
in ras. m. 2 V. 8. ΑΒΓΔΕ] Ε in ras. m. 2 V. 11. ση
μεία] -α in ras. m. 2 V. 13. ΑΒ, Τ Δ, ΔΕ Ρ. 14. ΜΗ] 
ΜΝ F; corr. m. 2. 15. ΖΒ] Β e corr. m. 2 F. ΖΚ] ΖΗ 
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Ergo in datum circulum quinquangulum aequi-
laterum et aequiangulum inscriptum est; quod opor-
tebat fieri. 

XII. 
Circum datum circulum quinquangulum aequilate-

rum et aequiangulum circumscribere. 
Sit datus circulus ΑΒΓΑΕ. oportet igitur circum 

ΑΒΓΑ Ε circulum quinquanguluni aequilaterum et 
aequiangulum circumscribere. 

fingamus, puncta angulornm quinquanguli inscripti 
[prop. XI] esse Α, Β, Γ, Ay E} ita ut arcus AB} ΒΓ, 
ΓΑ, ΑΕ, EA inter se aequales sint; et per A, B} 

Γ, Α, Ε circulum contingentes ducantur ΗΘ, ΘΚ, 
KA, AMy MH\IU, 17], et sumatur circuli ΑΒΓΑ Ε 
centrum Ζ [III, 1], et ducantur ΖΒ, ZK, ΖΓ, ZA, ZA. 

et quoniam recta Κ Α circulum Α Β ΓΑ Ε contmgit 
in JH, et a Ζ centro ad Γ punctum contactus Ζ Γ 

jl ducta est, ΖΓ ad Κ Α perpendicularis 
^ est [III, 18]. itaque uterque angulus 

ad Γ positus rectus est. eadem de 
causa etiam anguli ad Β, Α puncta 
positi recti sunt. et quoniam L ΖΓΚ 

-A rectus est, erit 
ZK2 — Ζ Γ 2 + ΓΚ2 [I, 47]. 

eadem de causa etiam ZK2 = ΖΒ2 + BK2. quare 

ψ. ΖΓ] Γ in ras. F. ΖΛ] Ζ Α φ. 17. ή] εί φ, supra 
η m. 2. Post ΑΒΓΛΕ add. κνκλον V, supra Ρ (comp.), F. 
20. τήν] τών comp. V. Post ΚΑ in F add. m. 2: ενδεΐαν. 
ίατίν] PF; om. B V p . 21. καί] m. 2 V. 23. ΖΓΚ] Κ 
m. 2, ante Ζ ras. 1 litt. V. τής] om. Bp. 24. τών] τής 
comp. V . Ζ Γ, Γ Κ] Γ prius et Κ m. 2 V. 25. ϊαον έατί] 
om. V. * W v F. Ζ Κ ϊαον V. ωστβ τά] PF; τά ά'ρα 
B V p . τών] om, Βρ; TTJS V. 
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ΖΓ, ΓΚ τοΐς άπδ τών ΖΒ, Β Κ έΰτιν ί'ΰα, ών τδ 
άπδ τής ΖΓ τώ άπδ τής Ζ Β έΰτιν ίΰον λοιπόν 
άρα το άπδ τής Γ Κ τώ άπδ τής Β Κ έΰτιν ί'ΰον. ί'ΰη 
άρα ή ΒΚτή Γ Κ. και έπεϊ ί'ΰη έΰτιν ή ΖΒ τή ΖΓ, 

δ καϊ κοινή r ΖΚ, δνο δή αί Β Ζ, Ζ Κ δνΰϊ ταΐς Γ Ζ, 
Ζ Κ ί'ΰαι είΰίν καϊ βάΰις ή Β Κ βάΰει τή ΓΚ [έΰτιν] 
ί'ΰη' γωνία άρα ή μεν νπδ ΒΖΚ [γωνία] τή νπδ 
ΚΖΓ έΰτιν ϊΰη' ή δε νπδ ΒΚΖ τή ίπδ ΖΚΓ' 
διπλή άρα ή μεν νπδ ΒΖΓ τής νπδ ΚΖΓ, ή δε νπδ 

10 ΒΚΓ τής νπδ Ζ Κ Γ. διά τά αντά δή καϊ ή μεν 
νπδ ΓΖΑ τής νπδ ΓΖΑ έΰτι διπλή, ή δε νπδ ΑΑΓ 
τής νπδ Ζ ΑΓ. και έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή ΒΓ περιφέρεια 
τή ΓΑ, ί'ΰη έΰτϊ καϊ γωνία ή νπδ ΒΖΓ τή νπδ ΓΖΑ. 
καί έΰτιν ή μεν νπδ ΒΖΓ τής νπδ ΚΖΓ διπλή, ή 

15 δε νπδ ΑΖΓ τής νπδ ΑΖΓ' ίΰη άρα καϊ ή νπδ 
ΚΖΓ τή νπδ ΑΖΓ' έΰτϊ δε καϊ ή νπδ ΖΓΚ γωνία 
τή νπδ Ζ ΓΑ ίΰη. δνο δή τρίγωνα έΰτι τά Ζ Κ Γ, 
ΖΑΓ τάς δνο γωνίας ταΐς δνΰϊ γωνίαις ίΰας έχοντα 
καϊ μίαν πλενράν μια πλενρά ΐΰην κοινήν αντών 

20 τήν ΖΓ' καϊ τάς λοιπάς άρα πλενράς ταΐς λοιπαΐς 
πλενραΐς ίΰας έξει καϊ τήν λοιπήν γωνίαν τή λοιπή 
γωνία' ίΰη άρα ή μεν Κ Γ ένδεια τή ΓΑ, ή δε νπδ 
ΖΚΓ γωνία τή νπδ ΖΑΓ. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή 

2. Ζ Γ ] ΖΒ Ρ. Ζ Β] ΖΓ Ρ. 3. τής ΓΚ] in ras. V ; 
Γ in ras. F; τής Κ Γ Β. Ante τώ in Ρ add. m. 2: Χοιπώ. 
ΒΚ] Β in ras. F. ΐαον ίατίν Υ. ' 4. ΒΚ] Γ Κ Ρ. Γ Κ] 
Β Κ Ρ. 5. δναί] δύο Ρ; δναίν V. 6. είαί Β Υ ρ . ΓΚ] 
ante Γ ras. 1 litt., Κ m. 2 Υ ; ΚΓ Ρ. ίατιν] om. Ρ. 7. 
μέν] m. 2 Υ. ΒΖΚ] Ρ; ΒΚΖ Βρ et F Y (sed ΚΖ in ras.). 

γωνία] om. Ρ. 8. ΚΖΓ] e corr. Ρ m. 2; ΓΚΖ Βρ; ΖΚΓ 
in ras.'FY. ΒΚΖ] Ρ; ΒΖΚ Βρ et e corr. F Y . ΖΚΓ] 
Ρ; ΓΖΚ Βρ, e corr. F Υ. 9. ΚΖΓ] Κ in ras. F; Κ et Γ 
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Ζ Γ 2 + ΓΚ2 = ZJ52 + Β Κ2, 
quorum Ζ Γ 2 = ΖΒ2. itaque ΓΚ2 = ΒΚ2. itaque 

ΒΚ=ΓΚ. 
et quoniam ΖΒ = ΖΓ, et Ζ Κ communis est, duae 
rectae Β Ζ, ΖΚ duabus ΓΖ, ΖΚ aequales sunt; et 
ΒΚ=ΓΚ. itaque 1_ΒΖΚ= ΚΖΓ [I, 8]; et 

I ΒΚΖ — ΖΚΓ [I, 32]. 
itaque £ ΒΖΓ — 2 ΚΖΓ, L ΒΚΓ = 2 ΖϋΓΓ. eadem 
de causa etiain L ΓΖΑ — 2 Γ Ζ Λ , Ζ. ζ Μ Γ = 2 Ζ Λ Γ . 
et quoniam arc. ΒΓ — ΓΑ, erit etiam 

L ΒΖΓ = ΓΖΑ [III, 27]. 
et LBZT=2 ΚΖΓ, LAZT=2 ΑΖΓ. itaque 

Ζ. ΚΖΓ = ΑΖΓ 
uerum etiam L ΖΓΚ — Ζ ΓΑ. itaque duo trianguli 
ΖΚΓ, ΖΑΓ duos angulos duobus angulis aequales 
habent, et unum latus uni lateri aequale, quod utri-
usque commune est Z P ; itaque etiam reliqua latera 
reliquis lateribus aequalia habebunt et reliquum an-
gulum reliquo angulo [I, 26]. itaque 

ΚΓ = ΓΑ, L ΖΚΓ = ΖΑΓ. 

io ras. m. 2 V. 10. ΒΚΓ τής] litt. ΚΓ τής in ras. m. 1 B. 
11. ΓΖΑ] Λ in ras. m. 2 Ρ. ΔΑΓ] in ras. m. 2 V; Α in 
ras. m. 2 P. 12. ΖΛΓ] ία ras. m. 2 V. 13. Post Τά ία 
F m. 2 add. περιφέρεια. ίατίν Ρ. ΒΖΓ] in ras. φ. 
14. ΒΖΓ] ία ras. Υ; ΒΖΓ διπλή ρ. ^ττλξ] om. ρ. 15. 
ζ/Ζ Γ ] in ras. V; Γ Ζ / / Β ρ; διπλή ία F add. m. 2. 
Λ Ζ Γ ] Λ Ζ in ras. ιη. 1 ρ. 16. ΚΖΓ] ΚΖ ία ras. Ρ; ΚΖΓ 
γωνία BFp, V m. 2. τή] τής Ρ. ΑΖΓ] Α et Γ ία ras. 
m. 2 V. ^στί <?ε — 17. toij] Ρ; om. Theoa (BFVp). 17. 
Ζ ΓΑ] Λ ία ras. Ρ. ίατί] om. Ρ. 18. Ζ Λ Γ ] ΓΖΑ Ρ; 
Zf t i F. O W ] o W v V, ό*υο Β. Post έχοντα hab." V: 
έκατέραν εκατέρα, idem F mg. m. 1. 19. μια πλενρά] supra 
m. 1 F. 22. ΓΑ] Α Γ Ρ. 23. γωνία] om. 'ρ. Post ΖΑΓ 
ras. 1 litt. V, γωνία eupra scr. m. 2 F. 

Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. 20 



306 ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ δ', 

ΚΓ τή ΓΑ, διπλή άρα ή ΚΑ τής ΚΓ διά τά αύτα 
δή δειχδήΰεται και ή ΘΚ τής Β Κ διπλή, καί εΰτιν 
ή ΒΚ τή ΚΓ ϊΰη' καϊ ή ΘΚ άρα τή ΚΑ έΰτιν ϊΰη. 
ομοίως δή δειχδήΰεται και έκάΰτη τών Θ Η, ΗΜ, 

5 ΜΑ έκατέρα τών Θ Κ, ΚΑ ϊΰη' ίΰόπλενρον άρα έΰτι 
τό ΗΘΚΑΜ πεντάγωνον. λέγω δή, ότι καϊ ίΰογώνιον. 
έπεϊ γάρ ϊΰη έΰτιν τ νπί ΖΚΓ γωνία τή νπο ΖΑΓ, 
καί έδείχδη τής μεν νπό ΖΚΓ διπλή ή νπό Θ ΚΑ, 
τής δε νπό ΖΑΓ διπλή ή νπδ ΚΑΜ, καϊ ή νπό 

10 ΘΚΑ άρα τή νπδ ΚΑΜ έΰτιν ϊΰη. ομοίως δή δειχ-
. δήΰεται καϊ έκάΰτη τών νπό ΚΘΗ, Θ Η Μ, ΗΜΑ 

έκατέρα τών νπό ΘΚΑ, ΚΑΜ ϊΰη' αί πέντε άρα 
γωνίαι αί νπό ΗΘΚ, ΘΚΑ, ΚΑΜ, ΑΜΗ, ΜΗΘ 
ϊΰαι άλλήλαις είΰίν. ίΰογώνιον άρα έΰτϊ τό ΗΘΚΑΜ 

15 πεντάγωνον. έδείχδη δε καϊ ίΰόπλενρον, καϊ περι-
γέγραπται περϊ τδν ΑΒΓΑ Ε κνκλον. 

[Περϊ τον δοδέντα άρα κνκλον πεντάγωνον ίΰό
πλενρον τε καϊ ίΰογώνιον περιγέγραπται]' όπερ έδει 
ποιήΰαι. 

20 

Είς τό δοδεν πεντάγωνον, ο έΰτιν ίΰόπλεν
ρον τε καϊ ίΰογώνιον, κνκλον έγγράψαι. 

Έΰτω τό δοδεν πεντάγωνον ίΰόπλενρον τε καϊ 
ίΰογώνιον τό ΑΒΓΑΕ' δει δή είς τδ ΑΒΓΑ Ε πεντά-

25 γωνον κνκλον έγγράψαι. 

ΧΕΙ. Proclus ρ. 172,11. 

1. ΚΓ] (prius) Γ Κ F. 2. δειχδήαεταί] notat. punctis F. 
και] om. ρ. Ante διπλή m. 2 add. ίατιν F. ίατίν] Ρ; 
ίπει ίδείχδη ΐαη Theon (BFVp). 3. ΐαη] Ρ; και ίατι διπλή 
Ύ\ μεν ΚΑ τής ΚΓ ή δε ΘΚ τής ΒΚ Theon (BFVp). τή] 
τής comp. ρ. 4. Ante καί in F add. οτι m. 2. Θ Η ] Ρ; 
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et quoniam Κ Γ = ΓΑ, erit ΚΑ — 2 ΚΓ eadem ra-
tione demonstrabimus, esse etiam Θ Κ = 2 Β Κ. et 
Β Κ = Κ Γ quare etiam Θ Κ = ΚΑ. similiter demon-
strabiinus, esse etiam singulas rectas ΘΗ, HM, Μ Α 
utrique ΘΚ, ΚΑ aequales. itaque quinquangulum 
ΗΘΚΑΜ aequilaterum est. dico, idem aequiangulum 
esse. nam quoniam L ΖΚΓ= ΖΑΓ, et demonstratum 
est, esse L ΘΚΑ = 2 ΖΚΓ, et KAM — 2 ΖΑΓ, 
erit etiam L ΘΚΑ = KAM. similiter demonstrabimus, 
etiam singulos angulos ΚΘΗ, ΘΗΜ, HMA utrique 
angulo ΘΚΑ, KAM aequales esse. itaque quinque 
anguU ΗΘΚ, ΘΚΑ, ΚΑΜ, AMH, ΜΗΘ inter se 
aequales sunt. itaque aequiangulum est quinquangulum 
ΗΘΚΑΜ. sed demonstratum est, idem aequilaterum 
esse, et circum circulum ΑΒΓΑ Ε circumscriptum est. 

Ergo circum datum circulum quinquangulum ae-
quilaterum et aequiangulum circumscriptum est; quod 
oportebat fieri. 

XIII. 
In datum quinquangulum, quod aequilaterum et 

aequiangulum est, circulum inscribere. 
Sit datum quinquangulum aequilaterum et aequi-

angulum ΑΒΓΑΕ. oportet igitur in quinquangulum 
ΑΒΓΑ Ε circulum inscribere. 

© K F ; H 0 B V p . 5. ΜΛ] Μ in ras. m. 2 V. Ante ί'ση 
add. F m. 2: ίστιν. ίστί] Ιστίν Ρ. 9. ή] (prius) om. ρ. 
10. άρα] ίστιν, snpra Bcr. άρα m. 2 F. τή] τής Bp. ίστιν] 
om. F. 11. Ante καί F m. 2 ins. οτι. ' ΚΘΗ] e corr. F; 
Μϋ,ΘΗ in ras. m. 2 V; ΘΚΛ P. 12. Ante ί'ση msert. ίστιν 
F m. 2. 15. περιγεγραπταί] om. Βρ. 17. περί— 18. περι
γεγραπταί] om. codd.; add. Augustus. 23. Post πεντάγωνον 
add. ο ίστιν BVp, F m. 2. 24. εις τό] eeq. ras. 1 litt. P. 

20* 



308 ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ δ'. 

Τετμήΰδω γάρ έκατέρα τών νπό ΒΓΑ, ΓΑΕ γω
νιών δίχα νπδ έκατέρας τών Γ Ζ, Α Ζ ενδειών και 
άπδ τον Ζ ΰημεΐον, καδ' δ ΰνμβάλλονΰιν άλλήλαις 
αί Γ Ζ, Α Ζ ενδεΐαι, έπεξενχδωΰαν αί ΖΒ, Ζ Α, Ζ Ε 

5 εύδεΐαι. καϊ έπεϊ ί'ΰη έΰτϊν ή ΒΓ τή ΓΑ, κοινή δε 
ή ΓΖ, δύο δή αί ΒΓ, ΓΖ δυΰϊ ταΐς ΑΓ, ΓΖ ίΰαι 
είΰίν καϊ γωνία ή νπδ ΒΓΖ γωνία τή νπδ ΑΓΖ 
[έΰτιν] ϊΰη' βάΰις άρα ή Β Ζ βάΰει τή Α Ζ έΰτιν ίΰη, 
καϊ τδ ΒΓΖ τρίγωνόν τώ ΑΓΖ τριγώνω έΰτιν ίΰον, 

10 καϊ αί λοιπαϊ γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις ίΰαι έΰον
ται, νφ' άς αί ίΰαι πλενραϊ νποτείνονΰιν ίΰη άρα ή 
ύπδ ΓΒΖ γωνία τή νπδ ΓΑ Ζ. καϊ έπεϊ διπλή έΰτιν 
ή νπδ ΓΑΕ τής ύπδ ΓΑ Ζ, ίΰη δε ή μεν νπδ ΓΑΕ 
τή νπδ ΑΒΓ, ή δε ύπδ ΓΑ Ζ τή νπδ ΓΒΖ, καϊ ή 

15 ύπδ ΓΒΑ άρα τής ύπδ ΓΒΖ έΰτι διπλή' ίΰη άρα ή 
ύπδ ΑΒΖ γωνία τή νπδ ΖΒΓ' r άρα ύπδ ΑΒΓ 
γωνία δίχα τέτμηται νπδ τής Β Ζ εύδεΐας. ομοίως 
δή δειχδήΰεται, ότι καϊ έκατέρα τών ύπό ΒΑΕ, ΑΕΑ 
δίχα τέτμηται ύπό έκατέρας τών Ζ Α, Ζ Ε εύδειών. 

20 ήχδωΰαν δή άπό τον Ζ ΰημεΐον έπϊ τάς Α Β, Β Γ, 
ΓΑ, ΑΕ, ΕΑ ενδείας κάδετοι αί ΖΗ, ΖΘ, ΖΚ, 
Ζ Α, Ζ Μ. καϊ έπεϊ Ι'ΰη έΰτϊν ή νπό ΘΓΖ γωνία τή 
υπδ ΚΓΖ, έΰτϊ δε καϊ ορδή ή ύπό ΖΘΓ [ορδή] τή 
νπό ΖΚΓ ί'ΰη, δύο δή τρίγωνα έΰτι τά ΖΘΓ, ΖΚΓ 

25 τάς δύο γωνίας δνΰϊ γωνίαις ί'ΰας έχοντα καϊ μίαν 
πλευράν μια πλευρά ϊΰην κοινήν αντών τήν Ζ Γ ύπο-

2. νπό] om. φ. ζ /Ζ] Zz/ Βρ, Vinras. m.2. 6. ΐααι — 8. 
ί'ση (prius)] mg. m. 1 F. 7. είαίν] Ρ; είαί B F V p . 8. ίστιν ΐαη] 
F in textu m. 1, Βρ; ΐαη ίατί V, F mg.; ΐαη Ρ. ζ /Ζ ] ζ/Θ 
F, corr. m. rec. 9. ΒΓΖ] in ras. V. ζ / Γ Ζ ] ζ / Ζ Γ Ρ. 
ί'αον ίατί V. 12. Γ Β Ζ ] ΒΓΖ ρ; Γ Β Ζ Ρ m. 1, ΑΒΖ φ, corr. 
m. rec. διπλή] om. V. 13. Γζ /Ζ διπλή seq. ras. 2 litt. 
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secetur enim uterque angulus ΒΓΑ,ΓΑΕ in binas 
partes aequales utraque recta ΓΖ, AZ, et a Ζ puncto, 
in quo rectae ΓΖ, Α Ζ inter se concurrunt, ducantur 
rectae ΖΒ, ZA, ZE. et quoniam ΒΓ = ΓΑ, et Γ Ζ 
communis est, duae rectae ΒΓ, ΓΖ duabus Λ Γ, ΓΖ 
aequales sunt; et L ΒΓΖ = ΑΓΖ. itaque BZ — Α Ζ 

[I, 4 ] , et Δ ΒΓΖ = ΑΓΖ [id.], et 
reliqui anguli reliquis angulis ae-
quales erunt, sub quibus aequalia 

V® latera subtendunt [id.]. itaque 
fA i ΓΒΖ = ΓΑΖ. 

et quouiain L ΓΑΕ = 2 ΓΑΖ, et 
L ΓΑΕ = ΑΒΓ, L ΓΑΖ = ΓΒΖ, 

erit etiam L ΓΒΑ = 2 ΓΒΖ. itaque LABZ = ΖΒΓ.1) 
itaque L ΑΒΓ recta Β Ζ in duas partes aequales 
diuisus est. similiter demonstrabimus, etiani utrumque 
angulum ΒΑΕ, AEA utraque recta ZA, ZJSinbinas 
partes aequales diuisum esse. ducantur igitur a Ζ 
puncto ad rectas ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, Α Ε, Ε Α perpendicu-
lares-Zff, ΖΘ, Ζ Κ, Ζ Α, Ζ Μ. et quoniam 

L ΘΓΖ = ΚΓΖ, 
et /. Ζ Θ Γ = ΖΚΓ, quia recti sunt, duo trianguli ΖΘΓ, 
ΖΚΓ duos angulos duobus angulis aequales habent 
et unum latus uni lateri aequale, quod utriusque com-
mune est Ζ Γ sub altero aequalium angulorum sub-

1) i ΑΒΓ = 2 Γ Β Ζ , l_ ΓΒΖ = ΓΒΖ, tum subtrahendo 
L ABZ = TJBZ. 

V. 17. BZJ ZB e corr. F. 18. νπό] supra F. 21. ΖΗ] 
e corr. m. 2 V. 22. Ζ Λ ] in ras. F. ΘΓΖ] m ras. p. 
23. Ιστ^ν Β. όρίΗ}] om. Ρ; ορδή άρα V (άρα eras.). 24. 
ΖΘΓ] Γ in ras. Β.' 2δ."ταΓ5 o W V. 



310 ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ δ'. 

τείνονΰαν νπδ μίαν τών ϊΰων γωνιών καϊ τάς λοι
πάς άρα πλενράς ταΐς λοιπαΐς πλενραΐς ϊΰας εξει' ϊΰη 
άρα ή ΖΘ κάδετος τή ΖΚ καδέτω. ομοίως δή δειχ
δήΰεται, οτι και έκάΰτη τών Ζ Λ, Ζ Μ, Ζ Η έκατέρα 

5 τών ΖΘ, Ζ Κ ϊΰη έΰτίν αί πέντε άρα ενδεΐαι αί 
Ζ Ή, ΖΘ, Ζ Κ, Ζ Α, Ζ Μ ϊΰαι άλλήλαις είΰίν. δ άρα 
κέντρω τώ Ζ διαΰτήματι δε ένϊ τών Η, Θ, Κ, Α, Μ 
κνκλος γραφόμενος ήζει και διά τών λοιπών ΰημείων 
καϊ έφάψεται τών Α Β, Β Γ, ΓΑ, Α Ε, Ε Α ενδειών 

ίΟ διά τδ δρδάς είναι τάς πρδς τοις Η, Θ, Κ, Α, Μ 
ΰημείοις γωνίας, εί γάρ ονκ έφάψεται αντών, άλλά 
τεμεΐ αντάς, ΰνμβήΰεται τήν τή διαμέτρω τον κνκλον 
πρδς όρδάς άπ άκρας άγομένην έντδς πίπτειν τον 
κνκλον όπερ άτοπον έδείχδη. ονκ άρα ο κέντρω τω 

15 Ζ διαΰτήματι δε ένϊ τών Η, Θ, Κ, Α, Μ ΰημείων 
γραφόμενος κνκλος τεμεΐ τάς ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, Α Ε, 
Ε Α ενδείας' έφάψεται άρα αντών. γεγράφδω ώς δ 
ΗΘΚΑΜ. 

Είς άρα τδ δοδεν πεντάγωνον, ό έΰτιν ίΰόπλεν-
20 ρόν τε καϊ ίΰογώνιον, κνκλος έγγέγραπταΐ' όπερ έδει 

ποιήΰαι. 

ιδ'. 

Περϊ τδ δοδεν πεντάγωνον, ό έΰτιν ίΰό
πλενρον τε καϊ ίΰογώνιον, κνκλον περιγράψαι. 

"Εΰτω τό δοδεν πεντάγωνον, ο έΰτιν ίΰόπλενρον 
25 τε καϊ ίΰογώνιον, τό Α Β ΓΑ Ε' δει δή περϊ τδ Α Β ΓΑ Ε 

πεντάγωνον κνκλον περιγράψαι. 

4. ΖΗ] ΜΗ Ρ. 5. ίστιν ΐση Υ. 7. Η] m. 2 V. Ζ Η, 
Ζ Θ, Ζ Κ, Ζ Α, ΖΜ Gre^orius. 10. Μ] om. Ρ. 11. σημεί-
οις] om. Β ρ. 12. τήν] ή Β ρ. 13. αγομένη Β ρ. 14. 
έδείχδη] om. Βρ. 15. καί διαστηματι ένϊ Β ρ. Ζ Η , ΖΘ, 
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tendens. itaque etiam reliqua latera reliquis lateribus 
aequalia habebimt. itaque ΖΘ = ZK. siiniliter de-
monstrabimus, etiam singulas rectas ZA, ZM, Ζ Η 
utrique ΖΘ} Ζ Κ aequales esse. itaque quinque rectae 
ZH} ΖΘ, ZK} ZA, ZM inter se aequales sunt. ita-
que qui centro Ζ radio autem qualibet rectarum ZH} 

ΖΘ, ΖΚ, ZA, Ζ Μ describitur circulus, etiam per re-
liqua puncta ueniet et rectas ΑΒ, ΒΓ} ΓΑ, Α Ε, Ε Α 
continget, quia anguli ad puncta Ht Θ, K7 Α, Μ po-
siti recti sunt. nam si non continget ; sed eas secabit, 
accidet, ut recta ad diametrum circuli in termino per-
pendicularis ducta intra circulum cadat, quod demon-
stratum est absurdum esse [III, 16]. itaque circulus 
centro Ζ radio autem qualibet rectarum ΖΗ, ΖΘ, 
ΖΚ, ZA, ZM descriptus rectas ABf ΒΓ, ΓΑ, AE} 

Ε Α ηοη secabit; ergo eas continget. describatur ut 
ΗΘΚΑΜ. 

Ergo in datum quinquangulum, quod aequilaterum 
et aequiangulum est ; circulus inscriptus est; quod 
oportebat fieri. 

XIV. 

Circum datum quinquangulum, quod aequilaterum 
et aequiangulum est, circulum circumscribere. 

Sit datum quinquangulum, quod aequilaterum et 
aequiangulum est, ΑΒΓΑΕ. oportet igitur circum 
ΑΒΓΑ Ε quinquangulum circulum circumscribere. 

ΖΚ, ΖΛ, ZM εν&ειών Gregorius. 16. κύκλος] m. 2 V. 
17. γεγράφ&ω ώς] καί ίστί ίγγεγραμμένος ώς in ras. m. 2 F. 
6 ΗΘΚΑΜ] in ras. F; litt. ΗΘ β corr. m. 1 p. 20. γέ-
γραπταί V, ίπιγέγραπται, F. 24. ο ίστιν] ora. Β ρ. 26. 
πεντάγωνον] mg. m. 1 F. 
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Τετμήΰδω δή έκατέρα τών νπδ ΒΓΑ, ΓΑΕ γω
νιών δίχα νπδ έκατέρας τών ΓΖ, Α Ζ, καϊ άπδ τον 
Ζ ΰημεΐον, καδ' ο ΰνμβάλλονΰιν αί εύδεΐαι, επϊ τά 
Β, Α, Ε ΰημεΐα έπεξενχδωΰαν ενδεΐαι αί ΖΒ, Ζ Α, 

5 Ζ Ε. ομοίως δή τώ προ τούτον δειχδήΰεται, οτι και 
έκάΰτη τών νπδ ΓΒΑ, ΒΑΕ, ΑΕΑ γωνιών δίχα 
τέτμηται ύπδ έκάΰτης τών ΖΒ, Ζ Α, Ζ Ε εύδειών. 
καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή νπδ ΒΓΑ γωνία τή ύπδ ΓΑΕ, 
και έΰτι τής μέν ύπδ ΒΓΑ ήμίΰειά ή ύπδ ΖΓΑ, τής 

10 δε ύπδ ΓΑΕ ήμίΰειά ή ύπδ ΓΑ Ζ, καϊ ή ύπδ ΖΓΑ 
άρα τή ύπδ ΖΑΓ έΰτιν ϊΰη' ωΰτε καϊ πλενρά ή 
ΖΓ πλενρά τή Ζ Α έΰτιν ϊΰη. ομοίως δή δειχδή
ΰεται, οτι καϊ έκάΰτη τών ΖΒ, Ζ Α, ΖΕ έκατέρα τών 
ΖΓ, Ζ Α έΰτιν ϊΰη' αί πέντε άρα εύδεΐαι αί Ζ Α, 

15 ΖΒ, ΖΓ, ΖΑ, ΖΕ ϊΰαι άλλήλαις είΰίν. δ άρα κέν
τρω τώ Ζ καϊ διαΰτήματι ένϊ τών Ζ Α, ΖΒ, ΖΓ, Ζ Α, 
ΖΕ κύκλος γραφόμενος ήζει καϊ διά τών λοιπών ΰη
μείων καϊ έΰται περιγεγραμμένος, περιγεγράφδω καϊ 
έΰτω ό Α Β ΓΑ Ε. 

20 Περϊ άρα τδ δοδεν πεντάγωνον, ό έΰτιν ίΰόπλεν
ρον τε καϊ ίΰογώνιον, κύκλος περιγέγραπται' όπερ 
έδει ποιήΰαι. 

ιε . 

Είς τδν δοδέντα κύκλον έζάγωνον ίΰόπλεν-
25 ρόν τε καϊ ίΰογώνιον έγγρά-φαι. 

Έΰτω ό δοδεϊς κύκλος δ ΑΒΓΑ ΕΖ' δει δή είς 
τον ΑΒΓΑ ΕΖ κύκλον έ%άγωνον ίΰόπλενρον τε καϊ 
ίΰογώνιον έγγράψαι. 

1. ΒΓΔ] ΑΒΑ in ras. F, seq. uestig. Δ. 2. ΔΖ] in ras. 
m. 2 V; ΔΖ ενδεΐαν F (ενδεΐαν m. 2 in mg. transit). άπό] 
corr. in νπό m. rec. F. 4. Β, Λ, Ε] "Α, 'B, E'" F. 5. τω] 
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secetur igitur uterque angulus ΒΓΑ, ΓΑΕ in binas 
partes aequales utraque recta ΓΖ, Α Ζ, et a puncto 
Z, in quo rectae concurrunt, ad puncta Β, Α, Ε du-
cantur rectae ΖΒ, ZA, ZE. iam eodem modo ; quo in 
praecedenti propositione demonstrabimus [p. 308, 16], 
etiam singulos angulos ΓΒΑ, ΒΑΕ, AEA singulis 
rectis ZJB, ZA, Ζ Ε in binas partes aequales diuidi. 
et quoniam L ΒΓΑ = ΓΑΕ, et L ΖΓΑ = % ΒΓΑ, 
[_ ΓΑΖ = V2 ΓΑΕ, erif etiam £ Ζ Γ ζ / = ΖΑΓ. quare 
etiam ΖΓ=ΖΑ [I, 6], similiter demonstrabimus, 

jf etiam singulas rectas ΖΒ, ZA, Ζ Ε utri-
que rectae ΖΓ,ΖΑ aequales esse. itaque 

^quinque rectae ZA, ZBy ΖΓ, ZA, Ζ Ε 
inter se aequales sunt. quare qui centro 

jp^ ^z/ -Z et radio qualibet rectarum Z i , Ζ 5 , 
Ζ Γ, Ζ Α, Ζ Ε describitur circulus, etiam per reliqua 
puncta ueniet, et erit circumscriptus. circumscribatur 
et sit ΑΒΓΑΕ. 

Ergo circum datum quinquangulum, quod aequi-
laterum et aequiangulnm est, circulus circumscriptus 
est; quod oportebat fieri. 

XV. 
In datum circulum sexangulum aequilaterum et 

aequiangulum irtscribere. 
Sit datus circulus ΑΒΓΑ Ε Ζ . oportet igitur in cir-

culum ΑΒΓΑ Ε Ζ sexangulum aequilaterum et aequi-
angulum inscribere. 

τό Β. κα/] om. Β ρ. 7. ΖΒ, ΖΑ, Ζ Ε ] Ρρ; Ζ Λ, Ζ Β, Ζ Γ 
(Zreras . )F; Β Ζ , Ζ Λ , Ζ Ε ΒV. 9. ίστιν Ρ. 15. Z ^ , Z E ] o m . 
Ρ; corr. m. rec. 16. καί] comp. insert. m. 1 F. δε ενί F. 
20. UQU] PV et F, sed punctis notat.; om. Βρ. δοδεν άρα 
Bp, in F άρα insert. m. 2. 24. κύκλο F. 27. ίΐ-άγωνον] mg. F. 
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"Ηχδω τον ΑΒΓΑ ΕΖ κνκλον διάμετρος ή Α Α, 
καϊ είλήφδω τδ κέντρον τον κνκλον τδ Η, καϊ κέν
τρω μεν τω Α διαΰτήματι δε τω Α Η κνκλος γεγράφ-
δω δ ΕΗΓΘ, καϊ έπιξενχδεΐΰαι αι Ε Η, ΓΗ διήχ-

5 δωΰαν έπι τά Β, Ζ ΰημεΐα, καϊ έπεξενχδωΰαν αί 
ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, Α Ε, ΕΖ, ΖΑ' λέγω, οτι τδ ΑΒΓΑΕΖ 
έξάγωνον ίΰόπλενρον τέ έΰτι καϊ ίΰογώνιον. 

Έπεϊ γάρ τδ Η ΰημεΐον κέντρον έΰτϊ τον ΑΒΓΑΕΖ 
κνκλον, ϊΰη έΰτϊν ή Η Ε τή Η Α. πάλιν, έπεϊ τδ Α 

10 ΰημεΐον κέντρον έΰτϊ τον ΗΓΘ κνκλον, ϊΰη έΰτϊν 
ή Α Ε τή Α Η άλλ' ή ΗΕ τή Η Α έδείχδη ϊΰη' καϊ 
ή Η Ε άρα τή ΕΑ ϊΰη έΰτίν' ίΰόπλενρον άρα έΰτϊ 
τδ ΕΗΑ τρίγωνόν καϊ αί τρεις άρα αντον γωνίαι 
αί νπδ ΕΗΑ, Η Α Ε, ΑΕΗ ϊΰαι άλλήλαις είΰίν, έπει-

15 δήπερ τών ίΰοΰκελών τριγώνων αί πρδς τή βάΰει γω
νίαι ϊΰαι άλλήλαις είΰίν καί είΰιν αί τρεις τον τρι
γώνον γωνίαι δνΰϊν όρδαΐς ϊΰαι' ή άρα νπδ ΕΗΑ 
γωνία τρίτον έΰτϊ δνο ορδών, ομοίως δή δειχδήΰεται 
καϊ ή νπό ΑΗΓ τρίτον δνο ορδών, καϊ έπεϊ ή ΓΗ 

20 ένδεια έπϊ τήν ΕΒ ΰταδεΐΰα τάς εφεξής γωνίας τάς 
νπδ ΕΗΓ, ΓΗΒ δνΰϊν όρδαΐς ϊΰας ποιεί, καϊ λοιπή 
άρα ή νπό ΓΗΒ τρίτον έΰτϊ δνο ορδών αί άρα 
νπδ ΕΗΑ, ΑΗΓ, ΓΗΒ γωνίαι ϊΰαι άλλήλαις είΰίν 
ωΰτε καϊ αί κατά κορνφήν ανταΐς αϊ νπό Β Η Α, 

1. ΑΒΓΑ Β. ΑΑ\ e corr. m. rec. F. 2. Η] post ras. 
1 litt. F. 3. Α] non liquet ob ras. in F. ΑΗ] Α e corr. m. 
rec. F. 4. ΕΗΓΘ] e corr. m. rec. F. έπιξευχδωΰαι F, 
corr. m. 1. 5. Β] in ras. m. 2 FV. 6. Post λέγω add. δή 
m. rec. F. 8. ΑΒΓΑ Βρ. 9. Α] Ε F. 10. ΗΓΘ] Ρ; 
ΗΘΚ F; ΕΗΓΘ BVp; in V seq. ras. 1 litt. 11. ΑΕ] ΕΑ 
F. ΑΗ] ΕΗ F. άλλά Ρ. 12. άρα] m. 2 V. ίΰτιν 
ϊΰη Vp. έΰτϊ] έΰτίν PF. 15. ίΰοπλεΰρων F, sed corr. 
αί] αί τρεις αΐ F. 16. είΰίν] είΰι V. καί είΰιν] om. Β 
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ducatur circuli ΑΒΓΑ Ε Ζ diametrus Α Α, et su-

nam quoniam punctum Η centrum est circuli 
ΑΒΓΑΕΖ, erit HE = HA. rursus quoniam Α punc-
tum centrum est circuli ΗΓΘ, erit ΑΕ = ΑΗ. sed 
demonstratum est, esse Η Ε — Η Α. itaque etiam 
Η Ε = Ε Α. itaque triangulus ΕΉΑ aequilaterum est. 
quare etiam tres anguli eius ΕΗΑ, HAE, AEH 
inter se aequales sunt, quia in triangulis aequicruriis 
anguli ad basim positi inter se aequales sunt [I, 5] . 
et tres simul anguli trianguli duobus rectis aequales 
sunt [I, 32]. itaque L EHA tertia pars est duorum 
rectorum. similiter demonstrabimus, etiam L ΑΗΓ 
tertiam partem duorum rectorum esse. et quoniam 
recta ΓΗ in EB constituta angulos deinceps positos 
ΕΗΓ, ΓΗΒ duobus rectis aequales efficit [I, 13], 
etiam reliquus L ΓΗΒ tertia pars est duorum recto-
rum. quare anguli ΕΗΑ, ΑΗΓ, ΓΗΒ inter se ae-
quales sunt; quare etiam qui ad uertices eorum sunt, 

(add. m. rec, sed είσιν eras); άλλά ρ. 17. ΐααι είαίν Β ρ. 
άρα] άρα τ], sed ή del. m. 1 F. 18. τρίτον] ί'αη φ. 19. 
Δ Η Γ] Γ in ras. p. τρίτον Ρ. 20. οτα&εΐοαν, sed ν del. 
F. 22. τρίτον Ρ. ίατίν PF. 24. af] om. Β. αντάς 
φ; εανταίς Β. 

Α 

matur Η centrum circuli, et centro Α 
radio autem Α Η circulus describatur 
ΕΗΓΘ, et ductae ΕΗ, ΓΗ ad puncta 
J5, Ζ educantur, et ducantur ΑΒ, ΒΓ, 
ΓΑ, AEy ΕΖ, ZA. dico, sexangulum 
ΑΒΓΑΕΖ aequilaterum et aequiangu-
lum esse. 
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Α Η Ζ, ΖΗΕ'ϊΰαι είΰϊν [ταΐς νπό ΕΗΑ, ΑΗΓ, ΓΗΒ], 
αί Sjj άρα γωνίαι αί νπό ΕΗΑ, ΑΗΓ, ΓΗΒ, Β Ξ Α, 
ΑΗΖ, ΖΗΕ ίΰαι άλλήλαις είΰίν. αί δε ίΰαι γωνίαι 
ίπϊ ϊΰων περιφερειών βεβήκαΰιν ' αί £ξ άρα περιφερειαι 

5 αί ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, ΑΕ, ΕΖ, ΖΑ ϊΰαι άλλήλαις είΰίν. 
νπδ δε τάς ϊΰας περιφερείας αί ϊΰαι ενδεΐαι νποτεί
νονΰιν αί f| άρα ενδεΐαι ϊΰαι άλλήλαις είΰιν' ίΰό
πλενρον άρα ίΰτϊ τό ΑΒΓΑ ΕΖ ε\άγωνον. λέγω δή, 
ότι καϊ ίΰογώνιον. έπεϊ γάρ ϊΰη έΰτϊν ή ΖΑ περι-

10 φέρεια τή Ε Α περιφέρεια, κοινή προΰκείΰδω ή ΑΒΓΑ 
περιφέρεια' όλη άρα ή Ζ ΑΒΓΑ όλη τή Ε Α ΓΒΑ 
έΰτιν ϊΰη' καϊ βέβηκεν έπϊ μεν τής Ζ Α ΒΓΑ περι
φερείας ή νπό ΖΕΑ γωνία, έπϊ δε τής Ε Α ΓΒΑ 
περιφερείας ή νπδ ΑΖΕ γωνία' ϊΰη άρα ή νπδ ΑΖΕ 

15 γωνία τή νπό ΑΕΖ. ομοίως δή δειχδήΰεται, ότι καϊ 
αί λοιπαϊ γωνίαι τον ΑΒΓΑΕΖ έζαγώνον κατά μίαν 
ϊΰαι είΰϊν έκατέρα τών νπδ ΑΖΕ, ΖΕΑ γωνιών ίΰο
γώνιον άρα έΰτϊ τό ΑΒΓΑΕΖ έξάγωνον. έδείχδη 
δε καϊ ίΰόπλενρον καϊ έγγέγραπται είς τδν ΑΒΓΑΕΖ 

20 κνκλον. 

Είς άρα τον δοδέντα κνκλον έξάγωνον ίΰόπλενρον 
τε καϊ ίΰογώνιον έγγέγραπται' όπερ έδει ποιήΰαι. 

1. ί'ΰαι άλλήλαις V, sed άλλήλαις del. m. 2; habet ed. Ba-
sil. είΰίν] είΰι BVp. ταΐς νπο ΕΗΔ, Δ Η Γ, ΓΗΒ] mg. 
m. 2 V; om. ed. Basil., Augustus. ΕΗΔ] Δ e corr. Γ. 
Post Δ ΗΓ ras. 3 litt. V. 2. αΐ ? | — 3. άλλήλαις είΰίν] mg. 
m. 2 V, om. ed. Basil. 4. αΓ ε§ άρα] in ras. m. 2 V. 5. 
ΕΖ] EZZEZ P, sed corr. τη. 1. 6. δέ] supra m. 1 F. 
αΓ] om. V. Post ενδεΐαι F mg. m. 1: αΓ ΑΒ, Β Γ, ΓΔ, ΔΕ, 

supra τη. 1 Ρ. 9. γάρ] postea insert. in Ρ. Ζ Α] PF; Α Ζ 
BVp. 11. ΖΑΒΓΔ] pro Β in Ρ m. 1 est Ζ; corr. m. 2. 
Seq. in F περιφέρεια snpra scr. m. 1. Post ΕΔΓΒΑ in F 

Ε Ζ , ZA; idem coni. Augustus. 



ELEMENTORUM LIBER IV. 317 

BHA, AHZ, ZHE aequales sunt [I, 15]. itaque 
sex anguli ΕΗΑ, ΑΗΓ, ΓΗΒ, ΒΗΛ, ΛΗΖ, ZHE 
inter se aequales sunt. aequales autem anguli in ae-
qualibus arcubus consistunt [III, 26]. itaque sex 
arcus ABf ΒΓ, ΓΑ, AE} ΕΖ, Ζ Α inter se aequales 
sunt. et sub aequalibus arcubus aequales rectae sub-
tendunt [ΙΠ, 29]. quare sex rectae inter se aequales 
sunt. ergo sexangulum ΑΒΓΑΕΖ aequilaterum est. 
dico, idem aequiangulum esse. nam quoniam arc. 
ZA — EA7 communis adiiciatur arcus ΑΒΓΑ. itaque 
Ζ ΑΒΓΑ = Ε ΑΓΒ Α. et in arcu Ζ ΑΒΓΑ consistit 
L ΖΕΑ, in Ε ΑΓΒ Α autem arcu i Α Ζ Ε. itaque 

• L ΑΖΕ = ΑΕΖ [III, 27]. 
shmliter demonstrabimus, etiam reliquos angulos sex-
anguli ΑΒΓΑΕΖ singulos aequales esse utrique an-
gulo ΑΖΕ, ΖΕΑ. itaque sexangulum ΑΒΓΑΕΖ ae-
quiangulum est. demonstratum autem, idem aequilate-
rum esse; et in circulum ΑΒΓΑΕΖ inscriptum est. 

Ergo in datum circulum sexangulum aequilaterum 
et aequiangulum inscriptum est; quod oportebat fieri. 

supra scr. m. 1: περιφέρεια. 12. Ζ ΑΒΓΑ] seq. ras. 1 litt., 
Γ in ras. V; Β postea adcl. Bp. 14. ΑΖΕ] dZE F; corr. 
m. 2. 15. ΑΕΖ] ΖΕΔ P. Post wx£ in Ρ del. s m. 1. 
17. ΖΕΑ] ΔΕΖ F. 18. εατίν F. 
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Πόριΰμα. 

Έκ δή τούτον φανερόν, ότι ή τον εξαγώνου πλενρά 
ΐΰη έΰτϊ τή εκ του κέντρου του κύκλου. 

Όμοιος δε τοις έπϊ τον πενταγώνου έάν διά τών κατά 
6 τον κύκλον διαιρέΰεων έφαπτομένας του κύκλου άγά-

γωμεν, περιγραφήΰεται περί τον κύκλον έξάγωνον 
ίΰόπλενρον τε καϊ ίΰογώνιον ακολούθως τοις έπϊ του 
πενταγώνου είρημένοις. καϊ έτι διά τών όμοιων τοις 
έπϊ του πενταγώνου είρημένοις εις τό δοθέν έξάγωνον 

10 κύκλον έγγράψομέν τε καϊ περιγράψομεν' όπερ έδει 
ποιήΰαι. 

ιζ'. 

Εις τον δοθέντα κνκλον πεντεκαιδεκάγωνον 
ίΰόπλευρόν τε καϊ ίΰογώνιον έγγράψαι. 

15 "Εΰτω ό δοθείς κύκλος ό ΑΒΓΑ' δει δή εις τον 
ΑΒΓΑ κύκλον πεντεκαιδ εκάγωνον ίΰόπλευρόν τε καϊ 
ίΰογώνιον έγγράψαι. 

'Εγγεγράφθω εις τον ΑΒΓΑ κύκλον τριγώνου μεν 
ίΰόπλενρον του εις αυτόν εγγραφόμενου πλενρά ή 

X V πόρισμα. Simplicius in phys. fol. 15; cfr. ρ. 319 not.l. 

1. πόρισμα] m. 2 V. 3. εστί] om. p. 4. ομοίως — 1 0 . 
περιγράψομεν] ηοη habuit Campanus; sed u. p. 320,14sq. 
4. ομοίως δε τοις έπϊ τον πεντάγωνον] Ρ; και Theon (BFVp) . 

κατά τον κνκλον διαιρέσεων] Ρ; Α, Β, Γ1, ζ/. Ε , Ζ σημείων 
Theon (BFVp); Γ in ras. V. 5. τόν] scripsi; om. Ρ. 
έφαπτομέν.ς Β. Ante άγάγωμεν in F add. ά (in fin. lin.) ν 
(in init. sequentis). 8. ομοίως Bp. 10. κνκλον] supra m. 
1 F. τε καί περιγράψομεν] om. Ρ. οπερ έδει ποιησαι] 
mg. F, in quo omisso numero quattuor prima uerba prop. 16 
cum antecedentibns coniuncta sunt, ita nt Π pro litt. initiali 
sit; postea corr. m. 1 uel 2. 13. πίντακαιό^κά^ωνον Ρ, ut 
lin. 16. 18. Ιγγεγράφθω] ΡF; γεγράφθω Β V p ; ίνηρμόσθω 
Angnatus. 19. τον] om. Ρ. αντόν] corr.ex αντό m. 1 F. 
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Coro l la r ium, 1 ) 
Hiuc manifestum est; latus sexanguli aequale esse 

radio circuli. 
Et eodem modo, quo 2) in quinquangulo, si per 

puncta diuisionis in circulo posita rectas circulum 
contingentes duxerimus, circum circulum sexangulum 
aequilaterum et aequiangulum circumscribetur secun-
dum ea, quae in quinquangulo explicauimus [prop. XII]. 
et praeterea simili ratione ei, quam in quinquangulo 
explicauimus [prop. XIII—XIV], in datum sexangulum 
circulum inscribemus et circumscribemus; quod opor-
tebat fieri. 

XVI. 

In datum circulum figuram quindecim augulorum 
aequilateram et aequiangulam inscribere.3) 

Sit datus circulus ΑΒΓΑ. oportet igitur in ΑΒΓΑ 
circulum figuram quindecim angulorum aequilateram 
et aequiangulam inscribere. 

inscribatur4) in ΑΒΓΑ circulum ^ r i a t u s trianguli 
aequilateri in eum inscripti [prop. I I ] , et Α Β latus 

1) Huc refero Procli uerba p. 304 ; 2: τό δε έν τω δεντέρω 
βιβλίω κείμενον (sc. πόρισμα) προβλήματος; nam cum neque 
cnmll ,4 πόρ., quod theorematis est et insuper subditiumn, 
concordent neque cum alio DIIO — τό enim ostendit, in eo 
libro, de quo agitur, tmum solum corollarium fuisse —, pro 
δεντέρω scribendum σ , h. e. τετάρτω. hinc sequitur, Proclum 
IV, 5 [πο'ρ.] pro corollario non habuiese. 

2) Mutauit Theon, quia cum lin. 7sq. synonyma esse pu-
tauit; quod secus est; dieit enim: ei ut in quinquangulo con-
tingentes dnxerimus, eodem modo demonstrabimus cet. 

3) Cfr. Proclus p. 269, 11. 
4) Έγγεγράφ&ω ideo feni posse nidetur,-quod latus tri-

augtili in circulum aptamus triangulum inscribendo. 



320 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ δ'. 

Α Γ, πενταγώνου δε ίΰοπλεύρον ή ΑΒ' οίων άρα 
έβτίν ο ΑΒΓΑ κύκλος ΐΰων τμημάτων δεκαπέντε, 
τοιούτων ή μεν ΑΒΓ περιφέρεια τρίτον ονΰα τον 
κύκλου έΰται πέντε, ή δε ΑΒ περιφέρεια πέμτον ούΰα 

5 του κύκλου έΰται τριών λοιπή άρα ή ΒΓ τών ΐΰων 
δύο. τετμήΰδω rt Β Γ δίχα κατά το Ε' εκατέρα άρα 
τών Β Ε, ΕΓ περιφερειών πεντεκαιδ εκατόν έΰτι τον 
ΑΒΓΑ κνκλον. 

'Εάν άρα έπιξεύζαντες τάς Β Ε, Ε Γ ΐΰας αύταΐς κατά 
10 τό ΰυνεχες εύδείας έναρμόΰωμεν είς τον ΑΒΓΑ[Ε] 

κύκλον, έΰται είς αυτόν έγγεγραμμένον πεντεκαιδεκά-
γωνον ίΰόπλευρόν τε και ίΰογώνιον όπερ έδει ποι
ήΰαι. 

"Ομοίως δε τοις έπϊ 
15 του πενταγώνου έάν διά 

τών κατά τον κύκλον 
διαιρέΰεων έφαπτομέ-
νας τον κύκλον άγά-
γωμεν, περιγραφήΰεται 

20 περί τον κύκλον πεντε
καιδ εκάγωνον ίΰόπλεν
ρον τε καϊ ίΰογώνιον. 
έτι δε διά τών ομοίων 
τοις έπϊ τον πενταγώ-

25 νον δείζεων καϊ είς τό δοδεν πεντεκαιδ εκάγωνον κνκλον 
έγγράψομέν τε καϊ περιγράψομεν όπερ έδει ποιήΰαι. 

5. έσταί] -αι in ras.V. άρα] om. Ρ; m. 2 V, supra F. 
Β Γ ] Γ in ras. F. 6. δνο] β' Ρ. 7. ίστί] om. Bp; έσται 
Ρ. 9. Ε Γ ] Ρ; Ε Γ ένδειας Theon (BFVp). ανταις] corr. 
ex αντάς m. 2 Β. 10. Α ΒΓΔ μ, ed. Basil. 11. πεντεκαι-
δεκάγωνον] mg. Β. 12. ποιησαι] δειξαι BVp . 14 — 26 
habuit Campanus IV, 16. 16. τόν] om. Ρ. 18. τον] τάς τον F. 
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quinquanguli aequilateri. itaque si ΑΒΓΑ circulus 
quindecim partibus aequalibus aequalis ponitur, earum 
quinque aequalis erit arcus ΑΒΓ, qui tertia pars est 
circuli, arcus autem AB, qui quinta pars est circuli, 
tribus. itaque reliquus arcus Β Γ duabus partium ae-
qualium aequalis est. secetur arc. Β Γ in duas partes 
aequales in Ε [ΙΠ, 30], itaque uterque arcus BE, 
Ε Γ quinta decima pars est circuli ΑΒΓΑ. itaque si 
ductis rectis BE} Ε Γ semper deinceps rectas aequales 
in circulum ΑΒΓΑ aptauerimus [prop. I ] , in eum 
inscripta erit1) figura quindecim angulorum aequilatera 
et aequiangula; quod oportebat fieri. 

Eodem autem modo, quo in quinquangulo, si per 
pnncta diuisionis in circulo posita rectas circulnm 
contingentes duxerimus, figura quindecim angulorum 
aequilatera et aequiangula circum circulum circum-
scribetur [prop. XTT]. et praeterea per demonstrationes 
similes iis, quibus in qmnquartgulo usi sumus, etiam 
in datam figuram quindecim angulorum circulum in-
scribemus et circumscribemus [prop. XIII—XIV]; quod 
oportebat fieri. 

1) Aequilaterum fore figuram inscriptain, patet. tum ean-
dem aeqniangulam esse, siniili ratione demonstrabimus, qua 
nsns est Enclides p. 316, 9 sq. — memorabilis est in hac pro-
positione nsus uocabuli κύκλος, quod contra I def. 16 pro περι
φέρεια ponitor (p. 320, 2. 4. 5. 8.). 

23. έτι] in ras. V. δέ] m. 2 V. τών ομοίων] corr. ex τό 
ομοιον m. 2 Β. 25. καί] postea insert. F. Post πεντε-
καιδεκάγωνον add. Theon: ο έοτιν ίΰόπλενρον τε καϊ ίΰογώνιον 
(BFVp; έΰτι ρ), sed̂  cfr. ρ. 318,9. 26. έγγράψωμεν Ρ. 
περιγράφω μεν Ρ. οπερ έδει ποιήΰαι] Ρ; om. Theon (BFVp). 

Ιη fine: Ενκλείδον ΰτοιχείων δ' PetB; Ενκλείδον ΰτοιχείων 
τής Θέωνος έκδόΰεως δ' F. Ιη fig. ιζ' Ρ, ις' F. 

Enc l idoe , edd. Heiberg et Mengo. 21 
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DEMONSTRATIONES ALTERAE. 

1. 

Ad lib. II prop. 4. 

"Αλλως. 

Αέγω, ότι τό άπό τής Α Β τετράγωνον ϊΰον έΰτϊ 
τοις τε άπο τών Α Γ, Γ Β τετραγώνοις καϊ τώ δϊς 
ύπό τών Α Γ, Γ Β περιεχομένω όρθογωνίω. 

5 Έπϊ γάρ τής αυτής καταγραφής, έπεϊ ΐΰη ίΰτϊν η 
ΒΑ τγ ΑΑ, ϊΰη έΰτλ καί γωνία ή ύπο ΑΒΑ τή 
ύπο ΑΑΒ' καϊ ίπεϊ παντός τριγώνου αί τρεΐς γωνίαι 
δυΰιν όρθαΐς ϊΰαι είΰϊν, του ΑΑΒ άρα τριγώνου αί 
τρεΐς γωνίαι αί ύπο ΑΑΒ, ΒΑ Α, ΑΒΑ δυΰϊν όρ

ιο θαΐς ϊΰαι είΰϊν. ορθή δε ή ύπό ΒΑΑ' λοιποί άρα 
αί υπό ΑΒΑ, ΑΑΒ μια ορθή ϊΰαι είΰί' καί είΰιν 
ΐΰαΐ' εκατέρα άρα τών ύπό ΑΒΑ, ΑΑΒ ημίΰεια ίΰτιν 
ορθής, ορθή δε ή ύπό ΒΓΗ' ΐΰη γάρ ίΰτι τή άπ-
εναντίον τή πρός τώ Α' λοιπή άρα ή ύπό ΓΗΒ ήμί-

15 ΰειά ίΰτιν όρθής' ΐΰη άρα ή νπό ΓΒΗ γωνία τή ύπό 
ΓΗΒ' ώΰτε καϊ πλευρά ή ΒΓ τή ΓΗ ίΰτιν ΐΰη. αλλ9 

Addidit Theon (BFVp); mg. m. rec. P; de Campano u. 
p. 129 not. 1. 

1. xai άλλως Ρ. 3. τε] m. 2 ρ. Α Γ] corr. ex ΑΒ F. 
6. ΒΑ] Α Β ρ. εστί] om. V. 7. ίπεί] ηοη liquet in F. 
8. είαί ΡΒ. τον ΑΔΒ — 10. είαίν] mg. m. 2 Vp. 8. ΑΔΒ] 
ΑΒΔ Ρρ. 9. ΑΔΒ] ΑΒΔ Ρρ. Β Α Δ] ΑΔΒ Ρ, ΔΒΑ ρ. 



Π, 4. 

Al i te r . 1 ) 

Dico, esse ΑΒ2 = Α Γ2 + ΓΒ2 + 2 ΑΓχ ΓΒ. 
nam in eadem figura [ρ. 127] ; quoniam ΒΑ = AA} 

erit etiam LABA = AAB [1,5]. efc quoniam cuiusuis 
trianguli tres anguli duobus rectis aequales sunt, erunt 
tres anguli trianguli AAB, scilicet 

ΑΑΒ + BAA + ΑΒΑ 
duobus rectis aequales [I, 32]. uerum L BAA rectus 
est. itaque reliqui ΑΒΑ + ΑΑΒ uni recto aequales 
sunt. et inter se aequales sunt. itaque uterque ΑΒΑ) 
ΑΑΒ dimidius est recti. rectus autem L ΒΓΗ. nam 
aequalis est opposito, ei qui ad Α positus est [tum 
u. I, 31]. itaque reliquus L ΓΗΒ dimidius est recti 
[I, 32]. itaque L ΓΗΒ = ΓΒΗ. quare etiam 

ΒΓ= ΓΗ [I, 6]. 

1) Haec demonstratio parum differt a genuina; nam prae-
ter initiuin demonstrationis, qua ostenditur, Γ Κ quadratum 
esse, cetera eadem. 

ΔΒΑ] BAJ Pp. 11. tlaC] non liquet in F. καί είαιν Hoca] 
om. F. 12. AJB, ΑΒΔ p. 13. απεναντίας ρ. 14. τω] 
corr. ex τό V. 15. ΓΒΗ] ΓΗΒ Ρ, F e corr., V sed corr., 
ρ. γωνία] om. p. 16. ΓΗΒ] B, F eras., V corr. ex ΓΒΗ 
m. 2; ΓΒΗ Ρρ. άλλά ρ. 
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ή μεν Γ Β τή Η Κ ίΰτιν ΐΰη, ή δε ΓΗ τή ΒΚ' ίΰό
πλενρον άρα ίΰτί τό Γ Κ. έχει δε και όρδήν τήν νπό 
ΓΒ Κ γωνίαν τετράγωνον άρα ίΰτί τό ΓΚ' καί ίΰτιν 
άπό τής Γ Β. διά τά αντά δή καϊ τό ΖΘ τετράγωνον 

5 ίΰτι, καί ίΰτιν ϊΰον τω άπό τής ΑΓ' τά άρα ΓΚ, 
Θ Ζ τετράγωνα ίΰτι, καί ίΰτιν ΐΰα τοις άπό τών Α Γ, 
Γ Β. καϊ ίπεί ϊΰον ίΰτί τό Α Η τώ Η Ε, καί ίΰτι τό 
ΑΗ τό νπό τών ΑΓ, ΓΒ' ϊΰη γάρ ή ΓΗ τή Γ Β * 
καϊ τό ΕΗ άρα ϊΰον ίΰτί τώ νπό τών Α Γ, Γ Β. τά 

10 άρα Α Η, Η Ε ΐΰα ίΰτί τώ δϊς νπό τών ΑΓ,ΓΒ. έΰτι 
δε καϊ τά ΓΚ, Θ Ζ ΐΰα τοις άπό τών Α Γ, Γ Β. τά 
άρα ΓΚ, ΘΖ, Α Η, Η Ε ΐΰα έΰτϊ τοις τε άπό τών 
Α Γ, Γ Β καϊ τώ δϊς νπό τών Α Γ, ΓΒ. άλλά τά Γ Κ, 
ΘΖ καϊ τά ΑΗ, ΗΕ όλον έΰτϊ τό ΑΕ, ο έΰτιν άπό 

Ιό τής Α Β τετράγωνον τό άρα άπό τής Α Β τετράγωνον 
ϊΰον έΰτϊ τοις τε άπό τών ΑΓ, Γ Β τετραγώνοις καϊ 
τώ δϊς νπό τών Α Γ, ΓΒ περιεχομένω όρδογωνίω' 
όπερ έδει δεϊ%αι. 

2. 

Ad lib. ΓΠ prop. 7. 
"Η xal όντως, έπεζενχδω ή ΕΚ. καϊ έπεϊ ΐΰη 

20 έΰτιν ή Η Ε τή ΕΚ, κοινή δε ή ΖΕ, καϊ βάΰις ή ΖΗ 
βάΰει τή ΖΚ ΐΰη, γωνία άρα ή νπό ΗΕΖ γωνία τή 
νπο ΚΕΖ ΐΰη έΰτίν. άλλά η νπο ΗΕΖ τή νπο ΘΕΖ 
έΰτιν ΐΰη' καϊ ή νπό ΘΕΖ άρα τή νπό ΚΕΖ έΰτιν 
ΐΰη, ή έλάττων τή μείξονι' όπερ έΰτιν άδννατον. 

III, 7. Insertum inter άδννατον et ονκ ρ. 182,9 PBFVp. 

1. ίατιν] comp. supra scr. F. 2. και] absnmptum ob rnpt. 
pergam. F. 3. εστίν] εατι τό F. 4. ΓΒ] Β Γ Fp. Ζ Θ] 
ΘΖ Ρρ. εατι τετράγωνον ρ. 5. εατι] εατιν F; om. Ρ; in 
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uerum Γ Β = Η Κ [Ι, 34] et JTif == ΒΚ [id.]. itaque 
aequilaterum est ΓΚ. habet autera etiam L ΓΒΚ 
rectum. itaque quadratum est ΓϋΓ; et in ΓΒ construc-
tum est. eadem de causa etiam Ζ Θ quadratum est; 
et aequale est ΑΓ2. ergo ΓΚ, Θ Ζ quadrata sunt et 
aequalia sunt Α Γ2 et Γ Β2, et quoniam Α Η == HE 
[Ι, 43] et ΑΗ = ΑΓ Χ Γ Β (nam ΓΗ=ΓΒ), erit 
etiam Ε Η = ΑΓχ Γ Β. itaque 

ΑΗ+ ΗΕ = 2 ΑΓχΓΒ. 
uerum etiam ΓίΓ + Θ Ζ = ζ / Γ 2 + Γ 5 2 . ergo 
ΓΚ+ΘΖ + ΑΗ+ΗΕ = ΑΓ2 + Γ £ 2 + 2ΑΓχ ΓΒ. 
sed ΓΚ + ΘΖ + ΑΗ + ΗΕ = ΑΕ = ΑΒ2. ergo 

ζ / 3 2 = ζ / Γ 2 + ΓΒ2 + 2 ζ / Γ Χ Γ ΰ ; 
quod erat demonstrandum. 

III, 7. 

Uel etiam ita: ducatur EK. et quoniam 
2*E = EK, 

et ZE communis est, et Ζ Η = Ζ Κ, erit etiara 
LHEZ = Χ Ε Ζ [I, 8]. 

uerum L ΗΕΖ = ΘΕΖ. quare etiam 
L ΘΕΖ = i T £ Z , 

minor maiori; quod fieri non potest [u. fig. p. 181]. 

ras. V. τώ] τό Β et V (corr. m. 2). 6. Ιστι] ίατιν F. 
7. τώ] mg. m. 2 F. Η Ε ] Μ Β et F V m. 2. 8. νπο] 
corr! ex από ρ. ί'αη ίατϊ γάρ Ρ. 9. Ε Η] Η Ε ρ. άρα] 
om. Ρ. νπό] άπό Ρ. 12. Γ7Π om. F (ras.). Η Ε] Ε Η 
F. τε] snpra m. 1 p. 13. Α Γ] ΓΑ F (prius). 14. Α Ε] 
in ras. ρ. 19. mg. άλλω? ρ. 20. Η Ε] in ras. φ, Ε Η ρ. 
Ζ Ε ] Ε Ζ Ρ. Ζ Η ] PF; Η Ζ B V p . 21. γωνία] om. Β. 
22. ίατιν ί'αη Βρ. άλλ' FV. Η Ε Ζ ] corr. e'x Ε Ε Ζ m. 1 
F; corr. ex Ε Ζ Ρ. Θ Ε Ζ ] Ζ Ε Θ Ρ. Post hoc uerbum in 
F V m. 2 insert. γωνία comp. 2 3 . Θ Ε Ζ ] Ζ Ε Θ P. 24. ή 
ίλάττων τή μείξονι] in ras. V. ίλάααων F. ίατίν] om. ρ. 
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3. 

Ad lib. III prop. 8. 
*H καϊ άλλως, έπεζεύχδω ή Μ Ν. έπεϊ ϊΰη έΰτϊν ή 

Κ Μ τή ΜΝ, κοινή δε ή ΜΑ, καϊ βάΰις ή Α Κ βάΰει 
τή ΑΝ ίΰη, γωνία άρα ή ύπδ ΚΜΑ γωνία τή ύπδ 
ΑΜΝ έΰτιν ίΰη. άλλ' ή ναό ΚΜΑ τή υπό Β ΜΑ 

5 έΰτιν ίΰη' καϊ ή ύπδ Β ΜΑ άρα τή ύπό Ν ΜΑ έΰτιν 
ϊΰη, ή έλάττων τή μείζονι' όπερ έΰτιν αδύνατον. 

4. 

Ad lib. III prop. 9. 

Άλλως. 
Κνκλον γάρ τον ΑΒΓ είλήφδω τι ΰημεΐον έντδς 

τδ Α, άπδ δε τον Α πρδς τδν ΑΒΓ κνκλον προΰ-
•ιο πιπτέτωΰαν πλείονς ή δνο ίΰαι ενδεΐαι 'αί ΑΑ, 

Α Β, ΑΓ' λέγω, ότι τδ ληφδεν ΰημεΐον τδ Α κέντρον 
έΰτϊ τον ΑΒΓ κνκλον. 

Μή γάρ, άλλ' εί δννατόν, έΰτω τό Ε, καϊ έπιζενχ-
δεΐΰα ή Α Ε διήχδω έπϊ τά Ζ, Η ΰημεΐα. ή Ζ Η 

15 άρα διάμετρος έΰτι τον ΑΒΓ κνκλον. έπεϊ ονν κν
κλον τον ΑΒΓ έπϊ τής Ζ Η διαμέτρον είληπταί τι 
ΰημεΐον, δ μή έΰτι κέντρον τον κνκλον, τδ Α, μεγίΰτη 
μεν έΰται ή Α Η, μείζων δε ή μέν Α Γ τής Α Β, ή 
δε Α Β τής Α Α. άλλά καϊ ϊΰη' όπερ έΰτϊν αδύνατον 

20 ούκ άρα τό Ε κέντρον έΰτϊ τον ΑΒΓ κύκλον. ομοίως 

111.8. Insertum inter ίδείχδη et ουκ ρ. 188,20 in PBFVp. 
111.9. Post genuinam P B F V p ; om. Campanus. 

1. επεϊ ονν ρ. 2. Μ Λ] ΔΜ Β. 3. εοτιν ΐαη ρ. 
Κ Μ Δ] ΚΔΜ F; corr. m. 2. γωνίκ] om. ρ. 4. Δ Μ Ν] 
ΝΜΔ Ρ. ΐαη εατίν BV; ίατι ϊαη φ. άλλά Ρ. 5. άρα] 
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III, 8. 

Uel etiam aliter: ducatur MN. quoniani 
KM= MNy 

et Μ Α communis est, et AK = ANy erit 
L ΚΜΑ = Α Μ Ν [I, 8]. 

uerum L ΚΜΑ = Β Μ Α. quare etiam 
L ΒΜΑ = ΝΜΑ, 

minor maiori; quod fieri ηοη potest [u. fig. p. 185]. 

Nam intra circulum ΑΒΓ sumatur punctum A, 
et a Α ad circulum ΑΒΓ plures quam duae rectae 
aequales adcidant ΑΑ, ΑΒ, ΑΓ. dico, sumptum punc-
tum Α centrum esse circuli ΑΒΓ. 

Ne sit enim, sed, si fieri potest, sit E, et ducta 

uerum etiam aequales sunt; quod fieri non potest. ergo 
punctum Ε centrum circuli ΑΒΓ non est. similiter 

om. P, supra scr. comp. m. 2 BF. 6. έλάσαων Fp. έΰτίν"] 
om. p. 7. άλλως] mg. m. 1—2 F, qui in mg. habet ι , sed 
eras. Ιη Β ante άλλως ras. 1 litt. 8. Post γάρ ras. 5 litt. 
F. 10. ί'ΰαι] snpra m. 2 F. εν&ειαι ί'ΰαι V. Α Δ] PBF; 
ΔΑ e corr. m. 2 V, ρ φ. 12. έΰτϊ] om. Β. 14. Ζ, Η ] 7ί, 
Ζ V. 16. έΰτι] έΰτιν FV. 16. Post ΑΒΓ in Ρ del. κύ
κλου. τ%] s eras. F. 17. ΰημεΐον τό Δ Ρ. τό Δ] om. 
Ρ. 18. έΰται] in ras. m. 2 V. 

ΙΠ, 9. 

Α Ε producatur ad puncta Ζ, Η. 
ergo Z i f diametrus est circuli 
ΑΒΓ. iam quoniam in circulo 
ΑΒΓ in diametro Z i J sumptum 
est punctum quoddam z/, quod 
non est centrum circuli, maxinia 
erit AH} et 
ΑΓ>ΑΒ, AB>AA [prop. VII]. 
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δή δείξομεν, ότι ονδ' άλλο τι πλην τον Α' το Α 
άρα ΰημεϊον κέντρον έΰτϊ τον ΑΒΓ κνκλον Ι'περ 
έδει δεΐζαι. 

5. 
Ad lib. III prop. 10. 

"Αλλως. 
5 Κνκλος γάρ πάλιν 6 ΑΒΓ κνκλον τον ΑΕΖ τεμ-

νέτω κατά πλείονα ΰημεΐα ή δνο τά Β, Η, Θ, Ζ καϊ 
είλήφδω το κέντρον τον ΑΒΓ κνκλον το Κ, καϊ έπε
ξεύχδωΰαν αί ΚΒ, ΚΗ, ΚΖ. 

Έπεϊ ονν κύκλον τον ΑΕΖ εϊληπταί τι ΰημεϊον 
10 εντός το Κ, καϊ άπο τον Κ προς τον ΑΕΖ κύκλον 

προΰπεπτώκαΰι πλείονς ή δύο ϊΰαι εύδεΐαι αί ΚΒ, 
ΚΖ, ΚΗ, το Κ άρα ΰημεϊον κέντρον έΰτϊ τον ΑΕΖ 
κύκλον. έΰτι δε καϊ τού ΑΒΓ κύκλον κέντρον το Κ' 
δύο άρα κύκλων τεμνόντων άλλήλονς τό αυτό κέντρον 

15 έΰτϊ τό Κ' όπερ έΰτϊν αδύνατον, ούκ άρα κύκλος κύκλον 
τέμνει κατά πλείονα ΰημεΐα ή δύο' όπερ έδει δεΐξαι. 

6 . 

Ad lib. III prop. 11. 
9Αλλά δή πιπτέτω ώς ή ΗΖΓ, [καϊ] έκβεβλήΰδω 

111.10. Post genuinam P B F V p ; om. Campanus. 
111.11. Post geiminam P B F V p ; non habet Campairas. 

1. ουδέ V. 2. όπερ έδει δειξαί] Ρρ; Β; om. FV. 
4. ιβ' mg. F , sed eras. 6. Θ, Ζ] Ζ, Θ BVp. 9. ΔΕΖ] 
in ras. V. τι] m. 2 F. 10. εντός] om. F. 11. προσ-
πεπτώ*ασιν Ρ. εύδεΐαι ΐααι Ρ. 12. ΚΖ, ΚΗ] ΚΗ, ΚΖ 
F m. 1, V m. 1; corr. m. 2. άρα Κ F. 13. έατιν Ρ. 14. 
αλλήλων Ρ; corr. m. rec. 15. έΰτίν] om. p. 16. τέμνει] 
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demonstrabimus, ne aliud quidem ullum centrum esse 
praeter A. ergo Α punctum centrum est circuli ABTj 
quod erat demonstrandum. 

III, 10. 
Nam rursus circulus ΑΒΓ circulum AEZ in plu-

ribus quam duobus secet punctis Β,Η,Θ,Ζ, et sumatur 
centrum circuli ΑΒΓ et sit K, et ducantur KB, KH} 

KZ. / 
iam quoniam intra circulum Α EZ sumptum est 

punctum K} et a Κ ad circulum AEZ plures quam 
duae rectae aequales ad circulum AEZ adcidunt KB, 

KZ, KH} punctum Κ cen-
trum erit circuli AEZ [prop. 
IX] . uerum Κ etiam circuli 
ΑΒΓ centrum est. ergo duo 
circuli inter se secantes idem 
centrum habent quod fieri 
non potest [prop. V ] . ergo 
circulus circulum non secat 
in pluribus punctis quam 

duobus; quod erat demonstrandum. 

III, 11. 

Uerum cadat ut ΗΖΓ, et producatur ΓΖΗ in di-
rectum ad Θ punctum, et ducantur ΑΗ, AZ.1) 

1) Haec demonstratio casus alterius poet genuinam parum 
necessaria est. 

τεμεΐ F; om. ρ. τέμνει σημεία ρ. ή δύο] supra m. 2 V. 
17. άλλως add. V p , mg. m. 2 F. Poet δή ras. 2 litt. F. 
ή] supra m.2 V. ΗΖΓ] litt. Η in ras. F , om. ρ; Γ in 
ras. ρ. καί] om. Ρ (F?). ποοσεκβεβλήο&ω B V p (F?). 
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έπ* ένδειας ή ΓΖΗ επϊ τό Θ ΰημεΐον, καϊ έπεξενχ
δωΰαν αι Α Η, Α Ζ. 

Έπεϊ ονν αί ΑΗ,ΗΖ μείξονς είΰϊ τής Α Ζ, άλλά ή 
Ζ Α ί'ΰη[έΰτϊ]τή Ζ Γ, τοντέΰτι τή ΖΘ, κοινή άφηρήΰδω 

5 ή ΖΗ' λοιπή άρα ή ΑΗ λοιπής τής ΗΘ μείζων έΰτίν, 
τοντέΰτιν ή Η Α τής ΗΘ, ή έλάττων τής μείζονος' 
όπερ έΰτϊν αδύνατον, ομοίως, καν έκτος ή τοϋ μι
κρού τδ κέντρον τον μείζονος κύκλον, δείξομεν [το] 
άτοπο ν.Κ 

1. 
Ad lib. ΙΠ prop. 31. 

!0 "Αλλως 
ή άπόδειξις τού όρδήν είναι τήν ύπδ ΒΑΓ. 

Έπεϊ διπλή έΰτιν ή νπδ ΑΕΓ τής νπδ ΒΑΕ' 
ί'ΰη γάρ δνΰϊ ταΐς εντός καϊ άπεναντίον έΰτι δε καϊ 
ή ύπό ΑΕΒ διπλή τής νπό ΕΑΓ, αί άρα νπό ΑΕΒ, 

15 ΑΕΓ διπλαΰίονές είΰι τής νπό ΒΑΓ. άλλ' αί ύπδ 
ΑΕΒ, ΑΕΓ δνΰϊν όρδαΐς ίΰαι είΰίν ή άρα ύπδ ΒΑΓ 
ορδή έΰτιν όπερ έδει δεΐξαι. 

111,31. Insert. ρ. 246, 2 post δεΐξαι in PBFVp. 

1. ή] in ras. F. ΗΖΓ Ρ; ΓΗΖ Β. 3. μείζονες ρ. 
είαιν PF. άλλ' F. 4. ΖΑ] PF; ΑΖ BVp. ίατί] om. 
Ρ. τή] τής Β. Ζ Γ] PF; Γ Ζ BVp. τουτέστιν Ρ. 
δ. έατι PBV. 6. έλάααων Ρ ρ. 7. έατιν] om. j). κάν^ 
in ras. V. 8. TOJ om. P^ corr. in αυτό m. 2 F; αυτό Β; το 
αυτό ρ. 9. άτοπον] άτοπώτερον F. Ιη fine: όπερ έδει 
δεΐξαι Ρ. 12. ΑΕΓ] corr. ex ΕΑΓ F. 13. εατιν Ρ. 
14. ΕΑΓ] ΑΕΓ F; corr. m. 2. Ιδ. είαιν Ρ. άλλά Ρ. 
17. όπερ εδει δεΐξαι] m mg. transit φ. δεΐξαι] ποιήσαί ΒΥ. 
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iam quoniam Α Η + Η Ζ > ΑΖ [I, 20], uerum 
_j_ = Ζ Γ , h. e. = Ζ Θ , sub-

trahatur, quae communis est, ZH. 
itaque AH> ΗΘ, h.e. ΗΑ>ΗΘ, 
minor maiore; quod fieri non pot-
est. similiter, etiam si centrum 
maioris circuli extra minorem fu-
erit positum, absurdum esse de-

monstrabimus. 

ΙΠ, 31. 

Alia demonstratio, angulum ΒΑΓ rectum esse1) 
[u. fig. p. 243]. 

quoniam L ΑΕΓ = 2 BAE (nam 
ΑΕΓ = ΒΑΕ + EBA [I, 32]), 

et etiam i AEB = 2 ΕΑΓ [id.], erunt 
ΑΕΒ + ΑΕΓ = 2 ΒΑΓ. 

uerum ΑΕΒ + ΑΕΓ duobus rectis aequales sunt [I, 
13], ergo i ΒΑΓ rectus est; quod erat demonstran-
dum. 

1) Cfr. Campaims III, 30. 


