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Γημάωσομ <$, οτι |ν τ£> τελε» rw  ϊϊχξόσηε ΈτΤ/τβ- 
μής ίυζηντα) ήμάςτημίνοι άςοέβιαό) *Αρ&μοϊ εν Too τ«ν 
<Τοτοθ«τε»ν ΓΠνακι ο$β* β ;  το, ATTooewcliktr'Έ/χΐφ\)*ν· 
iv τα Α'. 247· <?ντ) ΐ47* ηβί «V το, Act τί τελ«ον το 
Vf^Tov Σχήμα’ ιντω  Σ'. ι.6ο. αντί ι6ο.

^Ετι nge} ΣνΆκβή ήμάςτημένη άςητοη μή iv rote 
ιφάλμασ» 7ΐςο (̂Βάσοο * τ«τ ‘ e«r* Wfeff χαμεξίνον* άντ) 
*ξθί τον χ*μ$ξιχόν> Σελ/Α ι66. ς<χα,χ)?.
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ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ TOT ΒΛΕΜΜΙΔΟΤ

Ε Π Ι Τ Ο ΜΗ Σ  Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ
MU

Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο  Ν.
5 ’ΎΓ^Πβ^ττ#? η Ac γιχη 'Επιςημη π  foe τ  ην ίεςάν 

Μ  Γξαφην, χομ πάντα: T ts της άληΒείχς λο· 
I _ \ A  yve tx ολίγον φέξη το χρήσιμον * ίέον εχζίνα- 

μεν το7: Τ8 λόγα Φοιτητών τ5 οντος Key της 
ίο άληΒείχς Mt'*cus, μιχξύς w ots h  ταύτη τη Αογικζ 

λιπεά ημετέςχς ύπομνημχτισμχς* t :  οάτησαμένω Βασι
λείς νέοι ετι οντες χομ πξός Φιλοσοφίαν εισαγωγικό) χςμ 
άνεπι<ςημονες (οποίοι χομ its το εξη: in της συντξόφΗ 
φχΒυμίχ: χομ ^υπχξίας ίιεμείναμεν.) ε χ ί ε ύ ω χ α μ trot 

15 πςοοιμιασχμενοι·
βασιλείας χομ Φιλοσοφίας πολύ το συγγενές το χ$μ 

ομοιότςοπον. Κ«/ γχς άμφω το μεγαλetov της 0#· 
χςχίχς εξ&κονίζασι, χ$μ τον ίσον πξοτίΒεντα  ̂ σχο· 
π ον εαυτοί: ’ η μεν-, των ‘Αξιων ύπεςέχΰσα, χ§μ tous 

30 Άςχαίς επιτχττασα * ηίε, των Τεχνών εξάξχχσα χ&} 
των Επίσημων, χομ νομοΒετϋσα τούτοι: άποίσαι:, χ$μ 
χαλχμένη Sue ταυτα Τέχνη τεχνών, χ$μ 'Επιςημη ·πι· 
ςημων' ωσπεξ η Βασιλεία των άξιων αξία, χομ ύπεςο- 
χη των ύπεςοχων. Βασιλεία:  tv χομ φιλοσοφία:  συ» 

35 νελΒασων, τέλειον το κατ' εικόνα Βείαν χαξαχτηςίζε· 
τα{9 χομ ανενίεες, ω: εξόν *ΑνΒςωπω, i% άςχιν.όν άποοεί· 
χνυτομ' χάντευΒεν Ευζωία χομ Εύπςαγίχ το7: άξχομε» 
νοις πο/λϊ] * χαΒω: πα χαι τι: μέγα: Φιλόσοφο: ίγνωμχ- 
τευσβν αξίςχ, τό το το : ύπηκόχς ευ οχαν άποφηνάμε-

■ ' A VOty



ft Nwm̂ oV8 Βλ̂ μμί̂ β
vof» ote βασιλίνα Φιλοσοφοε ■> >? φιλοσοφεί Βασίλευε,
Κα) '/ν’ «ττ&> συντόμωε το παν, ΰκ αλλοτί έςι το βατ*» 
λείι&ν έππημονιν.ωε, η της πςχκτικηε Φιλοσοφίας etvTO 
Το άχςοτατον, εν αυτω γκς απαν το Ι^ομοΒετίκόν Tt 
xg) Δικατιχίν. Ei is rSro, μετοο τ 5 Θεωςητιν.ατε η& % 
AcyinS, KW & Πςχγμασι κ94 Αογμασι βασιλιν.ωε ίπι- 
ςατησε* ο Βασίλευε, Ηομ το Πςονοηηχcv χομ Διαν.υβες- 
νητιχον , H&i ολωε το Ucubvrty.cv evieî erotf παντα- 
χ£, K&i τ is οί/λοί επι γ  ης εΰςε^ησετ ctj , μιτα
Ttjs των οντων γνωσεωε αχ,ωλντωε των χαταίεεςέςων ίο  
Iπιμελόμενοε.
^Λ υτ’ αν ο ψοε Αυτοχςκτως είδως , otr πο&ην πες* 

την Φιλοσοφίαν είσαγε* στίξην, τοΊε φυσικοιε πλεο- 
νεκτημασι την πες) τα χοίΑπα μελέτην έπισυνοίσίΐων * 
εζ ων ομα πέφυκεν εντελώς χατοξΒζ&αι παν εςγον τ*- 1 5 
μιον. ’Ewe* χμ} ημάς τΰε μιν.ςχε μιχςοίν τινα χSH 
πςόχ&ςον αυτω συνεισενεγχ&ν τα απανθίσματος έχέλευ- 
σεν αφοςμην, άποπληςαντεε την κίλευσιν, ταε υποτε- 
ταγμίνας εισάγωγαε εν Φιλοσοφία ν.ατ επιτομήν συνετοί- 
ζχμεν ολιγαε νπομνηματισμαε. Ο*!7εν etTts των Επι- 20
ςημάων το παςον επέςχοιτο Συνταγμάτιον , μη πςοε 
το της ύπομνηματίσεωε αμεΒόδευτον, χομ το των ιππα
σιών ακατευςόχητον αφοςων, οςγιζί<&ω. χμ} γάς ο $1- 
oorotf, τατο xsfj ειςητομ, xgij ως iiiorctf· *'θ $έ >5 σννοι· 
κοε αμέλεια χομ η αν.αΒαςσία φΒάσασομ κέν.ωλυκασιν 2 5 
ημαε·> εκίτηε πλατο3ότι8οε Φιλοσοφίας εϊσφεςέτω πας ε· 
αυτα ο ηνωμένος λαβϋν, τηετε ανεππημοσύνηε συγ· 
γ*νωσκίτω ημίν.

3*

Ό
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α'.

Tltgl'Oga.
qos λέγετομ μεν̂ χξμ το Όςο^έσιον' λέγονται <J£
1 »W ηΑςψΙ τα^ςάγματοεχομ το Ίέλοεαυτο. 

Όυτωγας παν το πεπεςασμένον, οςισμένον _ 
χ«λ«τ«/, χχ,§οπεπεςα<ϊοη. Κ «τ« τατο το 1

σημαίνω-



σημαινόμενονκμί 'λρι^οτέλης^Ορον  ̂έκάλεσεν, «V όν άνα- 
λύεται η Π<?ότο«σ/ί·* διον ΐΙ̂ ω προτασις, Βασιλεύς φι· 
λοσοφει. Ο£0< τ^ττ^οταο^α^ταυτί;? «σ;, τομασιAeur, 

το φιλοσοφεί * « ί  τ«υτοί γοβζ» αναλύεται η προτασις, 
5 ώσπερ «V τολ?υτ«£<* πέρατα, κ&ι ακ h i δυνατόν πέρα*· 

τέρωπροελ^είν την άνάλυσιν* ώσπερ γαρ λξχαι ταυ· 
τα  της εν προτάσεί Συν&έσεως, άτω x&f Τέλη τύγχανα  
της 'Αναλύσεως. Κ«/ Α^χι) <Je κ£/ το TtAof, or^ot- 
rot λέγοντας' ΪΙέρας γάρ hi το καταντημα. ' Ο&εν 

loroTf /MfV τι?? άρχης προς το τέλος ίασι, το τέλος πέ
ρας ενρίσκεται' τοΊς δ' tV τ5 τέλας προς την αρχήν, »ί 

Κλ/ αμφω οε τα περατα όια το κατ αυτα ωρι- 
<0«/το πράγμα, οςοι κατονομάζοντας, λέγεται *Ορος, 
HgH Στάσις ψητορικη, Κ εφαλαιον τη ςασα ομωνύμων,

15 K$tf Δογμάτων περίληφις, κα) πας Αογος κεφαλαιώ
δης H&j ευσύνοπτος?'Ορος καλείται. Τάττεται δέ ο "Ορος 
Κ0Ι το ‘Οςιζαν, κ&ί επί ασφαλείας χ&{ βεβαιωσεως.
’ EVi δέ παρά ταυτα λέγεται Γ/0 ρος καί ο ‘Ορισμός ο εκ 
γένχς ηομ συ φατικών διάφορων , η των αναλογών των 

βο αυτο'ίς συγκείμενος Λογος, κομ σημαινων άσίαν πράγ
ματος έν ολίγω' περί ά νυν πρόκειται λέγ&ν ημάς. 
Σημαίνει μεν γαρ ιψί το ονομα, πράγματος άσίαν, 
αΑα σκιωδως' ο δέ Ορισμός, φανερως' ον καί άποδι- 
οοασιν ατως. Ο ςος εςι λογος σύντομος οηλωτικος της

a 5 φυσεως τα υποκείμενα  ̂πράγματος. το αέν αν Αογος, 
ως γένος είληπτο .̂ το δέ, Σύντομος, Κ0/ το, Δηλωτι
κός της φυσεως τα ύποκειμένα πξάγματος , ως διά
φοροι συςατικα/. Αογος τοΙνυν είξηται ο 'Ορισμός προς 
αντιδιαςολην τα ονόματος. 'θτι το μέν '"Ονομα καν όπω- 

30<rSy σημαινη φυσιν πράγματος κ#{ αυτό, αΑ* ζν εκ 
μιας συνέςηκε λέζεως' ό δέ Αογος,  ̂έκ δύω λέξεων το ελά- 
χιςον. Σύντομος δέ, διά τε τας αΑας αακρας, η#} 
τας διεζοδικως περ) φυσεως πραγμάτων διαλαμβάνον
τας. Έπά δέ είσι λόγοι σύντομοι» κ#ί όκ είσ)ν οί τοια-

ηδηλαντες, οΤα η#} τd

Έπιτομνίς Λογικές Κεψοίλ. α. 3

35 τοι ορισμοί, φυσιν πράγματος μη δηλαντες, οΤα Η& 
αποφθέγματα' τό,ΐνω^ι σαυτόν' το, Μηδέν ά

A a
αγαν%

HSli



XM τα τοιαυτα» A« τδτο πςοσετέΒη το δηλωτικός τήδ 
φόσεοος τα υποκείμενα πμάγματος.
'As*** ^  ™ **1 * τ ® Μ*Κξεφ&ν πςός το όξΐ·

<?ον, οΓον ως εν ν π ο ^ μ α η  rev “Αν^ςωπον οςίζοντοη 
Ζωον hoyικίν 9iqr0v να χ& επίσημης δεκτικόν. χ& Ζωον 5 
μεν λεγασιν αυτόν χωξίζοντες 'Από τε των Άψυχων, x&f 
από των Φυτών X&f των Ζωόφυτων. Επεί δέ το ζωον 
Χενος έτ) των λογικών ζωων τε χομ αλόγων, διά τδτο 
πξοστ&ίασι xgtj τό Λογικόν, διϊΐωντες τον ”Αν&ξωπον 
των αλόγων ζωων. Έπά δέ χομ τας 'Αγγέλας ζωα λε- ιο 
γασι λογικά, πςός δε χ& τα  Ούςάνια σώ ματα , ζωα 
λογικά τεςατέυοντομ, διά τοτο πςοστ&έασι κΜ Το Θν»ί- 
τον , από των άςημένων τόν ' Αν^ςωπον διατέέλοντες. 
Ά&α χομ Ννμφας μακςαίωνας «να/ μυθευοντα/ ζωα 
λογικά χομ μακρόβια (ομωί μεν rot Βνητά) εκ φυσεως, ι 5 
d)k' ακ εκ μα&ήσεως, γινωσκοντα τας τεχνικός τε  λό- 
γχς χομ τας επιςημονικός· Ύότων αν άφιτωντες τόν 
Άνθ ρωπον, προστ&έασι τω οςω αύτα , χομ τό ΝS χομ 
Επίσημης οεκτικον. Eziv αν a rcs  ο Όςος εκ γενχς μεν, 
τ2 ζωα' εκ Α συτατ/κων Διάφορων, τδτε λογικά χομ 20 
τα  Βνητα- Keif τό ν3 τε χ&} έπ/ςημης δεκτικόν ”ΐΑβν ον 
τα  άν^ςωπα, συ?ατiktq εοικε διαφοςά ♦ Αα τό δανωόωρ 
πςοσϋναι αυτω. «σ< γα^ η#  «β·ιωΑ* ΐΑα* άτινες Δια· 
φοςάς μονοετείς όνομαζασιν. Άντιτςέφε* τοίνυν ό δη·
λ«$«ί ‘Ο /̂σμότ πςός τό όςιτόν. x&f γάς Οτι άνΒςω- a $ 
wof, τδτο £ωον λογικόν θνητόν νδ η#  επίσημης δεκτι· 
κον * χςμ είτι ζωον λογικόν θνητόν να X&f έπιςήμης δεκτι- 
χον , τατο άν&ςωπός έςιν. 'Αςετή μεν αν [τδ] ‘Οςισμα, 
τό αντιτςεφαν πςόδ τό όςιτόν. Κακία δε, τό μή  αντί* 
τςέφε*ν. 3°
ρ/νετβΜ οΙ τό ̂ ό άντιΤςεφεεν, *Η δια πςο&ήκην λέξεων, 
ν ^  Α οοφΜξεσιν.  ̂Keif ό μεν των λέξεων πλεονασμός, 
*^«ψ<ν των πραγμάτων εργάζεται * *ί ^  έΊλη-ψις των 
λεξεων, των πςαγματων πλεονασμόν * ατως αμφο·
Τε̂ ω&εν,̂  εκ τε τα πλεόνασμα xgj τχς έ/λείφεως, ατελής % * 
ο Οξος tV/v. Εί γα^ εττ< τδ κατα τόν αν^ξωπον όςισμα

πλεονα·
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πλεονάσας τις tout λεξεσιν εςά, "ΑνΒςωπός έςι ζωον λο· 
γικόν Βνητόν , νχ ηομ επίσημης Λεκτικόν γςαμμοοτ/κόν, 
είλετφιν των πςαγμάτων (ποίηση’ 8 πάντας γάξ τχς 
άνΒςωπχς τω οςω εμπεςιΐλαβεν, ct fo.ee μόν8ς rise γςαμ· 

5 ματικχς. Κομ άτι μη ζωον λογικόν Βνητόν ν$ ηομ επι 
ςημης.Λεκτικόν γραμματικόν, τχτο t y f  άνΒςωπος. & μην 
$ε η&{ άντιςςεφε* ’ άΛε γας άτι άνΒςωπος, tStc ζωον λογι· 
kcv Βνητόννχ *&{ επιτημης~Λεκτικόν γςαμματικόν· Ft 
Λε ye πάλιν «νλ«ψαί τοίς λΐζεσιν είποι τις, ’ ΑνΒςωπός 

ιοεςι ζωον λογικόν Βνητόν, (πλεόνασε κατά τον ελληνικόν 
υΒλον τοΊς πςάγμασι’ η$μ ας γάς ϋτος Νυμφκς άσά- 
γε* μακςοάωνας, τοίς άνΒςωποις συμπεςιελαβε· Key
άτι μεν''ΑνΒςωπος, tSto ζωον λογικόν Βνητόν ’ χκ άτι Λ» 
Ζωον λογικόν Βνητόν, τχτο ηόη ηομ άνΒςωπος. 

χ J Ί ί » ν  Λε οτι εκάνη η πςοΒηκη την τδ Λ)ς8 κώλυε* άντι· 
ςςοφην, η πςοςιΒάσα αυτω, όο μη Βεωρχντομ εν πάσι 

τοίς όςιϊοίς. *Επά τοί ye ηομ η των ίόίων, y&j των 
εν πάσι τοίς υπό τό uirre άόος άτόμοις Βεωςχμενων συμ- 
βεβηκότων πςο<&ηκη, την άντιςςοφην 8 κώλυε* ’ πεςιΤ- 

20 τολογίαν όί μόνην εμποιεί’ κάντεΖΒεν την συντομίαν τη 
*Οςχ πεξίαιςά. Kaj γάς άτις τω τ 3 άνΒςωπ8 οςω τό 
γελαζικόν 7τςο<&ησε*9 η#ι τό όςΒοπεςιπατητικόν, 8 πα· 
ςαβλάφε* την άντιςςοφην χόαμως. Είτι γάς ζωον λο
γικόν Βνητόν vS η& επίσημης Λεκτικόν̂  γελαςικόν όςΒο· 

PS περιπατητικόν, τχτο '’ΑνΒςωπος ’ η&! άτι '’ΑνΒςωπος, 
Τ8Το ζωον λογικόν Βνητόν νχ H&f επίσημης δεκτικόν ye· 
λαςικϊν οςΒοπ/ςιπατητικόν- Π αςαλαμβάνοντομ όε τά  
'tftccy *Sff 7C* άχωςιςοο Συμβεβηκότοο άς τχς υπογςαφΐ' 
κχς όςισμχς.

3° Δ φ * * »  ^  ° κυςίως ‘Οςισμός τ S υπογςαφιχχ όςισμχ.
Οτι ό μεν κυςίως όςισμος, εκ yevns σΰγκ€*τομη$μ όια· 

φοξων των όλων χσιωΛων’ ό $ε υπογςαφικός, εκ γενχς 
XSfl ίιαφοξων ’ τινων μεν 8σιωόων’ τινων όε ειΤ8σιωόων. 
Διά Τ8Το γάξ η$μ υπογςαφικός όςισμός λάγετομ, οτι κα· 

35 τά τι μεν κοινωνά τω όςισμω’ κατά Τι <5β τη υπογςαφη. 
γας η ‘Τνσγςαφη,ίί* τ» Γtm  ΚΜ Ίόίων n&j Συμβεβηκό·

ν A j  tout
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yivas τδ £οό«- ΰιαφοςων επεσιωόων, τδτ* γελαςι-
χδ, o7?tf Ιτιν'ί'Αβν. κοδ τ ίν  αττεζ» «σι συμβεβ*]- j
kctoc άχωζίτα· 3,Εχ« «id r/ χζκ,σιμον ηΎπογξχφκ όταν 
δκ 6%y το πξάγμα δσ/axW S/αφοξαίί.
" ζ̂ ν̂σιμος Si »&> ό υπογςαφικός Όξισμος, οτ«ν (%y μεν 

το πράγμα wtaSetc όιαφοξαε' δ /̂ »7ν «id αςκύσαε « ί  
το παζαςτίσομ αυτό' <wf επι τδ 0$>8τδ Ιττ-ιο'
W8' λεγομεν γάξ-, * Ιππος k< £αον αλογον' v&f το μεν 
^Αλογον, δσ/ω<5>?£ όιαφοςά kiv* «/&’ επβίδ των όλων 
£ωων χωξίσομ τον ίττττον δ SvvaTttf, πςοστ&εαμεν Hgf 
το ’ ΐλον, οττδζ» «V/, τ ό χςεμετι^ικόν. TtvhSe hoc σαφή
νειαν σι λείο να, x&f το τετξάπαν , k<v α χωςιςον | j  
συμβεβηκός, πξ>ο«ττ/θε «σ/ν, £τω λεγοντρf ' Ιππος k* 
$Γον «A;yov τετξάπαν χξε μετρικόν. Ου πάντοτε Si ο 
υπογςαφικός ‘Οςισμίς πάσι χςητομ Το7ς πσιάόεσι, >($«/ 
ξν.τοτε τοϊς επ8σιά$εσ<ν, « &.α >φ/ μια μον% πο&άχις άς- 
κύμενος δσιώ« Ααφο^αί, το λο<ττον εζ επϋσιωόων συ μ- 2 6  
πληςοί· Αιαφοςων όε δσων δσ/ω«ίων άςκΰσων €*ς τον όςι- 
σμον-, το παςαλαμβάναν εστχσιωί&ε-, άτεχνΐας ετίν. 
κ£1σαυtoos not το Si 'Ύπογςχφης Set%vvetv, το πεφνκόσ 
$ε*χ$ηνομ Si ‘Οξισμχ' πλϊ,ν «  μήπως π fit ατελείς τον 
λογον ποιημένος τα, δ «iumree/ το πςάγμα σαφώς αύτο7ε 25 
Ικ των baiooSav κςμ μόνων παςαςϊϊσαι διαφοςων' τότε
χάξ ’ΰιχφοξάς επχσιωΰ&ς Sia τχς^πςος ϋ£ ό λόχος «V
«ασοόφ^ν ττλείβνα ττβ^αλδψετοΛ 
/\αμβχνοντα) οιΟςισμο) ε£νΎλνs [εξ] Ε$δσ*

°̂ ον, ’AvJfjaV k*v εκ Χωλκδ πεποικμίνος, 'Ανόςός 3© 
«σοσ. εμφχάων, Ύλχ /κεν δν k<v ό χαλκός Hgfi ά\ αλο- 
yet τ» 7εν« ’ το «Jg άνόξός «<5οσ εμφομνων, luScs ον» tom? 
o/a<£o(»e«? αναλογεί τάίς σνςατικαίς. Ααμβάνοντα} H&f 
^  Λ Τττοκβμίν» Τελ8ί. Υποκείμενον μεν «ν k ',  TTf- 
ξ '0 το καταγίνεται' Ίΐλος Si, ·1 τοχάζετομ' οϊον, 3-
larfixtj *ϊ < τεχνί) τα άν^ξωπαα ιάματα καταγι-

νομίνιΐ,



γομίνη, υγι&αε πεςιποιητικη. 'Υποκείμενα y ας τ% lot· 
τςικη, τά  άνΒςωπ&α σώματα * τέλος δέ, το πεςιποιβί· 
£$*1 αυτοίς Try ύγιείαν, kW ί παςασαν διαφυλατΊαν■> η 
άτϊασαν άνακαλ&£δοί{· Ααμβάνοντομ Key έξ Τποκεομέ· 

5 ν» μόνα κ&) έκ Τέλαε μόνα, όταν έκ Βατέ^α τατων δυνα· 
τον y δηλα&οη τό πςδόγμα. Εξ ’Υποκείμενα μόνα Οςι· 
σμοε, cos ore λεγetTts, ‘Τ «λαςγικη έςι τέχνη jtarayive· 
μένη πες) την ύαλον’ εκ δέ τα Τέλαε μόνα, ως τό , Μ«- 
γαςικη έςι τέχνη εδεσμάτων κατασκεύαζε ικη. ®εωξ£ν-

ίο  Tctj δέ Hey iv τοϊε τοιάτοιε άπασιν όςισμοίς τά  γένεσιν 
άναλογαντα Η#} διαφοςοαs (roots) σνςατικάίε * ωσσες 
καν τοϊε πςοσεχωε άςημένοιε, η τέχ\η μέν ωε γένοε έςίν ’ 
ως διαφοςοδ/ δε συ~ιxTr/.oCf, τά  λοιπά.

ην κλησιν δ' έχον οι Οςισμοι έκ μεταφοράς Των της 
1 5 Γ?ί ΟξοΒεσίων * ωε γας δι εκείνων χωςίζεταί τα  χω· 

ξίχ απ' ά&ηλων, ατω κμ/ διά των ολισμών τά  πράγματα 
άπ ά/ληλοΜ διακςίνετοq. ΑέγovTotf δε Hsf} οςισροί
Kgtj οςοι, διάτε τό πεςιοςίζ&ν ηομ πεςικλά&ν, ατω 
διχχωξΐζειν άπ' άδηλων τά  όςιςά , ηομ διά τό ενόςατα 

ao K&j ευσυνοπΊα ηομ σαφή ποιαν τά  πςάγματα· Δήλα- 
σι μεν γας ηομ τά  ’Ονόματα, φυσ&ε πςαγμάτων, ωε 
εφημεν. Διό καί τινεε, οςαε συνε^αλμέναε ταυτα κεκλη· 
κασιν,ωσπες^ν ονόματα έξηπλωμίνα, ταε οςισμαε· Πλ«ν 
ο δηλζσι τά  'Ονόματα, σκοτανωετε v&j ασαφώς κ& 

25 άδιχκςιτως δηλαν πεφυκασιν’ οι δε *Οςοι καΒαςωε ηομ 
σαφωε ηομ διακεκςιμένωε , διά τό χςη&ομ διαφοςοϋς 
Hod ταντοαε άοιωδεσι, τατέςιν, ασίαε ηομ φόσαε πςαγ·

. μάτων δυναμένοαε άπ αΤληλων διαχωςίζ&ν.
Ή  ^  Τπογςαφη τ  αυτής της κλησεωε ετυχε διά τό έοι· 

30 κένομ σκιαγραφία. Τελεία μεν γάς γςαφη ό^Οςος 
r, δηλων αυτήν την φυσιν τα πράγματος ’ η δ"Λ.

*Ειητομνίς Λογικές Κεφοίλ. &!. 7

«σικέ. Ύπ*
γςαφη σκιαγραφίαν μιμάτομ τινα * τά  γάς πες) την 
φυσιν τα πςάγματος διχλαμβάνασα ·> δίδωσιν εκ τάτων 
είκαζαν το πςάγμα. Ό  δε υπογςαφικός όςισμόε ατε 

3 5 σκιαγξαφίχ tomev% ατ αν έντελογςαφία % ά&ά μεσο- 
τητί τινι1 πςοσεγγίζα δέ μχίλον ·> sire τω όςισμω, «τβ

Δ  4 *



τν υπογραφή - κατά τάς xaicoSets « Ιπχσιωΰας διαφο-
f«V, *ζ ων ομΰ αβύ συνέςφεν.
’[ςίον <Γ on KW to -ΙStw ev το7ς Ό ςισμοΚτε

*Ύ πογςοίφοας λόγον e%« λαφο^άί ‘ HcwSxc μ£ν, to 
καθα^ωί άπα$«·* (e χμ/ λκφοξχν μονοαΰη v.oohSoiv, ως 5 
(ΐπομεν, ως μη κατά ττλβόνοον «ίων λεγόμενόν) oTov εν 
ανΒ^ωττω, το ν« >φ/ επιςνίμης ίεκτ<κόν̂  e V w A f  ie 
ίιοίφοξχς λόγον f%« το λοί7Γον ΐλον* ο ον ev Ανθζ’ω^ω 
τό γ?λα<?<κον, Ιν Ι̂^ττ» το.,χξε μετρικόν·, εν ΚυνΣ το
νλχκΐκόν. *Οπες "ΐλον καν επασιω ε̂ε «χ , 7τλ*ΐν ά ^ α  ΙΟ 
Συμβεβηκοτοε ποοντος 7τξοημωτεξον, οσω κομ «ίοί ολον 
χαξοοκτηςίζ&ν ίυνατ«/ τχλεον, >) άπαν σνμβεβηκοε·

ΡΉ /* Γf »*ί ){£/ c'jfUTixyi Aixfpogtit ·
*Η *

0 ^ O P O C s^  ‘Titoxet/tuvis ncrf rS Τίλ«·
ι̂ Η 'Τποχημίνχ /usv# *
lvH ix Τ/λ«ί \»ufitcvtrtif,

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ν. B'.
IT ff i  Δ ί Λ ^ έ σ ε ω ? .

αν Πράγμα if Δ*ο«ξ>ρτόν l<?<v, »ί ’Αί/α^#τον.
Το it &om£etcv> # Καθ’ αυΓο.ΑβΜ «̂τβ£/, $ 
κατά Συμβεβηκος. Key το μεν καθ’ αύτό 
ΰκοιςιίμενον, if άί Πράγμα Αο«£«τα/, *} oof 2 5 

Φωνχ. Κβ£/ «’ μεν «ί  7Τ^αγμα, ylveretf άπ'ο lev#? «$■
« ί/j Δ<α^εσ«·, κ.0/ οί7τό E’/iaf « ί άτομα, χμ/ α’ττό ̂ Ολοον 
« ί μ?£»Ν χα/ Λφ’ ενό? χα/' w^of εν* ταυτα γάζ> oof ττ^ά- 
γματα Αοα^χιτα/. Εϊ it 005· Φοονχ, ylveretf η Διαίζεσις 
άπο όμανύμ* φοονίόί «s· &άφοξχ σν\μοανομενχ. Το μεν 3 α 
av καθ αυτό Λα^Χμενον, τοιαυτχν εηιίίχετομ  τχν Ααί- 

ο^ °^ Ε ”« τά  συμβεβηχοε, ri ως άττό Ουσ/af « ί  
ουμβεβιjxcret έχ«  t »jv ί<οά(ΐίσ<ν,  ̂ oof οί7τό Συμβεβ*· 
κοτών &ς jif iu s , jj αττο Σνμβεβηχοτων ας σνμβεβί\χό· 
tec. ταυτα γά^ 7ταντα κατα αυμβιβηχάς «Viv. 35
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το/vw φαίνονται τςόποι διοαςετικο) οκτώ’ Ο 
άπο Γh a s  a s  αδη* ο ον, το Ζωον διοοοςατομ a s  λο· 

γικον n&i αλογον * ‘Ο ait ο Εΐίδαε as άτομα * oifov, ο ^Αν- 
&ςωποε διοαςατομ a s  Πέτςον xsd Παύλον, χομ ra s  λοι· 

j  πδί κο#τ« μεςοε ά\&ςωπαε. Ο απο Ολων a s  μέςη, 
ομοιομεςήτε Χ$μ άνομοιομεξή· Κομ ‘Ομοιομερή μεν λεγον· 
raj, τά  δεχόμενα χομ το ονομα xsd .τον οςον τδ ολα τ»

■ χ$μ άλχλων  * ωε όταν τεμωμεν rtiv Σαςκα a s  πο/λάε 
σάςκαε · χομ γάς εκατόν των μεςων σάςζ  λίγετομ, usd 

ΙΟ τον οςισμον r*js σαςκδε επιδίχετομ’ θάμα γά ς  Ιςι πο- 
Tjriyos εκ φυσεως. Ανομοιομεςή δε άσι, τ ά  μήτε  ονομα· 
ro s  μ ίτ ε  οςισμα κοινωναντα, ή τω ολω, η α ^ λ ο /f * ωδ 
όταν διέλωμεν τον Πετξον a s  κεφαλχν χ α ς a s  usd 7rc* 
8as * αδεν γά ς  εκ τχτων, a re  το ονομα, ατε τον οςκτμον 

1 5 επΐδεχετομ τα  ολ# ή των λοιπών μεςων. Ο α<β’ *νβί
ev* ’Αφ’ tvos μεν, ως άπο τ /js Ίατς/κήε, ιατρικόν 

βιβλίον, ιοοτςιχον εςγαλαον' ταυτα γάς άφ* Ivor «β-ιν* 
επάπες άπο μιας της ίατςικήε ωνομά$ησαν. Π^οί εν 
8ε, ως υγιανδν φάςμακον, ύγιανον βςωμα * οτ̂ οί $ν y«£ 

30 βλεπασι την υγίααν· 'Ο άπο ομώνυμα Φωνής a s  8ta· 
φοςα σημα*νόμενα, «τ* ολά «το μεςη- Ολα μεν, ως 
όταν η Κυων φωνή διομςήτομ άετε τον ’Αςςωον κυνα, τον 
"Χεςσαίον χ$μ τον Θαλασσών * ταυτα γάςολα άσι. Μο- 
ςη 8ε, ως οτα» το της γλωτIns ονομα φεςητομ κατά τα 

3 5 άκςα τδ υποδήματος, τα άκςα τα αυλα, χομ τ δ γεύςικα 
μοςΐα των ζωων' άτι vu-μέςη άσ) not} αχ ο λα. ‘Ο άπο 
Ουσίας άε συμβεβηκότα* ωεόταν άπωμεν, των’ΑνΒςω· 
πωνοί μίν άσι λευκοί * οί de μελάνες. ‘Ο oiVo Συμβε· 
βηκότων a s  Galas’ ωε των Λευκών, τά  μεν έμψυχα* 

30 τά  δε αψυχα. ‘Ο άπο Συμβεβηκότων as συμβεβη· 
κότα' οιον, των λευκών, τά  μεν &εςμάι τά  δε ψνχςά* 
&ε{>μα μεν, ως επί τί}ς Ασβέςα * ψυχςά δε ως Ιπ) τήε 
Χιονος.

d on κυςίωε διοαςετικο) τςόποι τςας άσιν * ο 
35 , Γ?vsf βί άδη, ο άπο**Ολων ας μεςη, χμ) δ

απο ομώνυμα Φωνής άς 8ιάφοςα σημαονόμενα * οί δε αλ·
A 5 λοι
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λοι τςόποι καταχςηχικωτεςον διαεξετιχοι ονομάζονται- 
*Από γάζ Ει$ων eis άτομα όιοάςεσις 8% εΧιν, ά& απα- 
ξΙΒμησις' άπειςα yάς οντα τά  άτομα ίιαιςεσα καΒυ- 
ποβληΒηνομ 8 ivvavroif- Ά)λ 8$ε άτι ο Συμβεβη κόταν 
tis χσΐχς yhsTotf όιοάςεσις * ο γάς λεγων, οτι των Λεν· $ 
κων τά μεν έμψυχα, Τα 3? άψυχα, ως απο σωμάτων 
ίπιόεδεyμενών λευκότητα παάταη την λαίςεσιν, ατιν» 
χσΐομ «ο7ν* 8 %ε */άς δυνατοί τό συμβεβηκος «V 8t!us 
ίΐΜξεΒηνομ' οτι τό $ιο*ξ8μενον as πςάγμα, ets ομοια 
Βέλα διαιςεί&αι, 8 μην eis ανόμοια. Ο υτε όε από Ο ίσιας ι ο 
« ?  συμβεβηκότα yivsruf όιαίξεσις' τό γάς λεγαν, οτι 
•των 'ΑνΒξωπων cl μεν άσι λευκό' , οι ίε μΐλανεε, 8Κ fc* 
ό'ιοάξεσις «ττό 8σΐας eis συμβεβηχίτχ, ά)λά από 8σία$ 
ds 8σΐχς πάλιν εχάσχς σνμβεβηκότa * eis ανΒξωπ8ί  
γάς μελαναε ηομ λευν.χς εγένετο η (ϊιαιξεσις , όίτινες xj 
8σΐαι άσίν. 'Α/λ' 8<? από Συμβεβην.ότων eis συμβεβη- 
κότα 7 iveruf βιοάςεσις. *Η γάς από Γevtts (is άό'η ες'ν 
η τοιαυτη ΰιοάζεσις' ως όταν eis λευκόν Ηομ μελαν δίαιςη- 
σω τό Χςωμα' Γένος γάς έξι τό χςωμα τ 8 λευκ8 Kgtf 
τ5 μελανός* *Η από Ουσίας eis ΰσίχς* τό γάξ Aeyetv, 20 
οτι των λευκών τα μεν άσι Βεςμά, τά  όε ψυχςά, άόεν 
ά/λο ε<?:ν, »t οτι των σωμάτων των επ ιό shy μενών λευκό· 
τητα, τα μεν εχπ Βεςμότητα, τά  is ψυχςότητα. ncfif 
*/άξ αυτή καΒ' εχυτην ηλευκότης, ητIs έςι συμβεβηκός, 
8τε Βεξμη ε<?/ν, 8τε ψυχςά ’ επά 8Κ (Χι τι συμβεβη- 
κοε ετεςω συμβεβηκότι πςός υπας^ιν υποκείμενον * μόνη 
if η 8σια πάσι τοίς συμβεβηκόσι πςός τό &νομ ταυτα  
νποΜίΤομ. Ούτε h  εν τοΊς άφ' ενός ηομ πξός εν Βεωςά- 
τβμ ίιοάςεσις, άΰκ άπαςΙΒμησιςάόςιςα γάξ ταυ
τα  ηομ άπεςΐλητίΐα, ωωτες όη ηομ τα άτομα * ivvaTOf 50 
y « f  « 77«ν τις, Ιατςικόν̂  βιβλίον, kW ϊατςικόν σκεύος, 
νχτξίκ,ον εμπλαςςον, η$μ ά&α μυξίοο * ωσαύτως υγιεινόν 
οίνον, υγιεινήν ileurav, ύγι&νόν άέςα t&f τά  τοιαυτα,

®τ< Διμιςεσις, ’Επιίιοάξίσις, 'Ύποίϊοάςβσις, κοί
τα  Τ8Το όιαφί^ασιν a7kήλων, καΒότι η μεν Διοάςεσις %c 

ΙΤξωτως τεμνυι χρ πξάγμα * η Μ 'Επιόκάξεσις, κατά
ΰίυτέξχν• \ I



II
fievrfyctv επιβολήν τέμνε* το αύτόπςάγμα ’ η δέγβ *Ύπο· 
διοάξεσις εν των τμημάτων παξαλαβχσα, τέμνε* αυτό'

- οΓον, o ’’ΑνΒξωπος διοι*ξε*τοΗ ε*ς”Αςσεν ΜΗ Βηλυ’ τ 8το 
Διαίξεσις. Kotf πάλιν ο ’’ΑνΒζωπος όκαξείτομ ε*ς Ψυχήν 

5 HOf Σώμα' tSto Επιδιοίςεσις * ητις τότε μονον οφείλε* 
ytvf&cq , οτε καΒ’ εκαςον των τμημοοτων της πλάτης 
οιαίξέσεως, τα της δευτέςας διαίξέσεως, είτ8ν έπιδια*- 
ρέσεως ΒεωρϊίντΜ τμήματα. ’ids yap έν τω αΜενι μΗ 
εν τω 3ηλε* νεωρε*τοΗ ψυχή ΜΗ σώμα. Οταν 6? ε*πων
tf *< 1 I Λ  Μ  ) Μ  if fίο οτι η ασια όκΜς&τομ εις σώμα x&f ασωματον, ε*πω πά
λιν , οτ< το σώμα ι̂αιςάτομ β ί έμψυχον μη a\pυχον, 
εποίησα ‘Τποδιοάζεσιν. Λέγονται δέ τα εκ τ£7 αυτί? γε- 
V8ff τμηΒέντα, Ε«ί>) Άντιδιαίξύμενα, ως άντίΒεσίν τινα 
πςός αΑηλα φέςοντα, καν εκ τ5 αυτί* «εν ενοί* ©Γον 

15 Το σώμα ΜΗ το ασωματον ε$ της όσιας διαίζεΒέντα, ΜΗ 
μετέχοντα της όσιας επίσης, αντ/κ«ντ«/ ΒάτεςονΒατέ· 
ξω κατά τάς όσιωδε*ς διαφοράς" το μεν γάξ Τζίχη δια· 
ςατίν' το δε τ» Τξιχν διαςατόν είναι πίξ$ω καΒέςηκε* 
My επ) των αΑων ομοίως, Άέγοιντο δ' αν Άντιδιαιρχ· 

20 μεν», ΜΗ ως όμοτίμως μετέχοντα τ 3 γένας, h ί
ξηντοη <ι ΜΗ <*>ς αν είποιτις οντα ϊσοδιαιςόμενα, μΗ άντ) 
Βατέςα Βάτεξον κατά τό ίσοδιοάςετον^λογΐζόμενα' ΜΗ 
yUQ tv τατοις όκ ετι,τό μόίΑον μΗ ητίον μετέχον τ»  
γένης. Ο ντε γάς το σώμα τύγχανε* όσια μάΑον τ8 άσω· 

2 $ματα, ΰτε το ασωματον όσια μάΑον τ 3 σώματος' μΗ 
επι των αΑων ωσαυΫως. Ούτε δε τό Φύσε* Π ο̂τε̂ βν 
εν το7ς άντιδιαίξϋμενοις ευξίσκεται' κατά γάς πάντως 
Τ8ς Τζόπας των̂  διαιρέσεων άπε&ν εκ των τμημάτων 
ΤΟ, τε μαΑον μΗ ητίον 9 H&j τό φύσει πςότεςον, πλην 

3όταν άφ' ενός ΜΗ ^ξός tv. φύσε* δε Πςοτεςον λέγετοη 
Το άυνανοαξόν μΗ μη σνναναίξόμενον' μΗ συνε*σφεςόμε· 
νον μη μη συνεισφέζον' οιον τό Ζωσν φύσε» προτεςον τι* 
ανΒξωπα, διότι άνοαςόμενον, συόανούξε* τον άνΒςωπον “ 

Ύχξ μη οντος» όδε άνΒξωπο* ffcotf' σννε*σφεξόμονο* 
35 ** συνεισφεξε* * ίπ& συνεισφέρεται μέν τψ ανΒξωπω"

(eeyΒςωπα γάξ οντος, μη ζάόν έ̂ ιν εξ ανάγκης.) 8 w*·
ν«*σφ$·

’Επιτομές λογικής Κζφχλ. β\
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r ΗΚα5’ *J.« 
TO I to',  W'
Δ(λ<-j ; ; t0*VHXXTCL

ν&σφ'ςν $1 τον άν^ςωπον* Ẑ'a ŷ ovrer ax Sty Η$ί 
avŜ sroi £W/'’ «Α*''ΐ*»βί tv%«V, J B&, ί Κύα>ν, j 
afoorl ζωον. Φυ<τ« yyv πςότεξόν £?* το Γ*ι·οί τ3 «iai,
Key το ίύοί τ<2ν ατόμων. ’Ey $ το<£ ««few )? ro7f «το- 
usi( α§εωρ&ται το <®υτ« προτ̂βν * a y«f το Aoyixsv, c 
φντ« πξοτεςον τα αλογβ (ε»« a* συνανβ«ζ>«, aee συ- 
ν«σφί?̂ τοί/·) aie 7Γ«λ/ν ο Πετξοε φυσ& τΐξοτεςοί τα 
Π«υλ«* ’ΛΑ’ ad's μάΆον ζωον ύπάζχβι τό λογικόν, τό 
ίε αλογον ητΊον’ ait o‘ IJfTPCf μα&ον av&fw.TW, Η#/ *JT- 
τον ο Παυλοί* Φάβκακονββ ecAa φχςμοίκα ύγι&νότεξον, ι& 
χομ ΰιβλΐον «Aa βιβλία ιαΤξίκωτεξον.

{ *Η «Vo Γ7»*» β< «Λ»·
*Η uito Ε $#t «ί Hr ο μ *  ·

’"Η «V* "Ολα* tit μ&ζη ·
’’Η *Αφ' hosnjf} «got & iixtgSretf.

H us vuttt f t{0fj I f  Iy «το ομιοννμχ (fmtft at 
_ iix<£ogx ημααίίΛΛνίΑ iiiuigtott. · <
’'H «Vo OvV/u  at συμβιβηχότ* Suugaruf' 
? 8 μ ε -  j ^νμβτβηιηί *H *Vo‘ Σνμβιβηχόταιν tit iai*s ’
VQV. [«wp * [*H ««ro Σι̂ ι/δ̂ χοταν at σνμβιβηχότχ.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  f .
n^l , Ύεχννις, χ#Α ’EflW·

μνβ* έν ω χ&ή πεξ\ των Δυνάμεων τ$$ 'fru&vfe·,
s ί Γνβοσίί·, ν οίνευ Λογά Iqr'v, »j μετά Acya' Χ&-> 9$ 
r~ I ί Isw, »} Κοίθ’ολ». ‘Η μεν αν ctlvsv

.LL JL. Acya Γνωσίί τι Μερική, oro/« tjjv Π«?α>»* 
m  εςιν t) TletQoii t\os ττξάγμχτοε άλογοί 

yvajffii* c7ov , orciVT/i pV μόνον yivdoswj βοηΒημα , hW 
τ&τω χ̂ «Γο, την mtixv «yvcwv, kcc&  rjv ωφελεί το j0 
το<3το> βοηΒημα. H it osveu Acya Γνωσίί v\ Koe&’ oAa» 
vroiti την Εμττ&ξΐϋον * f?iv Έ.μ7ΐ&ξ1οί η Των not & ολα

.τΧ!*™^&Ρξ.'· .ναν*ξ τw  ξμναςικων 'ίατξων * are#
7«ζ> 7ΤοΑά μεν̂ ινωσκασι βοηΒημωτα' την ourlotv it Τ«ί 
βάρκας* uvra* a yuwmaaiv. ’Εμπ&ςία τοίνυν 
μνήμη κ& τήςητιε άλογοί τ«ν ★ οΑ*κ<ί χ&) όότΜυτως

όφΒεντων
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οφ$έντων ’ o γάς έμπειςικός Ίατςόε έν μνημη κατόχων 
Up} διατηςων τα  'no7k.ux.is n#f ωσαύτως οφ^έντα ιάμα
τα , κέχςητομ τύτοιε, τον λόγον rtfs ιάσεως 8Κ είδως. 
*Η δε μετά λογά Μεςικη Γν»ο7$·, Ύέχιηε η Επίσημης 

5 μέςος ποιεί' Τέχνης μεν, εί το υποκείμενον τςεσίίόν* 
'Επίσημης δέ, εί το υποκείμενον άτςεπίον. ‘Η δε Καθό- 
λα μετά λογά Γνωσιε, τελείαν Τέχνην η τελείαν Επι- 
μημην ποιεί’ Τέχνην μεν, είπες έχε* τα  υποκείμενού 
τςεπΊάτε ηςμ αΤλοιωτά4 εί δ  άτςεπΊα ηομ άναΤλοίω- 

tl ο τα, ’Επιςημην. Τέχνη γάς η& 'Επίσημη κατά τα  ύπο- 
κείμενα διαφες8σιν.

μεν 8* η Τέχνη γνωσις των κχ&όλ8 μετά λόγΰ, 
τςεσίΐχ τα  υποκείμενα εχχσα* η πάλιν, Τέχνη έ<ςι 

συςημχ έκ καταλήψεων έγγεγυμνασμένων, πςος τι τέ- 
•(1 5 λοί ευχςηϊον των έν τω β'ω- Συςημα μέν ttv έκ κατα- 

λήψεων , Τ8τέςιν, ά&ςοισμα έζ έ φευςέσεων, έίςητομ 
πιμε άντιδιατολην της πείςας νπαρχόσης γνωσεωε με- 
ρικηε’ έγγεγυμνασμένων δέ, ήτοι δεδοχιμασμόνων, Six\ » » >tl/ * ,. Λ , V / ,την εμπειςιαν αοοκιμον 8σαν £(ι[όην. Το οε, πςοε τι τ*· 

Ο ο λοε εΰχςηςον των εν τω βιω πςοςέ$ειτομ, Six τάε Μα- 
ταιοτεχνίαε χομ Κακοτεχνίας * δατινες ύδε τέχνομ είσίν. 
Η γας Ματαιοτεχνία, 8τε ωφέλειαν 8τε βλάβην εισ
φέρει τω βιω' ως η Νευςοβατικη, η$μ η Κοντοπαικίικη. 
*Η δέ γε Κακοτεχνία, πςοε τω μηδέν ωφελείν η& Βλοο- 

£5 τον βίον' ωε η Γοητικη. Τέχνη πάλιν έςϊν, εζιε 
όδω βαδίζπσα μετά φαντασίας, πςοσκε*τομ δέ το μετά 
φαντασίας διά την φΰσιν. *Ε£ιε γάςτιε έζΐ χομ η Φυ- 
σιε, όια το την εξιν απο τ 8 εχω λεγε&ομ ωε εχ8σα το 
είναι έν οΐς έτιν * οΐον έν Ζωω, έν Φυτω, έν Λί&ω ηομ το7ς 

3© λοιπούς. Βαδίζει δε η#} οδω, Τ8τέςι κατά τάζινπςοέςχε- 
τομ, hsH πάντα κατάλογον ποιεί* 8 μετά φχντα·
σιας, ωαπες η τέχνη * 8$έ γάς πςοδιχτυποΊ έν έχυτζο 
βύλετομ κατασκευάσομ* άλογος γάς έζιν*. aft? ό τεχνί
της κεχςημένοε τω λόγρ, ηνίκχ τι βόλετομ ποίησομ, πςό- 

3 5 τεςον διατυποΊ τό ταστον έν έαυτω, η̂ μ ε& 8τωε απο
τελεί. • « 

Έπιςημη

Έπιτομΰς Αογιχνίς χεφάλ. y.
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d*fiv >1 Twv Κ(*ί)οΑΗΑίΛ loanov I v<vcnv HW αμ0· 
r«K0nrU ' u/iWrtwi ydq '/ικ*τκ« rod yivMiKo^i»#, 
rd «Οι i*V α^ονηόντν i ^  »v(»̂ p.'<vrc>v ’ nd'i yid  ̂*■’£#·W , .. » , \ I ' * , h ' w · · |Ttifa Των «//» κ('«0Kvv Ti»V WiOTIfTfllk'· w'IVVf If ιΛ·

TfiK»), M̂ C« vrr<·* th kw£)0Ah Avityv/r* iiwAwMi-irtVrt, f 
tS κο»ί)όλΗ 'Ί/ί/ftf, x# τΟν Ομοιων' ariva art ωυα\>' 

των ϋχν<ην. 'll Jd Ίίχνη ηνς) Ted (W w, hW t# /w>|
« 0  tva«i'i‘«>*· *;/pvr<* Korrwyivirrw/' rod y « f  ΰ/τοκ«/4*ν<* 
retCrv iW vm <i;u k<W «ΛΑοκοηί' κηβΟ,νν τ{) Ί«γγ?ικ{/ rod
idvÔ WToW CfOjUrtT#. XOSf ΤΗ «VlV on , dov· Ι ·
Τον τινί Kd^M^nov iv kmi ĉv dtOVTl, cπίψνι/ιν ι\} f^Mniv- 
τον τηνικαντα τύ  καιαηψαι ον . ΚΑόν-ηΐν)*» «ΛοίίνΟιΙν*
τον ΤΗ V/ίΟΗΟψΙν» , βλάβιΙ w'f ΰκ ωψίληα Τω Κ#·!)^’
σ/̂ » ο/ηΐκοΑπΟικτ»’ η<// ytiyovrv ι/ « λοίί^ /αο T«k Ιοίσοων, 
η νΤΛ̂ « τον Acyov τιίν τνχ,νικ, «/λ» 7tn{>ti το τ {ΐτίΐον *1 
ΤΗ O/rOKrtflilH HOf/ (d^Olwrdv. 'ΓηΙΌ (ϊί ΤΟ Λ·»«Τθν Τύον 
*/ΛΌκ**μίν<νν» w  in) πανών Dvoô viTaf τ*χν»ν, Oi)m 
Η τα νηοκιίμονα τχ,Ηοα ποίημα, Ί./ηηήμη ωνίμαπα/»
«W το vV/ί «ίοΐί/ιν κΡ/ θ(*ον ΐβίν '//μαγμάτων ayttv νμϋν * 
τϊίν άοριίαν KW μοταβοΚϋν των in) μίγκν elnayHva. 3 · 
'll yciq Έη^ψη 7ϊΐχ) τα κχί)ολΗ W/ ΰμοτάηίωτα κ«· 
raylvvrdf-
/\η d’i χο*/ τϊγο yrndcxeiv, on των ψυχικήν AiW ^ kvv,

«/ /ον «?ι φυηκ#/' «/ <ο ν.ωΐΊκα) ηο*/ ο(**κηκ«|1 
Λ  I ναινικα/. Κ«/ Φυτικοί//idv <ΐ<τιν, χ το (tfyrriiiKii Hjff *9 
Ai)£dt/hi) χο*/ Γονχηκχ. Zwhk# /di χρ/ (ptfltKtt). HwAif’ 
civ, Μυμον HW 'Ι.η&νμ'η», \\ctj ι) μϊν MnAif·
civ, <ϊυναμΙϊ rtfi AoyiKif' rtAoyoi dd duvrt/wi*iv, if iv/srii)u> 
μ/» nefi i (όνμίν. 'll di ντ(Ό«ί('νσιν ίηαμφοηψζα. ’ l l  
μίν ’/etf litiAri/n aurHi κ«ί)’ « utijv i<fi rijv AoyiKHV ψιι· 3 ·  
%?»’* Hflji vrfdv fiovovrd oiyi»i)(lvrtcoro»v*r«/* if ll(<owi. 
( r<r“ ' TMf ονμηιιττλιτ/μίνην in) rff «Aoy^ · ^  /(or) μ}ν 
Wfdf tS Acvh ylvtTUf · vtotJ di, vr(-ov rifv ahoy lav, Hpf 

7000 'Λ([0 Ttfdir · did KW νΤ(»ο«ί"#σιν Aivnttf. I V«· 
fiM«/d'rri}v ψνχΚν duved̂ oii #i»), NSv, Λικιοιλ, Λ }(α , IS 
Φοιι nvciM AitUfjcin Kc/ AoyiKa) μϊντύτων, viSv η.&

iimom'

«4



hciwK*' “AAayat JV, (pWTrttfU HiW uldrivn·. 11 JV JJ* 
tpianiμψντν/ιζν»' y im ty y u p w  pirtihryu, Hi*/ tiV*w 
Λ/y*. K«) »v*i> λα'/# Mt'v, »re«F χω^\. cur loth h (* (y
'#’«  ηφΐχμητα»« Μ*τα» λα·/# c*v, arnv ^  «ir»c*k ιιΆι*·/#

 ̂τ<νάν *<V tp <5â<vV<ty //(‘('(V/dr#/ a<W, <ϊα£#£«τιι· τ»ιν Λα* 
*/4*>ίν o»i)«vi*rav «να»/, p / ** row  a«W«i· w* τί·
τα iAOtvv’ /Αί <*λα'/α»' »/ <̂ £a», Αα£α»£»τ /»«λ<ν <<ΛΚα*· τ*ΐν 
Λΐ’τ»ί» ψι<'γ*)ν νΛΰςχην «*)α»ν»ταν, «Λλ' ν'* τ« «»«/ <*ι'· 
T»/w otCronIvtlTOv, Tttvtov ί  »·»/π5ν, «ΐ'Τ*ν«'("/>/ι αν ’ τα <0

1 C »  «ι’τακίνίΓΓΡν, <#V»#Wrpv' τα Α' α»\τκ»ν»/ταν. #ί)α»ν(*ταν' 
ίΑίμπτ* λάγ# (ϊά£α»' htjV /*»< r j ιμ̂ λγ̂ λ^ ο» t\vv /<('α» 
Trttrwv. AkoHjc/u' w ν'ιτν, ») tw '/ra*('avm μν κ̂α) γν<*Γ«ι· ’ 
rS ητν̂  avrai' yaif <̂ vT*Afl»M/3tf vara// »i « αΟηοτ» · αΓαν η ( >f «· 
οτι, η οψατβ*/ · *, u <Κ>ν«τ*/ γν*ίν«/ «ι'τά' H(W Μ  τΛ  

I j *!uSKa>v ομνίωϊ· Φα»ντα»«7α» Jv *?*Γι», »} τ ί  «/favraV /<ν̂ ικ») 
yvivim ’ <νΐ· ar«v ^Μ* aiv̂ fW/rav, σημιγον φ«»ιαί· 
t&a «ΰτάν, >|'/«ν ταν τίτϋταν. Ntfv Λ w*!)ή·
ΠΗον a Λ(ΤΫΡΤ(Ιλ«α· Τ»|ν Φα»ντ«σ/«ν α)να/Μ0»σ#' Ν#ν ^n, 
«V fvJov ι?ν letvrii τα yva»wv ί%#<τα<ν, hW τα»»»Τ|/ (huif)}* 

30ftf<r(«v τ V}i rt<iO>ja*iav’ pit {tnrr*· ») ctiDnon i£λ> Kw/iava* 
7<V;v(/HiT, Jvf̂ vVtf ,/T(iVT4)|' τϊ)Ι' fKMKaV Attftt'hMh' It if Oh' TP
/v«(*y>)ff«/ vrv̂ i «»>»«', TtoTwv r) <p<¥vr<v<r/i# thv rvmih (W 
T<vv «iuWiiiiv ci/ttpafaphu, ίχη iv «Yfurjif, n<ti duvf»* 
t«/ τϊ>αβ«<Λ«ν, fir) <lao/«ilv»| τίαν *£<t» xw^vuiv’ A* a k<Vv 

*|TpiV uv/ ipii' dvrfyii τα φα*ντ«ν<καν, «tvvvfyjirfav »̂v«* 
αίαν Tivv w<a)»)tfv(nv. Nwv /.n'v /v <La TiriVaa t»iv Φ(«ντ(Ρ« 
olotv Ih<<λ#σ#ν e Φίλάααφαν. 1Ι(νΟ)ΓηΚ('ν Μ, J'l ( (’« μ»· 
t(* μιρισρΰ 7<ν<άοκ« | τα» '/ΤζάγμΜΤΗ | hsH itMUtictti»ι U 
•rU'V <tiS)iiatA>v άζχομίνη re n&f συν^αμνΜ, hW t{/ ^ye- 

1° v/'a ()'<a»Ai*e/4rv»i 7fâ rtM<i' eiffttultf των #Ι$ηΤων. Ί',ίτη ύν 
ύύ)ν τ^ν ίντκυί)* '/rpuyueirtw χω^ϊ (pttwtivltts 1%νο· 
»̂»ν ναάϊν, μκ α»/τ«θλ· oJ »irn , XwAoew Λ

ϋπόκΜΤ(*(, ΚΜΪ)ων ί'ψημνν, HJH <pSt((f, <W Tttra τ»jtf 
<potvrrt</J(4h’ φί)η(*ομίνιΐί·, τί\ν των ίγνωτμίνων ΉΜχ,ψβν 

15 λ»ίί>»)ν * ίν/α» ffû vrivrA»ŷ iv»jv τν φ(*ντ*σΙη rt\v vctjiw 
ϊχψνν- ϊ&βν HSM rU ννψΛΎ*, 7Ι*ί)ψΗΤΛ KlytKif τϋί
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16 Νιχνίφόρβ τ5 Βλεμμββ
ψυχής, «% or/ 97«% « >ί λβγ/ίο} ψυχή, « Α  or/ %oo?'s· 
τ5 πχΒητικα να, τατέςι, της φαντασίας ■> ά$εν πίφνκε 
των ίν τω κοσμώ νο«ν. Διάνοια σε εςι γνωςικη των κα· 
Βίλα μετά λόγα Δυναμις, ακ άΒςόως αΑά Λατίνος με- 
&o'<$a κατχλχμβάνασα το γνωϊόν. Καλείτομ <5ε η Διά- j  
yo/« ι kW λιναμ« Νέί, <$/« το συνεποάςε&ομ τω ενεςγάοο 
νω, τατεζι, διά συλλογισμέ άνάγε<Βομ τΐξός απες άπλοας 
επιβολά*ς ο ενεςγάχ νο« vis*. ‘Η διάνοια το!νυν ο <ϊυνα· 
μα vis*, συνεργεί τΓξός το $έον, ηομ βοηΒεί ηομ ταΊς οξε- 
κΙΐκχΤϊ δυνχμεσι της ψυχής, ηομ πςος το λελογισμενον ίο 
αλόγας aaat αυτάς οδηγεί* συνεπχίξετομ δε χ̂ μ τω ενε̂ - 
γάα νω, χομ στςός την των οντων αναγόμενη γνωσιν, ως 
νιξητομ' διό yiv εκ τα άτελας επ'ι το τελειον πςοεισιν, 
ηγαν εκ τα Συνάμα σίξός τό ενεξγείοο' διά τατο χ$μ η ταυ' 
της ενεςγεια, είταν η Νοησις, στχΒος λεγετομ σίξός διά-1 $ 
Κξίσιν της ενεξγάας τα να, τα αυτοτελής κχλαμενα χςμ 
ενεςγάχ να, ως τη ασϊα σύντομον την ενεξγειαν εχοντος, 
αμιγή τε τα Συνάμα χομ διά τατ ο τταντελως άπαΒη· 
ΛιΐχΦερεί δε η διάνοια της μετά λίγα Δοζης * οτι η μεν 

μετά λόγα Δο£λ, συμπΐξχσμχ εςιν, ως είξητομ, των 20 
κςοτάσεων * η δε Διάνοια, λχμβάνασα τάς πςοτάσεις 
σμολογαμενχς κατασκευάζει τό ζητάμενον * λαμβανασα 
γάς όμολογάμενον, οτι η ψυχή αυτοκίνητος εςι, χομ οτι 
τό αΰτοκινητον, αεικίνητον, χ§μ οτι τό αεικίνητον, άΒά- 
νατον’ κατασκευάζει εν τευΒεν χΒάνατον την, ψυχήν* 2$ 
Χ£Η ατως εκ της τοιχύτης κατασκευής, ή μετά λόγα δό- 

συμπεραίνει, or/ η ψυχή ΰπάζχε* άΒάνατος, ‘Ο J8 
NSf̂ of̂ rA}< πςοσβολη τατέςιν ευΒεως, άχξόνως, χςείτ· 
τον η κατά άπόδ&ζιν σίχντχ τά υποπίσίΐοντα αύτω γι' 
νωσκει, τά  νοητά δηλαδη* ΛΗν δη γνωσιν εκείνοι εχασιν }G 
ακξχιφνητε χομ αμιγή, οίτινες δια Πξά^εως χ$μ &εω~ 
ςίχς άς χκξον καΒχςσεως xgtf έπιςημης άφίκοντο.
Ύ«των ατως εχόντων, εκ μεν της Αϊ&ησεως εγείρεται η

HSH φαντασίας όμχ. χμ) οτε μεν εκ της
'  . Λ  *



οά&ησεώς ηαμ της φαντασία*? Αυτοψία KxheiTaf' η#} 
γάς αύτόσίης γενόμενος των βοηθημάτων, ο έμπειςικοσ 
’Jar^o/, Η£/ βασανίσας αυτά διά τ?? αι<βησεως·> η&} 
συναγαγων έν έαυτω διά της φαντασίας, rees·

5 «tiray 5jTOf κατά καιρύς έν) έκάτω πξος τάς ιάσεις·
Οττυ τε ο εκ της αλόγα άοζης η εμπαςια οςμχ, τότε κα- 
he*Totf ΊςοξΙα' ως όταν τις νομίση τάς φύσεις τωνδε των 
βοηθημάτων τοϊασδέ τινας etvotf μη παξχ&$είς αύτδς, 
ά%ί άπ ά&ων άν.ύσας ατω δοξχσχς. 'Εκ δέ της με- 

ΐ ο γ χ  hoys δόξης ηομ της διανοίας η Τέχνη άνίςατα/' x&f 
γάξ η&} αυτή ταύταις ομοίως τα  χχθόλχ μετά λίγα γι- 
νωσκα. ‘Η δέ 'Επίσημη yevvarotj εκ τε της διάνοιας 
τ$  ν8. ηομ τάς μεν δεομένας αποδείξεων άςχάς, οΐον 
οτι το σημάον άμεςές tisff *ά τοιαΖτα έκ της διανοία* 

* 5 λαμβάνω* τάς δ ’ ομολογαμένχς x&j άνενδεείς αποδεί
ξεων* δΐον» οτι ο θεός αγαθός, ηομ τά  ομοια, έκ%τ 8 ν3· 
Διαφέξεε ySv κατά τχτο τέχνη επιςημης * οτι η μεν 
Τέχνη εκ τε της μετά λόγΰ δόξης ηομ της διάνοιας έγά- 
ξΐτοη' η δε ’Επίσημη έκ της διανοίας K&j τβ Υ8·
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*Η Γνωσι?<(

γκ' vth,

Γ*Η Μγ «χ* * Η$Η *οια rj}V n«f*r.
’Ή ανη- λο'·«| Η KeeSe'X* · i{eff ποια την Έ μ π α ·

> t (Ιλυ·
ί 'Επιηίμηο

tj
 ̂ [Τ/χΜίΙ·

Γ Η τξΐπτχ ίχχσα τα, νηοχά-

"Η Κ«- * ί*Μ>'“’« , «| Xe«y.
|*Η argon}«, jyy fre/e Έλ<-

Nutytyogs 78 Βλεμμ$«

1 u»ra Λί->
»* 5?τ<ί, |

Των ψυχι
κών Δυνά

μεων-

’'Η ̂ r* λβ- 
7̂*
Λ-
**/>*(?/
Αί λ' Τ,ιλτιη̂ }
W *̂πχ<μΛ < 1 to*

Α» ίί Γν«Λ· 
*«/

ί

ν.  ̂ *νμη* τ»λβ«χ.
- j«f» <£ντ<- Γ Α« <«Ά &gitt]txoif. 
μ} siqc) txtwv.^ Λ- Si Γοηητιχοή. 

Βχλΐ/σΐ{
ΠςοοΛξίαιί 
Θυμοί y ty f  
’Επιθυμία.

f Nif- 
Διάνοια.

< hoi».
Φχνταβία.
"Aioitjoif.

Κ Ε Φ Α Λ Ι Ο  K- Δ'.

. Τίνες ot rife Φιλοσοφώ ‘Ολισμοί

Π ο^ίΐ r if Φ/λοσβφ/*ί ιεκτεS«vra/ Όςισμο) * ε| <ί«
&σιτωνΰ?λωνοίκς&τΊ8£Η&4 κνφΜλΐςεζοι. Kctj aj 
Π̂ ωτβί· μεν ολίγων, or<Φιλοσοφίαe?i γνωσ/tf 
των οντων, y οντα αντί τί?, καθο φύσε we 

εχασιν &ας·α, & μην αςβμζ H&f ί$ιότητο£ * £ σε Υ«£ 
τΐξοτί^ετομ ο Φιλόσοφος siUvoj τχς Ιτΐι μεξ8£ α’νθ̂ ω7Τ8Τι 
οτιόσοι e/σι ότίοΐοι roie ι ι̂ότηίας * β <$ε τα home*, των ρ  ${ 
οντων καθ’ εκατόν ίτπσκεττϊετβ̂  * την φνσιν Je των όντων 
κβινωί* ωσαύτως ίε kW τα«· των α&ων 7[ξασμάτων φυ- 
σβί ί3Τ«Γα<9οί/ /3δλετ«/. Δεύτεροί· *Οξος ό λεγων, οτ/ Φι
λοσοφία e<yl γνωσ«· θ«ωντε ανθ̂ ωττ/νων ττ^αγματων·
Εττβ yeef τά οντα »} φ$αξτά «σ<ν, η αφθα^τα* τιμιω- 35 ^
τε^α ίε των μεν άφθαρτων, τ «  θ««* των <5ε φθαρτών,

τα
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rot άν^ςωπινα * εκ Των τιμιωΤεςων μεςων τά  πάντα §δή
λωσε , H&j γνωσιν H&j αυτός των οντων την φιλοσοφίαν 
εκάλεσε. Tςίτος *0(>os ο λίγων, οΤι Φιλοσοφία fci jxe- 
λετη Κανάτα, δηλονότι τα πςοοαςετικα' αδε γάς βάλε- 

5 τα/ ο Φιλόσοφος πες) ■ της άνοαςεσεως αυτα μελετάν* 
8Τα> γάς αν τ as δημιαςγικχς άνατςεποι νόμας ’ είγε ό jAtv 
Δημιαςγός συνεδησε τω σωματι την “ψυχήν * ο δε, βάλε· 
τα/ τον τοιατον άναλΰειν δεσμόν, παςά την τα συνδη- 
ouvros κελευσιν. Ά^.’ ίπά διτίη fciv ή Ζωη ‘ (ηιμ γάς 

I 01J μεν Φυσική, η δε ΠξοοαςεΤίκη. Κομ Φυσική μεν, η συ
νάφεια της ψυχής κομ τα σώματος * καθ’ ην υπό της 
πςονοίας εταχΒημεν ζην' καθ ην τό σώμα δεσμοί την 
ψυχήν * Πςοαιςετικη δε [ζωη,] η πςος τό σώμα συμπά
θεια, κ$μ πες) τας ηδονάς άχολία' καθ’ >}ν η ψυ%>) 

15 ε αυτήν δεσμοί κομ πςοσπατίαλεΰει Τω σωματι.) διτΊός 
γινωσκετομ K&j ό θάνατος, Φυσικός, κομ Πςοαιςετικος- 
Κομ Φυσικός μεν εςι θανατο*·, ό τα σώματος διαχωρισ
μός από της ψυχής' καθ’ ον απας ανδςωπος τελευτά * 
Π^οα^Τίκο? δε θάνατος, η κατ’ αςετην υπάςχει ζοοη* 

20 καθ’ »}ν ό αληΒης Φιλόσοφος χωςίζει κομ πςό τα (φυσι
κά Κανάτα την ψυχήν εκ τα σώματος, νεκςωσιν απερ
γαζόμενός των παθών ‘ [κομ] δια, της τοιαυτης νεκςω- 
σεως, τω άπαΒεί κατά το δυνατόν όμοιάμενός. "Ε?ι 
δε κ& κοινότεςον πες) της τα θανάταμελετης είπάν' οτιπες 

a 5 ό την εν Τίίΐθίν εκδημίαν εν νω φεςων διά παντός, χ&) με· 
λετημα ταυτης τιθέμενος εμμονον, πάντων φιλοσοφή
σει των σωματικών την χπαΑχγην, κομ οσα την ψυ%>)ν 
βελτιοΐ κατος§ωσομ απαδάσε*, κ$μ την άςετην kW συμ- 
πολιτευομενην κομ συνέκδημον κτησετομ, των επικηξων άν- 

3Ο τα&αζάμευος τά  αιώνια' Τεταςτος*Οςος εάίν, ο λίγων 
οτι Φιλοσοφία εςίν ομοίωσις θεω κατά τό δυνατόν άν· 
Βςωπω. 'Επά γάς ό Θεός διτίάς εχε* τάς 'Ενεςγείας * 
τάς μεν Τνωςικάς των ον των, καθ’ άς πάντα γΐ\ ώσκεί 
Κομ πςο γενίσεως αυτών * τάς δε ΤΙςονοητικάς των κατα- 

3 5 δεεςέςων, καθ’ ας πςονοάτομ τα κόσμα παντός * ά/λα 
δη κ$μ ό Φιλόσοφος, των οντων σπεύδει πάντων «να/θ#α·

Β 3 ξηης>
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ferric, ν^τηντων όλων φυσιν h.jfcct&etf ^ovoeir^ Se 
Xgj τωνν.αταδεετέξων' διά μεν της Θεωξητικης, τα  Δόγ
ματα διδάσκων της Αλητείας' διά δε τη? Πςακτικης, 

’'Ηθίί ψυΒμίζων νομ&ετων τά  δέοντα, ηομ δικάζων, 
ygj τΗχντοΙαν ά?λην παύμένος επιμέλειαν τ S σννοίσον- j  
tos' eiKcTots η Φιλοσοφία όιά τανταΘεά υπαζ^ει ομο'ιω- 
σις' Πζόσκ&ται δετό, κατά τό δυνατόν άν&ξωπω, χα- 
λωί' έπά των Γνωσεων η#} των Πςονοιων παμπολυ το 
διάφοςον. *Ω.ν γάς otf Qvciotf διάφοροι y&j καθ’ οσον-, 
τύτων K&f Of Τελειότητες κατά τοσχτον διάφοξοι· Tit ιο 
δέ συγκςισιε Φυσεως στάμπαν τςεστίης x&f ψεύτης-, ττζόί 
την μακαςίαν εκείνην Ουσίαν H&j παντάπασιν έζηξημένην 
άπάσης φΒοζάς Τξοπης την πάντα vSv μη μόνον άν· 
Βςωπινον, ά?λά ηομ αγγελικόν έςάπείξάκις άπ&ξον υπες- 
βαίνχσαν; Πέμσίίος Οςισμός, ό την φιλοσοφίαν τέχνην ι$ 
τεχνών, έπιτημψ ίπμτημων όξιζόμένος ’ Ιπάι πασοη
Τέχνομ κ&ι ’Εττιτημαι πάςά της Φιλοσοφίας λαμβάνασι 
τάς άςχάς , είγε των όλων αυτή τάς φύσεις έπίτατο^. 
νΕκτος ηομ τελευταίος έςιν 'Οξισμός, ο την Φιλοσοφίαν 
etvuf λέγων φιλίαν σοφίας, τατέτιν, αγάπην Θε$· αυ· 20 
τός γάβ έτινη Αυτοσοφία* ημ} ό φιλάν αυτόν, n&j κα- 
τα  το ίυνατβν δια ΟεωζΙας ηομ Πξά^εως αυτά σννων, 
εκάνος αν κυξίως κληΒείη Φιλόσοφος. ‘Ο μεν Sv πςάτος 
των άξημένων οξισμων ηομ ό δεύτεςος, ημ} ό έκτος, «V 
ΙΙυΒαγόξαν τον σαμιον αναφέρονται' ό τξίτος δέ ημ) 025 
τέταξτος «V τον Πλάτωνα' ό δέγε πέμσίίος είς τον 'Αξί-

Nimtyogx re Βλεμμίδβ

τοτελην

‘θεσμοί Φι
λοσοφίας. 1

Φίλοτοφιχ lei ytucit των ”vrwv t; οντet W,
Φιλοσοφία̂  let Γvuett $άων τι jyy dvSgmnivav 

πραγμάτων,
Φιλοσοφία Ift μίλίτη Q atar*.
Φιλοσοφία hiv ομοίωσα 0»« χατα rg δυνατόν 

χνϊμίχψ.
Φιλοσοφία lei Τ**»* τ,χ,Ζν tyj Έκιτίμσ I**

*θμων.
.Φίλοσοφία lei φιλία σοφίαι.

ΚΕΦΑ-
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Κ Ε Φ Α Λ Α  I O N  E' .

I ls fl  ’Επίνοιας.
ιτΊη λέγεται η 'Επίνοια ' η μέν, οΐον 'Επέννοιχτις 

χσα K&f επεν&ύμησις τά  H rijff φνσεως συνημ
μένα διαχωςίζχσα, χομ ιδιοσυ^ατως επηοβσα 
έκάτεςον ' οιον αμα ψυχή χ$μ σώμα δεδημιύςγην- 

τομ, Η&ενέζάμφοτεςων ο ανΒςωπος γέγονεν. .Α#ά η Επί
νοια διχιςβί τον αν&ςωπον &ς την ψυχήν χομ το σώμα, xgf 
•πςότης απ'άδηλων αύτων διακςίσεως, χομ την ψυχήν χω- 

ΐ ο ξ)ς τ$ σώματος επινοεί, χομ το σώμα χωςίς της ψυχής * aid 
το» την μεν, αθάνατον eivotf ύσίαν ygtf ζωής αιτίαν τω  
σώματά το <ίε, Βνητης φνσεως' 8% άφ' έαυτΐί το ζην 
εχον, χομ οσα α?λα πςόσ&σιν εχατέςοις διάφοςχ. Πά
λη, ομχ το Σώμα χομ το Χςωμα πεφύχαση eivotf * χομ 

* 5 8% εςι σώμα χςωματος χωςι&ηιομ, ιΐτε χςωμα Τ8 υιτο- 
καμεν8 σώματος άμοιςον’ α^ά εξ ά/ληλων ταύτα [>;] 
'Επίνοια διαχωςιζχσα, το κεχςωσμένον φύσε* σώμα συνί
ζηση εν εαυτη μεμονωμενον χ$μ έτεςημένον Τ8 χςωματος, 
χρμ το χςωμα πάλη ίδιοι δ/ηςημένονΤ8 σώματος. Κομ 

20 άυτη μέν η πςωτως χςμ κυςίως'Επίνοια.
Ή  ^  λοιπή, Ψιλή \Επίνοια ονομάζεται' ητις διάνοιας 

ύπάξχε* άνάπλασμα. Τά γάς μηδαμη μηδα
μώς οντα, ως οντα λογίζεται, πίεςωτον άνΒξωπον συ- 
νιςωσα, χομ σκύμνχς Λεόντων ελκοντας ^Αςοτςον, χομ 

25 Πλ«βν έναέςιον, χ&ετεςα παςαπλησια' χομ εκ των όλων 
δε μέςη τινά λαμβχνασα χομ συντιΒάσα μετ' άδηλων 
νφιτα τά  πάντη άνύπαςκία * ToiSrov ό *Ιπποκένταυςος, 
εϊταν ΙππανΒςωπος > των οντων όδέν, άχά η μόνον ψι
λόν επινόημα. .

3° A txdfeeet δε της Φαντασίας η ψιλη*Επίνοια. %τι η 
μεν Φαντασία των οντων ετιν αναπόληση' όταν τις- 

τό όςχ&έν άναπολη χομ φαντάζητομ' η δε ψιλή ’Επίνοια» 
των μηδαμώς οντων έάί διατύπωση, γένεση έχασα την 
ενΒίμησιν' την δε ληΒην, τελείαν φΒοςάν.
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( Ή μ**. ’[·*/>*«<« r/ί ¥ϊι, τ« ix αυιιμμίι»

ί,αχίϋξΐίζχ'τα, 49/ i<Wvr<xToif Ιπι*ο*α* Ικχτιρο*, α* 
το» «ν̂ ίβκβν ix W  σάμοιτοί, ?r« Xr>r«f

*1 n.7nvwc&«j χν?;ω{ >E„V0(W.
1 Ή dV, φίλη Έχ/roic*, τ* μηίχμη μηϊ«,uuf ovr»\avvu 

οΓον, κλβΓο» ίικίξιο*, η τ̂ βχίλ*̂ *».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Τ·
Π £ ?ί A ιώ σ εω ν .

♦ίΛτρί Φιλοσοφίαν Αί'ξεσΐς Ιςιν Ανδξων αςβίων 
Δ':£χ, 7*ζ>οί· iavrffs μεν συμφων8ντων * 77£0£ ετ*·
^s· λ' διαφωνχντων. ’Αν^ων βίζητομ χομ 8%ί άν- 
ΰςος·, επ&$η η Τ8 ενός άνΰςοε Sc£x οάξεσιν 8 

ποιϋ,άίλά ©ίσιν- ©ΐσις yάξ εςι παςάόο£ος υπόληψις [κ#] 
ενός των κάτω Φιλοσοφίαν γνωξίμων' ως η τ 8 Η^«*Ι5 
χλβίτ8 ·> οτι Πάντα Κινείται' χομ η tS Παρμξν$8, οτι 
tv το ον χομ αχιιηχον χομ η τ« *ΑvTisjeves* οτι Ουκ ε· 
ςιν αντιλεγ&ν. ΠοΛ.ο) τοιγαςχν ασιν οι συνιςωντες 
την οάςεσιν' a'Acc χομ άςάοι, rsr?<?/v, αξιόλογοιτβ χομ 
επιςημονες' οί yxf> εΐκοάοι χομ ά̂ /ελοάοι, άιζεσιν εν φίλο- 20 
σοφία πως ποιησοντομί Χαςακτηςίζβ* την άίζεσιν, συμ-
'φωνία μετά ^αφωνίας" οί γάς χομ πξος εαυτός σνμφοϊ· 
ν&τες χομ πςος τχς αΑχς, οάςεσιν 8 ποιχσι’ το yxf 
Πχ(Ό6 πάντων ομολογόαενον, κοινή έννοια εςιν’ ο.ον» οτι 
ο Θεος uyxSos, χ$μ όνΗλ<οί φωτιςιχός.
^Ώ,νο μάσησαν <&· #} κατά Φιλοσοφίαν οάζεσ&ς κατά 

τςόπχς έπΊχ. ’Μ γάζ άτι αΰτΰ Τ8 Αΐξεσιάξγρ* 
ως οί Πλατωνικοί χομ Άξιςοτελικο)' ’ Η απ'ο της Πατςί*
Αος τ 8 Αίζεσιάξγρ' ως οί Κυςη,νχϊχο'ι 9 Six τον κυςηνομον 
Αξΐςιππον, χομ οί Μsyuςικoί, Si Ειικλείάην τον μεγαςεα. 3® 
Η απο Τ8 το7ΐ8, εν ωτας συν8σίας ^ποιζντο ’ άς οίΣτωϊ'- 
κοί, Six τηνJv 'ΑτΙικη ποικίλην Στοάν' ΛΗ άπο της εν τω 
φιλοσόφων Ε7τικςισεως* ωςοί Εφεκτικοί' (uToiyafUKct- 
ταληφιαν άοξαζοντες <,■ Ιπ&χον τάς λνσ&ς των τίποτα* 
y ® V’  ̂ , ϊ }  Λ7[0 TfStt8 της ζωής, ωσσες οί Κυνικο), 3 5
ζωντις ,άοιχφοξως Stxqv Kvy£vt τα τε Soy ματ α της φι

λοσοφίας
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*3Έπιτομΰζ Aoymg Κεψ&λ. ς.

λοσοφίαε φζϋςδντες, x&f υπεξμαχδντες κυτών διά των 
αποδείξεων, n&f Tbs φίλαε εκ των αϊλοτςίων, ηγαν ths 
π {os το φιλοσοφΐδν εκποδά as εκ των ανεπιτήδειων πςός 
αυτό διακςίνοντες' n&f Tbs μεν, ευμενή δεχόμενοι' rw  

5 δε, μετά πατησιά* ελεγχοντες, n&f ΤΗ * ΟμακοιΗ, μα- 
κςάν εκδιωκοντεε' ‘ Η από τη τελΗς, ωσπες οι ηδονικο', 
τ (hos της Φιλοσοφίας λεγοντες etvocj την ηδονην, την εκ 
γνωσεως κομ άπα^είας n&j της πςός το beiov αναγωγής, 
το πςωτον τωνεφετων. ’Ή  από tivos συμβεβηκότος, ω£ 

ίοοΙ Περιπατητικοί, κλη^εντες δτω δια τό Tees avvbajas 
ποΜ&ομ κατά πεςίπατον’ ωε αν αμα rjf ψυχ» ν&1 το 
σώμα γυμνάζοιτο·

"*Η utto τβ.Άίξΐσ**§χ», ωί of Πλατωχχβ/.
’Ή utro Ttjs Π«τςΙ$οί τ ι  Atat9i«(X*, ofs οί Κν·

ftJvoitXOt , it» Toy X'JMjVUiO* *Αgfctititov,
^ 1 1  > '  w  r f >  ί  C (  1* /Ji τλ X , ω* irwixfl/.
*Η «Vo των νν τω φιλοΰοφΖ* ’EtlXftolw>, « / οί

· * £ ! ( £ *  * Τ < Χ Ο / .

Ή  «Vo τ£ τξό*χ τ?γ iwijrf, ws of Kuwxo/.
*H «Vo τm r iX x t , <Jf of Ή&»χ·<.
”H «V* two* σνμβιβηχότοι, us βί Τ1*ξΐ**τΐ(τι· 

no/.

A i nocroc φ ι
λοσοφ ίαν A i - ( 
gevag covo-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Z' .
Tfe vi r fe  Φιλοσοφώ Διοάρεσις.

Φιλοσοφία διοαςά raj ets τό Θεωρητικόν Hoff 
τό Πςαιοτικόν. ΚOf διά μεν τη Θεωςητικδ, 
γινωσκα τά ' Οντα ' διά δε τδ  Πςακτικδ, τά  

κοσμεί. Τ ί μεν δν Θόωςητικδ τέλος 
?ς< τό αλήτες' τδ  Π ςακτικδ δε, τό 'Αγαθόν. Ά& ’ I- 

3° πάπες άναγκοάόν h i διακςίνε&αι τό άλη&ε από τδ  
Φευδπς, ηομ τό άγαμόν άπο τδ κακδ ’ ωςε τά  μεν, ελε· 
<θ«/ ημάς, τά δε, φυγάν v&j μκ toIs εναντίας πεςιπί· 
π\αν δί άγνοιαν, πςός την το-.αΰτην διάκςισιν εξενςεν η 
Φιλοσοφία [tw] άπόδαξιν "όςγανον επιτηδ&ότατον * 

3 5 Ιπίς εβί τό Λογικόν * ηγαν πες) ο καταγίνεται η λογική 
■ ■ m . Β 4 πςαγμα·

® n r h i ,  τ ι  κιηι κκξοκτίξΐι.



•πξκγματάα * M.W κι το Λογικον, Φιλοσοφίας iqyαλαον 
%(><«o<)tg<*rov, t»V αυτής κατνσκνυασμίνον' ωσυες υπο 
λαλκίυτικης ό "Λκμβΰν, >ί Σφυςα η& το Ξυλάβιον 
όργανα υπάρχοντα ταΰτης SS της χαλκευτικής. 
r['o Βνα·(>ητικίν της φιλοσοφίας Siaî eiTotj ■> &ς το Φυ-5 

σιολογικόν% το Μ αΒ η ματ ικον η&4 το 0? ολογικον. Δια<- 
ξώτομ Si άςτξίατό Ββω^ητικόν, νπά ηρ(4 τα όντα πε(>\ 
α το Βίαςητικόν καταγΐνίτομ, τςιτΊά' Ή  γάζ της ύλης 
άχαχμςα παντελώς πμ} τη ΰποςάσα Kid τη επινοίοο, οποία 
τα  φυσικοί σώματα' ’ Η [τσαντίλας] της ύλης χαζίςά ΙΟ 
*ομτη ϋποτάσαηομτη επινοία} οια τα ύπίς φυσιν [τε] ηαμ 
ΰσωματα ' ’'Η κατά τι μίν ά χ ν ιζα  της ύλης' κατάτι Si 
χοοζίςχ ’ κατά μίν την υπόςασιν ΐίνυλα οντα' κατά Si την 
ίπΐιοιαν άιλα' ώσπερ ο\ άςιΒμο) τά χηματα. Ουίί 
ya(>οS'cKaτυχόν'λζΐ^μ'ος. ητόΤζίγανον άνευ*Ύλης υπο- I 5 
<»ηνα/ Si)) •ατα/ * άϊλ' η iv ζΰλοις·, η ίν λ ’&οΐϊ) η ί'ν τισιν άλ· 
λοις υλικό7ς την υπαςζιν ί'χασιν' ο μία ’ΑριΒμος, κατά 
Διορισμόν το Si Σχήμα, κ<*τ« Συνέχειαν. Τη μίν τοι 
ίπινοια SSvavrctf της uA>)f χωρ1ζν&<*{· Hpf/ yάζ ηνίκα 
τις φαντάζεται κ<# αναπολώ τχς αριΒμας αυτός καθ’ ί· 20 
αυτής, η τά χηματα, ναΒως ό Κηρός άναματΊομενος 
την ΣφραylSa, sSvvtitS σφραγιςηρία άφαιρώται' τον 
αυτόν τροπον *gtf arcς ασεν τι της ύλης λαμίόανα το τ ε, 
μό\α Si τά χηματα *&} τός άζιΒμός άνλως fv τη Sia· 
>oiet Siutvπ'7. ΐ π «  γαν τω Βεωρητικω πάντα τά οντα 3 5 
πςος γνωσιν νπόκατομ, τά Si οντα τςιτΊά * Τ8Τ8 χάριν 
Κ94 το Θίνξητικον (ίοτρία διαιρείται· Κομ το μίν φυσιο
λογικόν περί τά πάντη ΐίνυλα καταγίνεται' το Si ®εο· · 
λογικόν, περ) τά πάντη κυλά' το Si yt ΜαΒηματικόν, 
πρς'ι τά μετίχοντα ύλης *#} άυλίας. Κα} Πρώτον 3° 
μίν hi προς ημάς το Φυσιολογικόν, άς πλησιάζον το7ς 
ίνυλοις ήμϊν * Δεύτερον, το ΜαΒηματικόν, οΊόντις συνΰισ- 
μος υπάρχων ύλης ηομ άϋλιας ’ τςίτον η/μ τολβυτάίον τό 
€)ρολογικον, άμίτοχον ον της ύλης παντάπασι. <■
Ί ο  μίν αν Φυσιολογικόν > οος πβξί τά φυσικά v.uTuyινό· 35 

μ*νον tijfj φΒχξτα, Sid τ SB Steot άνόμα ο̂  ̂* το Si
®ιολο·
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0?ολογικον, ως πες) τα θ&χ κ#/ άφθαςτα, κίκληται 
θεολόγικόνι 'Επά tii hot τη Μαθηματικά t£ χ)Αων αλ- 
λα μανθανόμβν, H&j άπο των αι&ητων rot νπίς άι&ησιν 
ίιδοοσκίμεθοο, κ£/ οιονείηνι γεφΰςα κομ κλίμακι χςω- 

 ̂/kwo/ τπτα, πςος την άϋλίαν ?κ της όλης Si αυτ5 μετά- 
βαινομεν, H&j άπο των χθαμαλών κομ γήινων πςος θεω
ρίαν ΰ\1/>;λ»ίν μετατιθίμεθα Κ& Ηζάνιον, Λα τ£το ααθ»;- 

Τ » , / vJ'CV ' > -  'ματ ικον αυτό πςοσηγοςευτομ. Μαΰησις γας εςι των μη
εγνωσμένων' κατάληφις, η$μ cl ον εζ αγνωσίας άς γνωσιν 

Ι^μετάθεσις*
ΓχΊ«το το μαθηματικόν StcUfetTOf «V 'Αξίθμητικην, Μη- 

σικην, Γεωμετςίαν κομ 'Αςςονομίχν' ηρμ γάς πες) Νο- 
σον καταγίνεται* Τη Λ ΠοσΗ το μεν, ες) Συνεχες' το 
Si, Διωςισμίνον. Κα/ Συνεχες μεν h i ,  Η τα μοςια πςος 

I j Tiva κοινον ϊςον συνάπΊη, οϊον, η Γραμμή * H&f γάς πάντα 
τα  μεςη αΰτης συνημμίνα h)v άίΑηλοις, μη παςά τωρ εν 
αυτή σημείων ΰιειςγόμενα την συνάφειαν' το γάς Ση- 
μείον, ο πίςχς h )  τη ημ'σχς μίςΗς τυχόν της γςαμμης, 
άςχη τη λοιππ ημίσπς μεςΗς ταυτης καθίςηκε. Δ/α*'  , ft, / , A '« Γ t \ «30 ςιτμενον οε ποσον εςι- ο τα μοςια πςος τινα κοινον οςον 
Η νυνχπΊι*' οΐον, ο 'Αριθμός * Η γάς τη εΡ τυχόν το ημι- 
συ μεςος ήτοι τα  τςια, κοινον οςον εχ& τινα μετά τη λοι- 
π8 ημίσας ήτοι των χΐΑων τςιων, πςος ον οςον τ  χυτά AJ 
τα μεςη συναφθίιεν αν, άΐΑά Tear μονάσιν άτι άδηλων 

35 α7ΐαντα μίςη παντός άςιθμπ διακίκςιντομ* Τ$ μεν ζν 
Διωςισμίνπ Jfοσπ, το μεν hi Καθ' αυτό' όϊον, το"Ας- 
τιον, το ΠεςιτΊον, το Τ ελειον, ηοΜ τ α  τοιάυτα' το 
χίαιν εχον σιςος ά&οτι' οϊον, Διπλάσιον, ^Ημισυ, Μ«- 
ζον, 'Ί\λατΊον, ’Ε7ΐιτρΐτον, ‘Ημιόλιον, Kgtf τα  ομοια.·»-** 5 ̂ ** \ I t · Μ  ̂ I i *3©Τ Ηοε
κινησ ι 
νέτοι
στες) σιοσον διωςισμίνον εν %kaet * ksH *V/v ή μεν 'Αςιθμη· 
τικη, γνωσις τιοσϊ ίιωςισμενν καθ' αΰτο' η Si ΜΗσικη, 

35 γνωσις σιοσπ άιωςισμίνπ εν χίσει. ‘Η ΤεωμετςΙα κατα- 
ylvnctf 71 ες) ποσον συνεχis ακίνητον, οποίον η Γη* κ&

Β 5 ·<**

'Επίτομης Koymg Κεφάλ- ζ .  25

συνε^Ης ποσπ, το μεν εζιν «ν μονή κ<Μ ςασ& * τοό εν 
i H&f τιεςιφοςα. ‘ii τοίνυν 'Αςιθμητικη κχταγί· 
πες) ποσον ίιωςισμίνον καθ' εαυτό * η Si ΜΗσικη.
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ίς<ν η Τεωμετξία, γνωσις ffws συνεχζς ακίνητα. Ή δε 
'λςςονομία πεξ) ττοσον συνεχή αεικίνητον, οποίον ο Ου^«· 
γός' *&{ fe,v Ά'*Ατξονομία. ,γνωσις ποσά συνεχας οο&κινη· 
τ£· Ταυ τα μεν τδ r/jf Φιλοσοφίας ΘεωξητικΜ.

Jf πςακίικόν διοαςείτομ, eis ’Η̂ <κον·. Οικονομικόν, χμ{ 5 
Πολ<τ<κόν. ncy 'ΗΒικος μίν ε̂ ι Φ ιλόσοφος·, ο τά tau- 

τδ *}θ>7 Η& αΛ-ί* £υ$μ'ζ&ν δννά/.ιενος' Οικονομικοί δε, ο 
οΤκον ολον εκποαδίυειν καλώς ιπτάμενος* ο δε γε πο- 

λιν rj Kgri 7τ<?λ«£ J;?£ay<wv λακυ/3?̂ νων άξίςως, ΓΙβ· 
λιτικός. Κατο^θδτα/ Jf το 7Γ«ν Π^ακτ<κον λ α τ ί  τα 10 
Νομοθ?τ<κδ κ# Αικανκα. Κα/ γα? νομοθετεί ο Π(>ακ1<- 
κο*· φιλόσοφοί, K# πόλε*, Η.#/ οϊκα, Κ92/ μαθκτ#, H&f 
εαυτω τα συνο'ο-οντα. 'ilcravras Jf Kstf JiXa^* T3tf 
μεν καλωί πςατίοντας των αγόμενων επαίνων κμ( τιμών, 
hjM των πξοσηκασων αμοιβών άξιων’ τας Jf κακώς, ελίγ- 1 5 
%αν κ&ι φαυλίζων η£/ τιμωξάμένος· Τίνετομ Jf H&f ίαυ- 
γω δίκαιης ο Φιλόσοφος·, ημ) τίξπεια/ μεν, πξάτΙων 
τα  αγαθα ημι τοας άξετοας ενηδΰνετο̂  ’ παςαβαίνων 
δίτι ταν δεόντων, πενθεί, κμ/ εαυτόν ετςιπλητlet, Κ95/ 
διόξΒωσιν των εσφοολμενων εξγάζετομ, 20
f/Oazxf^ το/vuv τα Σώματος τελείωσίς εζιν η 'ΐατξικη* 

χτω δη της Ψυχής η φιλοσοφία τελείωσα, ιατξίκη 
γινωακομενη ν|/υ%ί?ί. Έττ» Jf τ»}ί Ψ υχδί, το μίν ε̂ ιν 
'Οξεκτικόν, το δε Γνωϊικόν’ hsU το μεν” Αλογον, το Jf Λο* 
γίκον* τδγν«?<κδτί Κ£? λογικά, τό μεν συνεξγαν τω 2J 
οςεκίικω, οίος ό δυνάμει νας, η διάνοια' τό δε χωξίΐόν κμ} 
εΕΰζνμένον πανταπασιν, ο Ίος ο κατ’ ενεργειών νας ’ οσον 
μεν της φιλοσοφίας τελειωτικόν ε<ςι τα ο’^εκτεκδ τ^ρ *φυ·

, KSM αυτα Jj τδ δυνάμ& νδ, τδ συνε^δΐ'ΤΟί τα 
ο^εκτ/κα, τδτο Π(>ακτ/κον ονομάζεται, πςάξιν γ\χο* 30 
λκμενον, κμι τίλος εχον τν\ν οαςεσιν νμι επίτευ ι̂ν τδ οίγα* 
θδ* οσον Jf τδ γνωςικίϊ τελειωτικόν, τίλος εχον τ̂ ν 
αλη3«αν, τδτο λίγεται κοινώς Θεωρητικόν. Αίλ οσον 
μεν την yvomv τδ δυνάμει »δ τελειοΊ, tjjv μετ οαΒησεως 
Κ&ί φαντασίας σι εξ) τά ενυλα είδη ngj άχάζίτα τνις ύλης 3 j  
καταγινομενην > τδτο καλ«τα/ Φυ^ολογ/κβν, οτ< ττερ) "

ταυΤΛ



'Επιτομές Αογικϋς Κ ε φ ά λ .ζ '. 2 γ

τάυτα η φίσιςηομ εν τύτοις εςίν. "Οσον όε την τ^ενεςγεία 
vS καθα^άν ενέργ&αν τελαοί, n#f την τ5 Αυναμε* ι>δ 
την συνεσςαιςομενην τω fvs$yeici νω' «  μεν πες] τα  tkavtij 
χωςιςά της ύλης η γνωσ!: εςι, το Τοιχιον Θεολογτκον κα- 

5 λατομ, κμ} 7τςωτη Φιλοσοφία, μι τα τα  φυσικά, ως επέ
κεινα τεταγμενον των φυσικών» Ει Je πε§) τα  π% μεν 
χωςιςα της ύλης εί$η, πη $ε άχωξιςα, το τοιπτον Μ«* 
Ρηματικόν ονομάζεται ηομ στες) “ψυχής. Ητε yu<> μα
θηματική έσία) μίση [τ/ί] πως εςιν ύλης ηομ άυλίας* 

I ο τω μεν καθόλα το χωξίςον εχρσα της ύλης, τω $ε διαςα- 
τω ηομ (ϊιακίΧξιμίνω, τόάχωξίςον. Κομ ομοίως'
κατά μεν τάς αινήσεις κ&f φαντασίας, ηομ τ  ον δυνά
μει vSv , αχωζΐ~ος της ύλης εςΐ * κατά όε τον ενεξγεία 
νδν, ος ε<ςι της ψυχής το άκςοτατόν τε κ<Η καθαςωτα- 

1 5 τ  ον, τταντάττασιν η ψυχή της ύλης κεχωξίςομ.

Ή  Φιλοσο
φία diougei-· 

roof.

Γ Φυσιολογικό ν, ΓΓιαμιτρΐα.
_ , ι  Μαθηματικόν· "Arfovout't».E<f Θιαρητικ·ν,·\ ι  5
I ah,

VCU UfUKTlKOV,
i ah,

% ah, 
vy) βιολογικόν, 

ΓΉ θικόϊ. 
Οικονομικόν,' 
Πολίτικοv.

‘Αριθμητικό,
Μαοϊκό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Η '.

ΙΒρίΣίΛωννμων, Έτί^βονόμων, Ό μω-
νίμων τε Πολνωννμων, χ&ι ΠΛ^ωνιίμων. 

ΎΓη^χατον των ’'Οντων εν κοσμώ, η&νΕντί hi, h&f 
p d  ΠοΜ,α^οΐον, ο ’'Ανθρωπος, ηςμ ‘ Εν [τ/] ετι

J I __Λ  *>*θό άνθρωπος* ηςμ Πο?λά, καθόζωον, κ91
' /  ̂ λογιν.ον, ηομ θνητόν, η#} ν$ ηομ εσητημης <ί?κ·
τικον. Επω uv εκατόν των οντων εν κοσμώ, Hgtf εν τι ε?ι 
ν&1 κοίλα' ως μεν*Εν, $ηλ$τα{ into τ£ ονόματος' ως Λ  
ΠβΛ.α , όηλχτομ υ̂κό Τ8 οξισμκ, η της υπογραφής· 
*&/ 0 άνθρωπος εν ων η&/ ποΤλά, ως μεν tV£v υπο

35 της Ανθρωποςδηλχτσμ φωνής, ητις άστλζν εςιν ονομα' 
»ς  ce Πο^α, \)7ίό τ$ οςα τδ λίγοντος, ζωον λογικόν θνη

τόν,
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rev, νδ επίσημης δεκτικόν' oV δηνΟζος, λόγοι υπάζ· 
χ «  των ων εχε* ό άνΒξωπος εκαςον επεζιων.

^ςω σαν  δν δΰω τινά Πζάγματα « πλείω, κομ ταυ· 
τοο* Η Η&ί κατά το *Ονομα K&f κατά τον Λόγον κοι~ 

νωνείτωσαν ά&ηλοις' *Η ηομ κατ' άμφω διαφεξέτωσαν* j  
*Η [κ#] κατά μεν τό "Ονομα κοινωνείτωσαν, κατά δε 
τον Λόγον διαφεζέτωσαν * *Η το άνάπαλιν , κατά μεν 
τον Λόγον κοινωνείτωσαν, κατά δε τό ’Ονομα διαφεςετω· 
σαν·, ως είνομ τεοζαζχς τάί διχφοζας.

μεν av \ομ κατ' άμφω κοινωνϊίσι, κατά το'Ονομάφη- ίο  
μι, κομ [κατά] τον Λόγον, καλπτομ Συννωνυμα, ωσα· 

νβ μεταδιδόντα ά&ηλοις συν τω όνόματι κ̂ μ τδ λόγπ» 
Συνώνυμα γάζ άσιν, ων το, re όνομα κοινον, Κ9μ ο κατα 
τπνομα λόγος της ύσιας ό αυτός, οϊον Ζωον, ο, τε "ΛνΒξω·
•πος κάί ό Ba? κατά τό ζωον ί'όνομα συνώνυμα οντα' K&j 15 
γάξ άμφω κομ ζωα πξοσαγοξέυοντομ, κςμ τον αυτόν επι· 
δίχοντομ λόγον, καΒό ζωα * ε<ςι γάζ εκατεξον, Ουσία 
εμφυχος, οάΒητικη, μεταβατική- 
|?< δε κατά τό ’’Ονομα, κομ κατά τον Λόγον διαφέξϋσιν, 

β  μεν εχασιν εν υποκείμενον, λέγοντομ ‘Ετεςωνυμα, 30 ' 
ωσπες ’Λνάβασις κ$μ Κατάβασις * e%ar< 7#? υποκε*· 
μενον την Κλίμακα* ομοίως κομ Σπέξμα κ$μ Καςπός* 
Βεωξΰντομ γάζ πεξ) τον αυτόν σίτον, οί ττ̂ οί μ̂ ν το άνομ 
*$μ ά-πηξτίΒομ λεγετομ καξπός * πξός δε τό μεΑειν ngj 
•πεφυκένOf, λεγετομ σπέξμα. 25

διάφοξα ίχασι τά υποκείμενα, λέγοντομνΕτεξχ* 
οιον, "ΑνΒξωπος x&fΙππο:, a κοβθο ζωα, (κατά τδ- 

το 7«V Συνώνυμα άσιν) ά&ά κχΒό χνΒξωπο: x&j ίππος, 
Λιάφοξα γάξ ϊχΐίσι κ$μ τά  ονόματα * διχφίξας δε xgj 
τ&ς κατά τά  ονόματα λόγας. ό μεν γάξ "λνΒξωπος 3 ο 
V άνΒςωπος, ζωον 1<ίι λογικόν Βνητόν νδ και επιττιιχης

t  . ·  .  «  Ύ  t r  > »  ~  ,ύεχτικον ο αε Ιππος, jj ίππος ζωον αλογον τετζά- 
πχν χςεμετιςιζίν. jA& an#) τά  υποκείμενα διάφοξα*

7<*'? « «σ/οβ τδ άνΒξωπα, η^μά/ληη ύσια τδ iŴ ra. 
Λεγετομ δΓΕτεςωνυμα μεν, ων τό, τβ "Ονομα ετεξον, y&j 35 
ο κατά τάνομα λόγος rfc baiue ετεξος, εν ίχόντων τό

ύποκάμε*
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υποκείμενον. *Ετεςα if, ων τό, τε^Ονομα 'έτεςον, χ$μ « 
κατά τπνομα λόγος της ύσίας ετεςος, όιάφοςα εχόντων 
τά  υποκείμενα.
£ ί it καχοί μεν τό*0νομα κοινωνπσι, κατά όε τον Λόγον 

5 όιαφέςΗσι, καλπντομ 'Ομώνυμα. ‘Ομώνυμα γας 
άσιν, ων "Ονομα μόνον κοινόν, ό όε κατά ΤΗνομα Λόγος 
της Ησίας ετεςος * ωσνες οι όυω Αϊαντες. ήτοι γας εν 
μεν ονομα κοινόν εχπσι τό Αίας' τον όε κατά τό αίας λό
γον, Η τον αυτόν' ό μεν γάς htv αίας ό τη Τελαμωνος 

ίο'Ύιός, ό εκ ΣαλαμΊνος, ό μονομοοχησας τω *Exrog/‘ ο ia 
αίας ό τη 'Οϊλεως'Υιός, ό τπς πόόας ταχύς, κ&άτι he- 
ςον ιχεχ. Πςόσκατομ if κατά τπνομα καλώς πανταχΗ' 
κατ άλλο γάς τι τά  ομώνυμα, συνώνυμα ευςε$ησοντομ* 
H&f τά συνώνυμα, ομώνυμα * χομ επ) των ά?λων ομοίως * 

15 ιόάγάς, χομ οι όυω Αίαντε:, κα&ό μεν αίαντες 'Ομώνυ
μοί άσι' κα$ό ia άν$ςωποι* πάντως Συνώνυμοι. ‘Oie 
λόγος εν τπτοις άπασι κατά τε τη όςισμπ Χ& της υπο- 
γςαφης είςητομ. To is της Ησίας ονομα τό άπλως «να/ 
όηλοί. οι γάς iwo Αίαντες, κα$ό άσιν αίας εκάτεςοι, 

20 κατά τητο τον λόγον εχπσιν εγεςον' κατά όε την φίισιν, 
ίΑα χομ τον αυτόν.
Χςη όε γινωσκ&ν, ότι τό "Ονομα οί Φιλόσοφοι x&f κατά 

πάσηο φωνής σημαντικές εκλαμβχνχσιν. Εί τητο9 
Τοίνυν χομ βήματα ομώνυμα εσοντομ, οΤοντό ίςω. hi γάς 

2$τό λΐ£ω, χ&ι τό εςωτικως εχω. χομ εφ' ετίςων ia τη λο
γά μεςων ομωνυμίαν ευςησει τις. Τςία if i «  επ) των 
ομωνύμων ζητάν ’ Έίί hi Των ομωνύμων τό πες) η ό λόγος· 
Κ ομ κατά τι όσων σημοανομενών τό τοίπτον ονομα φίςετομ * 
Κ«/ πες) ποίπ των σημαινομίνων ό λόγος hiv.

30} #  όε κατά μεν τον Λόγον κοινωνπσι τά  πςάγματα, καί 
τα όε το *Ονομα όιαφεςπσι, Πολυώνυμα λεγοντομ, ηγπν 

όταν το αυτό πράγμα ποΑόις καλητομ όνόμασιν , οϊον 
Φασγανον, ΣπχΒη, Ξίφος, ’'Λος' ha γάς λόγον επιίό- 
χοντομ ταυτα πάντα' Σίόηςοε γάς άμφηκης άσίν. *Ε<ϊι 

35 if ο των πολυωνύμων Λόγος, πλάτα ονόματα καΒ' $νός 
λεγόμενα πςάγματος.

Έ}σ)
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|£ί<π Si καί Tivot μνταξυ των ομωνύμων Hj/f των συνωνύ
μων, κοινωνκντα $ιαφΙ(>οντατωτι> ονοματ % η<ΜΤω

κατά τ  άνομοί λόγω' πΚη-τιάζ&η Si ταυ ret μά?Κον το is 
συνωνύμου' πλάονα γά(> ϊχΗοι την κοινωνίαν, η την Sta- 
φοςάν, άπνζ v.uKtvToij 11 ανώνυμα, ω: an ο τινων ηα^ω- $ 
νομασμίνα' οϊον, άηό τη: I ςαμματικη:, ό Γραμματι
κό: , ηομ αηό την' Μϋσιν.η: ό Μ homos' ηομ γάζ Τω ο\·ο- 
μοοτι κοινωνΖσι κομ λχφίςϋσι, μη την αυτήν κατάληξιν 
ϊχοντα τη ό\ίματο:' η<Η τω κατά τύνομα Κσγω κοινω- 
vwi 7τάλιν iioc<pfybv*v‘ ή μ'ν yufj Γραμματικοί K$fif 1»
ή Μνσικη γνωσα: eiaiv * <5 Si Γςαμμαtikcs KOf ό Μ8σι· 
y.os haiocf, iv a*: otj yvooacts. Η γραμματική Si FumJ» 
y&f ή ματικη Γυνή, ακ άσ) ηαςωνυμα, άΑ' ομώνυμοί.
Χ«ί. γάς in) μίν των Παςωνυμων ίζ ανάγκη: ηαζηΚ- 

λάχΒομ την κατάληζιν tS cvouaro: * in) Si των Ομω· 1J 
γύρων νωζκBet/ κατά ηάντα το 'όνομα άηαξάΑακτον * 
μη μόνον κατά την Κατάληξή, a Act η&{ κατά το Ι1ν*υ* 
μα, H&f κατά τον Τόνον x&f ν.ατά την ίΐτωσιν, ηομ ya
rd την Γραφήν, κατά τον 'ΑζιΒμον > η& κατ α τό  
Tivcs, H&j κατά τό tS λόγΰ Μίςο:, x&f κατά την Συ- 3· 
ν»ίθ«αν. το γάζ ΟΊο:, δασυνόμονον μόν δηΧοΊ τό, όηο7οε* 
ψιλύμενον Si, τό μόνον * Κ0/ ή τ£ ηννΰματο: ίιαφοςά χω- 
ξιζα των ομωνύμων αυτό. ΑΑ tfdn το a^yes, η&{ το αξ· 
yos ομώνυμα άσι S/ά την τ  S Τον η διαφοράν, τό μίν 
γάζ Agyos ηαζοξυτόνω:, Αηλοϊ τον"Αςγον ον άπίκτανβν 25 
ο Γ#μη: κΑων ονόματα ' τό Si Ά<*γό: οξύτονων,
ίηλο7 τόν βςαόυν λνυκον. Το 'Ελοίτην λαφίςον κα
τα  την Πτωσιν, βκ ί<»<ν ομώνυμον' οτο yotQ τόν ίλατην 
Λ|λοϊ τόν Ηνίοχον, βυΒοίά ίςιν. ore <ίί την iΚοίτην τ9 
Δίνΰςον, γονική' ίνταυΒα Si η#} κατα τό Γίνον νςίν η 3* 
οιαφοςά  ̂ Τό Κοανόν η$μ Κ?νον κατά την Γξαφην όια- 
φίξον, ακ ίίςιν ομώνυμον, /̂ίλύμονον yap, σημοάνοί τό 
μάτοΛον τό κϋφον' όιφΒογγιζόμονον }i, τό νίον H&f 
το πΟιξ'Λοξρν. Το ΐΤπον, inei όιαφίςα τω Ά^ιΒμα, 
Hsff ίνικωε μίν, όηλο7 τό,̂  etnov ίγω' Πληθυντικών όί, τό, 35 
Μ7ϊον ίίτνξοι. όιά τϊτο «η hiv ομώνυμον. Το Φάρο:, οτι

ίιαφίξβο



Χιαφίρα κατό τό Γένος, #κ ομώνυμον' 'Αρσννικως 
μίν γάρ αυτό το Κτίσμα Χηλοί’ Θηλυκών Χί, την Ιΐόλιν* 
Ου ετέρων <L\ το Ίμάτιον. To"R%oti, μίξα λόγπ Χια- 
φέρ» ' Η&{ οτν μίν "θ  νομού *<?ι, γένον ’’θφνων σ ημών ft 

5 πληΒυντιν.ων' or η Χί \'κμα, έπί Χνντίρσ πρόσωπα το 
κέκίησομ ’ Χιό καί την ομωνυμίαν ίζίπκσν. Ί ο * Αρμα, 
owo>]Βάα μίν ίίληνικη τατΊόμβνον hτϊ τ« ίππίκΖ ζνυγης’ 
far) των‘οπλών Χί τω ^ωμώων ί'Βοι φνρόμονον, των όμοο- 
νύμων άπηλλοτρίωτομ. τοσαυτα πκρί των ομωνύμων. 

. ο Τ «  Χί Παρώνυμα υπογράφπσιν άτων’ 1 Ιαρωνυμά άσιν, 
οσα από Τίνος Χιαφέροντα τη πΊωσν, την κατά τ§- 

νομα προσηγορίαν *%«. οϊον, από Την Γραμματικήν ο 
γραμματικόν, κομ από την 'ΑνΧράαν, ο άνΧράον. tv ταυ· 
τη τη των παρωνύμων υπογραφή, πίωσιν ν.αλ&τομ πί· 

Ι$ξαν την λίζιων. Τοσσάρων Χί τινων χράα , Ίνα γίνων· 
τομ τα  παρώνυμα’ κοινωνίαν κΜ Χιαφοράς Ονόματον, 
yjtf κοινωνίαν HSU Χιαφοραν Πράγματον. *0Btv το Ελβ- 
νον H&f 'Ελένη, παρώνυμα ΰκ άσί’ κοινωνίαν μίν γοόρ κΜ 
Χιαφοραν ονόματον "ίχασι ’ πράγματον Χί κοινωνίαν ηκ »- 

so χασιν' ό μίν γάρ* Ελονον ό ικ Τροίαν ό ΠριαρίΧην, ό 
μαντικόν, ’hrpov’ αλη Χί πάλιν η 'Ελένη η λακοανα, η 
την ΑηΧαν ίκ ΎυνΧάροω πών, η μυρίων συμφορών Φ̂ υ̂ ίν 
οάτία̂ κςΗ *Αχοαο7ν * *$μ ηχ ων ίζ ίπιηημην ό έπιςημων, 
Ικ την'Ελένην ό^Ελννον. ’A/h! ύΧί το ΠαρΒονίκη Yt&j 

9 5 ΠαρΒίνον, παρώνυμα ’ Πράγματον γάρ (ν τΰτοιν ίκ *?ι 
Χιαφορά. ταυτό γάρ ομ λϊζαν κρμ άμφω σημώνησι. 
ΠαρΒένον X' ημϊν Ικ τ S παρά Θιω ΧΙνομ, ΤΗτίτι, πλη
σίον Βιϊ, Χιά την άγνάαν ητυμολόγητομ ’ άγέ τό ολον 
παρΒένονοίη, κ&1 της -φυχην παρΒ/νουίσης μοτά τσ σω· 

30 ματ ον' urn Χί τό'Αριτη ΈπΰΧοαον παρώνυμα’ ηώ 
γαρ απιςιν ίκ τητων η κοινωνία τβ Ονόματον' $τ* αν 
μΰσικη jTtmf, ηομ μησικήΈπιςημη παρώνυμα , Χιά το 
μη κοκτη&ομ τινα Χιαφοραν τ S *Ονόματος.
Α  ιαΦέρασι Χί τα  Παρώνυμα των Λφ' ένον' οτι τά  μίν 

95  ̂ Παρώνυμα ποριίχασι τά άφ' ων παρωνομά&ησαν' 
ως ο γραμματικός τήν Γραμματικήν, κρμ ο Χίκχιον την

Δικοαο-
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Δικαιοσυνην' τ »  ie'Aφ' ενός-, ΰκ err sJe V«(> 
rc ϊχτςικον εςγαλϋον την Ιατρικήν, bis το γραμματικόν 
βιβλΐον την Γραμματικήν' επά το μεν αν ιάτρευεν εζ I- 
ecvrS-i το <Γ εγραφε x&f άνεγΐνωσκε.

*Η H9V χ*τ« τΟονομ» t(tff χατχ rot Aoyot xtnwYxert * 
rgi ael Σννΰ*υμχί oTot $o*f o, rrvA.»3j«/m, ηομ 
ο Bstt χχτχ To £ωβ» oyojuec,

*H ft ¥χ*9» νηοχάμηον, Kg) a9tt 
'Ertgooirvftot y tut ’Aιχβχοιι ng)

, « * / J Kxrcifiuatf,
T O C  T O P  Λ θ · \  ^ v f  κ  % * * t f r ?  c  * / ·» I H StxQopXy xwetotv Ertect. cut At-
, Γ_* ,« Sguiros t(g/ Innitt xxjo xvjgu-

» «*/

3* N«fli<pof8 re Βλεμμββ

Των οντων 
&oot$rov

*H ngy x«r« 
τΟΪμ̂ «« , ng) 
χχτχ rot 
yot
Hg) txvtx. [_ trot ngi iirnot.
’“H χχτχ μίν το “Ο»·,#* xoimvxot, x«r« Λ το» Ao'yo» 

λχφίξχσι, η<7<» Όμχ*θμχ * »ί  0< Λί» ΑΪλ*τη
χχτχ το euxf οαομχ.

:*Η xKTct yui» το» Aoyo» KOtVUVXXty χχτχ ίί το Ο»ο. 
μ» ίιχφίξχσι, *g) άσί ΙΙολνιόημχ t Άος, &i<pot9- 
ΙΛήχΜξ*.

*Η χοΐϊωνχσι vgj fm0tg*oi, Kg) xxrx τΟννομχ, *cf) 
χχτχ rot χχτχ τχνομχ Aoyot, eV< II»f«»v>a* 
ό ίΓ ξχμμχτιχοι Kg) Γξχμμοηιχη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Θ '.

Πε$>! των Trim  Φωνων.
Φωνή fr'EvapSpe: ϊςιν, η ’’ΑνχξΒοϊ· Kttjire- 
ξ) μεν της άνάρΒρΰ φωνή?, επείπερ ΰκ εγ· 35 
γράμματος αυτή, λόγο: biei:> 'Η <Γ εναρ- 
Bpos φωνή ηςμ εγγράμματο: , η Σημαντική 

η * Ασημο: *Ααημοςμεν Ζνεςη,ημη $ηλ£σα τι πράγμα. 
Τοιαυτην αίο-ημον εφασάν Tivss wafy το Βλίτυρι  ̂ H&f ,το 
Σκιν$αφο:' ητις φωνή ηομ άκατηγόρητο: λάγετ^ ω: μη 30 
κατά τίνος ττςάγματος αγοςευομενη, τ%τ εςι, λεγομε- 
νη· Σημαντική δε ηομ κατηγοξίκη φωνή ετινι η σημαΐνα· 
σαπςάγμα' οϊον, ζ£ον, ά,νΒξωττο: ■, λ*3ο:' ητις λεγε· 
Taj, Hey απλω: κατηγοξίκη" ως άγοςευομενη λεγο~ 
μενη κατά πςάγματος οπωσζν. Αυτή [τοίνυν] η απλώς 3 5 
κατηγοξίκη λεγομίνη η Μεςικη ε<?ιν% η ΚαΒόλ*.

Kay
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Κκ/ μεξικν μεν  ̂ >7 επ) των ατόμων πχζχλαμβανομενη' 
πες) ων 8 όιαλαμβάνΰσιν οι Φιλόσοφοί, iix- τό άπαςα 
υπάοχαν αυτά.
f|-J άπλωε κατηγοξίκη κα&ολνφωνη* *Η άσιωίωε hoc· 

5 τηγοζάται, ων κατηγοζάτοη·, ’'Η έπϋσιωόωε. Κά ιά  
uiV Ησιωόωε κχτηγοξατα/, ’ Η ποΑοαε φνσεσιν άξμόζα, 
Ή  μια. Koc/ά μεν ποΑοαε φΰσεσιν άξμόζα, ’ Η εν τω τΐ 
hi κχτηγοςάτοη ποια τό Γho: , Η εν τω οποίον τί 
h i, ηομ ποια την Αιαφοξάν. ΕI is μια φυσά αςμόζα, 

ΐο ’'Η εν τω τί h i κχτηγοραται ■> x&f ποια τό EVos ‘ 'Η εν 
τω οποίον rl ε?'» κ#  τγο/«  το πσιωόεβ Ιοιον. v&j κτω 
μεν η %σιω$ωε κατηγοξΗμενη κο&όλΗ φωνή.
Ή  *  ίππσιωίωε κατηγοξΰμενη, *Η μια φυσά άξμόζα 

αυτή-, *Η ποΑάΐί. Κοt)a μεν μια (φυσά) άξ· 
1 5 1 τ® Ιππσιωόεε ί̂λον * <ζλον <Γ or/ εν

τα; όποΥοντί h i χατηγοξαται' επ) γάς των επϋσιω· 
όων, tieμίαν χωςαν ε^α το τ< hiv· Εί όε ποΑάίε φυ· 
σεσιν άξμόζα» ποια το Συμβεβηκόε· Κ«/ ά μεν εν τω 
όποΐόν τί hi κχτηγοςατομ, ποια το άχωξίτον συμβεβη· 

2q>x0s. Ει i ’ εν τωπωί ίίχον h ), ποια το χωξίςόν συμ· 
βηκόε.
2 ν ιάγονται τοίνυν εντευΒεν κα&όλν φωνα) κατηγοξίκα) 

άπλωε, ήτοι σημαντικό), πεντε ‘ Γε'νοτ, Αιαφοξά, 
E7JW, ’'ΐΑβν, Η#) Συμβεβηκός. κςμ πες) τάτων παςά 

3 5 Tcis Φ ιλοσόφοα ό Key os. Το μεν $ν Τενοε πςοτεςευα
τηε Αιαφοςαε , οτι περιεκτικόν h i των ίιαφοςων’ τό 
?*ξ ζωον yivos ον, πεςιεχα εν εαυτω τό λογικόν nsff 
τό αλογον. ‘Η Αιαφοςά is πςοτεςευα τ*  Eiits' επά 
καΒολικωτεςχ tS aits hi* χμ/ γάς τό λογικόν κα· 

go Βολικωτεςόν h i τ5 άνΒξωππ * φεςετομ γάς Η κατά 
τη *ΑνΒςάπ8 μόνον, αΑα χα) κοιτά τ$ 'λγγελσ. Το 

Elios  ̂ πςοτεςευα τ$ lilt * επαίη τό μεν εΤ<?οι*» 
μονον̂ Ησιωόεε hi * το' i0 “litov naif ίππσιάόεε * rot Ησιωίή 
i*f των εππσιωόων τίμιωτεςα * ταυτα γάξ παςόντα μεν 

3 5 0(?&σι τ® *i°s * άπόντα όε φΒάξΧσιν αυτό * τά  ie επα· 
σιωόη, Ητεπαξόντα σωζπσιν, tre άπόντα φ&άξ*σι· Κ«/

C xAcas
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μρΐ ctvro το iixwoiaW * ΐλον, τ ιμιοοτνζόν »<ri r& Σνμβι· j 
(iworov· Ί ο μίν yec(* ψυχ/κητΐν to  $ν>αμtv)vrie Β»α· 
(ϋμννη. Hid r° dficv χαςαγΙηζιζΗσοο' μονω yufi νποίζχΜ 
τω nL· Hid wavrl HW «#» * oBn h#4 άντι^ΐφα. KSH 
yd(> «τ/ΛνΟ^ατχον, Ι>λα«?<κον KW dr* ΓνλαςΊΚβν, 'Αν* 
Β^ωπον. To Συμβνβηνόν* iv.roV vVi vrvf) το σαμα, 10 
*$e/ 7Γ(»οϊ avrijv μοίΑον τ»)ν ίπιφάνηαν, η&Ι #<ΪΡ /weva» 
rev «<W u7W{%<*, ΐνα Ααχαξ\τη αυτό ταν ά&αν «ίαν.
Hid 7*? λιυκόν /uiv ό Κύκνον ifiVy V μηνά) Hid 
φ<Η' iirdwn>HK dtt λΐυκον, tSto iifa Hid Κύκνον* ττολ- 
λ ά γ άζπαι>* τον κύκνον τίΐηνά ζωα κατάάομνν λουκοί» 15 
Η<# μάΤλον iv το7ν ouytuho'it * ’ΛΛα Κ0/ * Χίαν» kW ή 
Τ/τανον. KW ά̂ Αα 7το#να λνυκα όντα ·, ηλ « ο) Κύκνοι.
Koc/ κατα tStov #ν τον λόγον Σκόταν το ίττϋσιοΛί '̂ 
WJ«W 7jQorirotKToij τ $ Συμβνβηκοτον * το <3ιϊ σνμβ»βη· 
κόν τι)ν P̂ aVijv άληχν τα£ιν. 30
r['o μίν κν Γ/νον, κ Διάφορά κ.0/ ro hlcfov, ύσιάάη 7rav- 

Tori «σι * το άί Συμβνβηκόν, hryatSifitv a«. το 
Af yi ΊΑον ί*7ναμφοτψξίζα· nsd τα τχοΛΑα /urv i7Ttfo<aA?v
*VlV VUf/<7K#T«/ 0'vTXtt Hid IfffiaJVv* oToV iv T^ a’v£̂ 0J7Ta, 
to vS Hflty ίπιςήμην 0Vk7<koV  t  yap !ςι riro διαφορά' 2 5 
κατά ττλαόναν yocp «ίαν, y καθ’ /νόν ύ διαφορά * το όΡ 
ν5 Kje/ ίππημην Λκτικβν, JAW μίνω τα άνΒρωπω ΰπάξ· ' 
%η ' μόνον yap ο uvfymioe άίχ/τομ τον ΒίιζαΒιν vSv τον 
ίκ την μοίΒησνων, KfW ό̂νοο ταν Ιτηςημαν ΑΑόοκοτα/· 
Aiyirocf $ί άσιάίνν J ĥ /J to tcjStov ίΆον, ?τι κα/ τχα· 3° 
?ον σαί<« το άάον ’ o ya'f «νθ^ττοί, τίτο βλον fc) α̂βν 
Aeyotov θνιττον ι<5 ίτνιςημην Ακτ/κον * Η& aWov φθ«ί·
Cf*’ ^ Μ>ΐ w7raf%« ν5 Κί̂  ίηιςημης δβκΊικόν* ύκ fav 
άνΒξωττον. Επά y&v Tct viti ΗΜ ίπι^ημην Ακηκον kW 
vrafov aufa τον οίνθραττον, kW aVov φ&άξ"' hUynOiM' 
ιίΡ k#  καθ «νον wotik' μόν# rS ανθ^αιποί#, iv τα

ότϊοΊον
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cποιόν rl ><?* KocrrjyefietTotfy Sice raurct ytiwSev 7Siov τ«/· Το $  Γ*λ«7<κον, ί'Αον τ ί  atV f̂donir ttowwJM· * orctfov μΡν y<*f κ’ σφζη' KsH γ<*ξ # ΧΧνζψ η  τδ γαλατι
κά 77(>ot’ σνμηληξωτιν την φυτ/ων ημών * τ2 Si yt vy 

5 Ηίί ίηιϊημην S*k1ik2 Χ,ξίζψιν* Sioi τ>)ν ϊζωΒβν γνωτιν 
η#} rat ίηιςημαν ων άψητοι * owrov οταλ<ν το τούτον 
ίη ν σ Λ ν  ί'Αον ,  # φ^Ηξν* * Jovara/ yô > ><# μ») ίχουν το y#Aa<r<Kov ο άν&ζωηον j$ v  ίτ7ον «ν«/ ctvfywnoV 
μη ϋχων Si η#} το vS kW Ιηιςημηε S»k\mov% y Suvuretf 

tooivotf avfywnoe, μητο γνωνιν, μητο ίηιςημην ΰυνχμψον

1 [αςαλχμβάνονται Si κW T a ’lSix lv role οξισμοΤν, χ χ ·  
(ακίημηκοί τυγχάνοντα των tiSwv. Keif ony μ&ν 

Ιην ύσιωΰον )Άον, τ2 inyciwSitv ηςοκώνοται· (χαρχκίη- 
15 /̂ζΛν γα^ μα/λον αυνατοη·) KSHitv τον οξιτμον ryro Tree· 

ηαλχμβxvnotf' ω<τπος in) τ2 άν&ξώη*’ λίγομον γοίς,
' Λν$ζωπόν fci ζωον λογικόν Βνητόν * vy Κ& ίηιτημην 
δακίικόν * Hjjif μ λόγομονγολχηκίν. *Qny SiyataSts iSiov 
όχ fVfloKvrotj, το inynuSov ασάγοτομ, ων in) τ2Ίη· a ο n y ‘ λίγομιν γάς% 'Innos ίς) ζωον άλογον τιτςάηαν 
χΐζομοτιηκόν. Kotj in  το χςομοτιηκον, i'Sitv inyvwSee 
th Inny.
’£v μίν 8V to7s otTkoiS ζωοιν, inyttfSov μόνον re )'Siov,% » Si οίν&ξωηον, inti Hjff την etKeyy μιτνχ* φυσοωρ 35 mif ζοοης, njtif την λογικήν \|/υχ«ν ίζχΐξοτον »χ* ηχξοο 
ηχντχ τά ζωχ, Six τ2το Sirlov φίςοο το iSiov. το μίν 
γαλατικόν, ων κοινωνων το7ν οίλόγοιν’ ro Si vy w i iiftm 
Κημην ShU kov,  we voeqeert mi} λογικόν, up} ro7e 'A y- 
γνλοιν τξόηον τιν» συναπΊόμονο(η mti A yy iA if ων μ · ·  

9ο τα 9ωματον.

9 a ΚΕΦΛ-
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  N· 1'.
ITffi Γίνβί KfM E iie j, «  ώ rc fi Σχέο£ω?. nr \Jcc σημαινόμενχ τ8 Thus υπάρχει διάφορα·

TiW y«c Ktyerxi) x&l ηεκχ<τ8 της γενεσεως 10 
χρχη * «Vi «Vo r£ ΤεκόντοΓ, ctre άπο της 

ΐϊχτρίδος. Άπ'ο μεν rS TfKcvros·, «ί· όταν 
είπωμεν, rev ’la^av ίκ rS ’ΐσ·£«>ίλ εχ«ν re γένος ̂  η εκ 
rS 'Αβραάμ. Απο $έ της πχτρ$ος, όταν λέγωμεν 
τον Παύλον ταρσέχ etvctf το γένος, έκϋ μεν γχρ το yi* 35 
vof «rev »ί a^ )j rijs· ymaiafi· ό 'Αβραάμ η$μ ο Ισραήλ *
Ιν ταυθα if ττ«λ<ν yivef Κ0/ γενεσεως, η Ταρσοί”. 
Αιτϊη τοΐνυν η της γενέσεως 'Αρχή, φυσική τε η$μ ro· 
•Άΐκη. φυσική μεν, η εκ Τ8 τεκσηος' τοπική if, η εκ της 
πατρώος. Αέγετομ Τένος αύτο το πληΒος των άπο 3® 
μιχς αρχής 9 κχΒο σχέσεως ϊχχσι πρόςτε την προότην 
αξΧΨ» προς χΤΑηλχς αυτύς * ως or«v λέγωμεν το 
γένος των Iαραιών' ηομ γάρ οι Iŝ ouot χέσιν εχασι Κ9¥ 
προς την πρωτην οορχην της γενέσεως , ijyav τον 'ΐ8· 
ficcv,' εζ t  KXTxyovTcif, Hjef πς 'ος οί ,̂ηλΰς την της συγ· 3 5 
γενείχς. 'ΕκληΒησχν if  πςωτως ηρ) κυρίως οι 'l8&0C40t,

ΐρ,<c L  ;

οι



oi fa re  Ί33χ, ν.ατχ άποτομην των από των χΑων κε
κλιμένων γενών, r$av των Λευιτών, των Βεκ*μ/των, Kg) 
των λοιπών φυλών* υϊεξον 3e H&f το otzuv γένοε των 
'Εβζοάων Ίa3ouoi ν.χτωνομά&ησαν, hex, το τη? Ίβ3χ φυ~

5 ληε επίσημον βασιλικόν. ’'Α&ωε 3ε λέγετομ γενβτ, 
ώ υποτάσσεται το ei3os, καθ όμοιοτητχ των εΐςημένων 
ισωε γενών* Ά ξχητε yxQ ε?< το τοιατον γένος των ύφ ί- 
αυτό, κα/ πεξιέχε* Κφ παν το πλη$οε των ΰπ χυτό* 
Τςιχωε χν τδ γέναε λεγομένα, ττε̂ ί τδ τςίτα τοιε Φίλο* 

ίο σόφοιε ο λόγος, ο Kgtf ύπογξοίφοντες λέγαη* Γένοε ές'ι 
το ν.ατχ πλ&ονων H&f 3ιαφεξόντων τω Ε.<<£», Ιν τω τί' I?# 
K«r>jycf8ACivev.
Ι Μ  το ΕΪίοε <5ε, δ%εντ/ ό>?λοΓ* λέγεται γ«£ το «όοί 

ε7Τ< τηε ένάςα μορφής, κα&ολέγομεν εν&ό&ε οΑΒξω*
1 5 KS*/ * ο/ον, ο ĉev Ν^εΰί ευα3ηε * ό Θεξσί*

τηε 3ε 3υσ&3ηε, κ#  το &3οε τα Άν3ςιχντος τόιόν 3s* 
AsytTetf &3οε, H&f το τχαεόμενον υπό το γενορ, κ# δ 
χχτηγος&τομ το' γενοί Ιν τω τI εςι' πεξ) τάτα τοΊε φ /- * 
λονόφοιε ό λόγος. ’Εττ« όε το' γενοί απο3ι3όντεε, τδ, 

20 &3ας εμνη&ημεν, απόντες' Γένοε !<?} Το κάτω πλαόνων 
Ήομ 3ιχφεξόντων τω « ίβ, Ιν τω τ/ ετ< κατηγοράμενον * *&} 
το α3οε υπογςχφοντεε, χομ π εξ )  τα γΙν»ί όιχλαμβχνο- 
Qsv \ Εΐόόε έςι λέγοντεε, το ταασόμενον υπό το ylvof,
«  χχτηγοςαται το γενβτ εν τω τ / ε’<?/, * ,

· ϊ Χ « ί  γηωσκβν, οτ/ κχ^χπεξ εν τω πεξ) ταΠατξόε λόγω 
χομ ό Υιός συνασάγετομ, xgl όΏχτηξ πάλιν εν τω 

πεξ) τδ Ύ/δ. ΥΙχτης γάξ |ςτ<ν ό εχοον Τ«ν * x&j Τ ίόε, ό 
*%ων ΠατΙ(>α, τον αυτόν τξόπον καν τω ττε̂ ί γεν#*· λόγω, 

τβ «όοί· άσφέξετοη, καν τω ττε̂ ϊ «όδί τό γενβί * τό 
3ογα^ Γενον, Εϊ'ό'&ί· ίς'ι ylvof · ^  το ETJor, Γενβί Ιτίν ΕΤ· 

3οε· Σχεσιν yx? εχασι πςόε χ&ηλχ φυσικήν. 
falytTXj3ενσχίσιετετςαχωε* ”Η κατα Τέχνην, warn* 

Διόχσκάλα ngj Μα^τδ* *ΗκχτάΤύχην, ως Δεσηψ- 
Tit up) Δδλ* * λΗ χχτχ ΪΙςοχϊςεσιν,. ωε Φίλα πζόε φίλον *

13 5 ^  κατα' Φυσ;ν, άε Πχτξοε χοά Ύίδ, ^  r*W  ΕΓ· 
Α». viicnr»?e y#e ό πχτνρ Αίτιός ετι τδ υίδ. ό 3ό v*$C
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cur tares’ πτω κα/ τα Γ ένη των οΐχάων «Λ*ν A 'it tot, «σΓ 
r «  /it Ei'Jij, eurtotrec.
*Όστ;ερ $  ό πρώτο? άνθρωπος, ηγπνο’Αίάμ, Πατήρ μέν 

λέγετομ, Λότι 2%?ν tiigf * Tics ίέ 8 λέγετοη πατέ
ρα μη %άν’ ο ίε^Αβελ, Υιός μεν λέγετας, Sion γεγέννη·  ̂
τα/παράπατρος τ 8 Α$αμ’ 8 λέγεται ^  πατήρ, έπαπερ̂  
υιόν 8Χ έγέννησεν * ο Se ye Ση$, πατήρ λέγεται, 
vice’ Πατήρ μεν, ως γέννησα? υίον τον Έ.νοός* Ύίο?άέ, ως 
γέννημά? έκ τ 5 πατρο? τη Α$άμ' χϊω 3η ηομ έπ) των 
γενών ηομ των άό'ων ijtv ευράν. Εισι γάρτινα γένη π ρω- χο 
τ ιςα κα} ανώτατα, μη έχοντα επάνω αντων έτερον γέ
νος ’ ταυτα κάλαντά/ γενικωτατα γένη. Γενιν.ωτατον
γαρ γενο? εςιν, ο γενο? ον, 8κ ε<?ιν ados, H&f υπέρ ο 8κ 
αν αν ά?λο η  έπαναβεβηκό? γένος. Εισι <13 κα/τινα «Λ; 
ϊχατα  χατάτατα, μη εχοντα έτερα «Λ; έ£ αυτών χ j 
διαίξΐίμενα’ ταυτα ονομάζεται «Λκάτατα «Λϊ· EiSt- 
χάτατον γάρ etScs έτιν, offερ etSos ον, 8χ s<7i γένος, ηομ 
ο etScs ον, 8Χ αν ΑιελοΐμεΒα «V εΐδηέτι, το κατά πλ&ό· 
νων ηομ διαφερόντων τω άρ&μω, «ν τω Τι έςν χατηγορά- 
μενον. Είσ'ι Se άλα  μέσα■ των άκρων, &$η τα 20
αυτά. , Ειί»ΐ μ3ν τα? ?Τ(>9 αυτών, Γένη <53 των μετ' αυτά, 
fatyeruf Se ταυτα τα  μέσα, Γένη υπάλληλα’ 8% on 

εκατόν έφ' εκατόν φέρεraj Kgq τη αΰτS το αυτό γέ
νος Κομ etScs έτιν, άλά on γένος υπ' άίλο γένος τελεί, 
Υ.αχ&,νό ύφ' 'έτερον, ηεμ έχΗ&ιν αϊληλχ κοινόν το ΰπον.εί- 35 
<θα{ άςείδηκομ γένη 'όντα' οΐον, η Ουσία, π ξωτικόν έςι 
Γένος Ηομ γενικάτατον. ‘Τ  π ο την ύσίαν το Σώμα * (SieU·. 
ράτας γάρ η ΗσΙα είς σώμα χχ) άσωματον.) 'Ύπό τ? 
σώμα, το^Εμψυχον σώμα’ 'Ύπ αυτό πάλιν το Αί&ητι- 
αον' Ύφ ο το Τ,ωον’ ' 'Ύπο το Ζωον $έ, το λογικον ζωον go 
ο Ανθρωπος’ " Ύφ ο ο Ιλίτςος* ο Παύλος, οι λοιπο) 
χατα μέρος ανΒρωποί' οίτινές ονομάζοντας παντες”Ατο
μα- -■* Η μεν 8V Ουσία, Γένος Ιςίν ως &ξητας γενικά/Ϋάτον, 
ίια το μη εχ&ν έτερον γέ\ος ταύτης έπαναβεβηχος *ϊ\ I* ■ *·* * *08
ξον

· ν r ’i 'yuvw τοουτης ετιαναρε/ζηχος ο·
ϊέ Ανθρωπος t?lor έςιν ά&κάτατον, Λα το μη έχαν έτε· 35 
ξον hScs ΰποβεβηκος * To Se μέσον της ύσίας Η3Η τS αν*

ΒξάπΗ,



Βςωπαι K&f γένη KW 33η «VI τα  αυτα'* των μετ' αυτά 
γένη, των πξό αυτών ά 3η. Το γάςΣωμχ, της μεν ασίας 
Ε73ος' τα 3e έμψυχα σώματα·» Τίνος' (ε%« ya'f το 
αοτλαί τ^μα * τεταγμένον ύφ' εαυτό το έμψυχον σω· 

5 μα.) Τarc 3η το ‘'Εμψυχον, FTJes* //εν ετι τ5 σώματος' 
Τίνος 3έ τ« aIo%T«S‘ To αί^ητικόν, ϋ73ος μέντα έμ
ψυχα' Γeves 3ε τα ζάα’ Το ζωον, Ε73ος μεν τα αΐ(&ητι- 
κα ‘ Γένος3ε τα λογικά' Το 3ε λογικόν ζωον ό "λνΒξωπος, 
Ε73ος μεν τα ζάα, ακίτι 3ε Τίνος τα Πέτ?α, Η& τα Πάυ- 

10  λα, κ&/ των λοιπών ατόμων, ά&’ &3ός tei Η&( αΰτων. 
Τα μεν αν ζώα, 33ος λέγεται * 3ιότι πεςιεχετομ υπ au
ra' των 3έ άτόμων /73ος, on πεξίίχε* αυτά. ΕΙ γάζ ην 
γένος των ατόμων ό άνθρωπος, &3η αν νπηςχοι τα  άτο- 
μ α ' παν γας γένος, ας eidti oiuifetTctf τα  όε αοη Τβμνο- 

j  5 μένα, μετα3ι3όασι το7ς ε£ αυτών, ηςμ τα ονοματος χ& 
τα όζίσμα' ω~ε ηομ ό Πίτρος ε*ς ψυ^ην ηομ σώμα τε/λνό- 
μενος μετε3ΐ3α άν τοίς εζ αύτα ηομ τα ονόματος H&f τα 
οςισμα- H#j fa «τατ η τα πέτξα ψυχή, Πέτρος * Η& το 
σώμα πάλιν ΙΊίτξος ’ ηομ τον τα πέτςα οζον, ά&ά 3η 

ao KSfi τον τα άνΒξωπα , πάςα μέζος εκληςαντο άμφότεςοι' 
νυν $  τατο ακ ε~<ν * αν, άξχ γένος ό άνΒξωπος, ά?λ’ 33ος 
άς άτομα 3ιθ4ξάμενον.
|{«ντα 3ε τα  άτομα, v&j το ονομα OSH τον όξισμον των 

οικείων ά3ων ανελλιπώς επι3έχοντα/. ά μην άλα  ημ} 
35 αυτών των γενών, ωσαύτως 3ε Hpj τα 33η των,, γενών, 

OSH φβ υπάλληλα γένη των άνωτέξω γενών εως τα γενι- 
κωτάτα. Κα) απλώς είπαν, τα μεν υποκάτω, λαμβά- 
τάσι των άνω πάντων άνελλιπωί τά  ονόματα ηομ 
ταο όξισμάς * τα επάνω των υποκάτω ά3 όπωσαν. ’ΑΛ.’ ά- 

3© 3e fa  E’/iif κοινωνασιν άίληλοις, η κατά τας οξας, η κα
τά  τά  ονόματα * ηομ γάξ ό άνΒςωπος, α ποτ άν 'ίππος 
κληΒάη, $ ό ίππος άνΒξωπος. ατε 3ί ό τα ίππα οςος αρ
μόσει τω ανΒρωπω, η ο τα άν&ρωπα τω ίππω * τον γάρ 
Αννςοοπον αοης «να/ φοαη αν ζωον αλογον τετξαηαν χξβ· 

35 μ*τιςΐκον, η τον"Ιππον, ζωον λογικόν Βνήτόν να K&f επι- 
•>0μης 3εκ}ικόν. Τα 3ε κοινά γένα:, το ονομα Mf} τον

( Ν . W■> 4 οξον,
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opcv % roc ίπίσνς λαμβοίναην · Η το μ ϊ ν Ά  μωΑον, 
r c- ie rrrjov. Hftf yocQ ο οΙν&ξωποε usM ° trcrtos» Kotvov 
yens Ζχοντες τα ξωον, ξωοο καλνηομ ομν, *ψ ομοί 
ως τον rn ζωπ κέκτηντομ όςισμον. ωμφω yet§ ΰσίομ 
eia'fv ψψυχοί ea&trracocf nsfl μηαβαηκομ- !P*H φνσ»κν, ftTgy ύ η ο τ ϊ  Τ tttivroo

f \ it '{vfatfKtrej.Ή f * i f *  r*t y*-l *H Tomxn, &r*v i n i  rnt ilxrj/· 
thtu f 'Κ ξΜ * *)- L Scft i t  QnfiHot· '*_ 0 i «Vo fjuit a%{<7ttHt

i t  ‘H(otx\Z}cif ny)’|*λMOI.Kat/ m vnoritTuraf_ re E7/oi.*H i**r*  Μοξφν, i t  ivonitit ΤΛ,f > }» vif rvftdfJUKi f  « MUTnyopaTXf TO Γhot L i* r? r l  iet.
~Φνσ,χιί, tit n«T«f T mV ,  i(9̂  T h it  ny) E«Ih;

, «< Δϊλβί >p/ AtTWb'riji.
Ύιχνικιί,  i t  Mc&nrtjt up/ &iia*tt\ot,_K«/ lÎ ooM/miiVf »» φ/λ« Φ/Χ·,.
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To' «

Ή  Σ *έπ $ .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  N. IA'.

n ^ l  Five? Ei&*? έυ«  περί 'Ατόμων.
ψ "  I  λεγομίνω* &νομ' roc /ufv, νφίςηκέ' ret j j  

1 πχ vQsswtv, uA' ev μόνοαε }π ivclousjteiVUj ·
I  Των ie vtpeftjxorow, roc μίν σάμοο·t» ’ ' —-«· (il ) ' trot etot ret os ασωματα- Των oe «σωμά

των, ret μϊν tiletv hereto tv e%« ar *Αγγ$λοε n&j Ψν 
ΧΆ' r a p  h  hifots e'xet to etvocj' retavret etrt n#j ret g® 
Tmj X£y r «  EJ&f. Ahovretf Se ret yevtj χ& ret j Πςο 
των ττοΑων, 'Ey rois 7SoAots, ’Επί rcTf ττο&βϊί. οΓβν, 
Ιννοβ/ίθωτί Σφξθ6γΜξΐον, s'xev n&} (κτύπημα το τυχόν-, 
e% ** ΜζΙ* tkA ca μεταλ&βίτω r$ ίκτυπωματος. κομ 
ns ύπ βψίν etyocysra rcturot, f«>l πςοκατιόων μηίολως** 
το ΣφξαγινίξΜ · iuptMvs $  τ «  iv o7sro ΙκΙύπωμω, net)

intrrflus



Ε π ί τ ο μ ά  A o y m ;  Κ ε φ ο ί λ .  t x .  4 *

tTii^ets ότι παντa rx αυτχ μετέχχσιν εχΐυπωμωτοε, 
Hgtj rec ioKXVTte πολα Τω λογω συνχ&ςοίσαε ess εν, εχε~ 
τω τχτο κατά iiavoiav. Το μεν χν εν τω σφςαγιςηςίω 
εκτυπωμα, λεγετομ Πςό των πόλων * Tci' εν τοϊε χχ- 

5 ςΐοιε, ’Εν τοϊς πολοΊε' το is ε% αύτων κοοταλχφΒεν χομ 
■ κατά iiuvoiav άυλωε νπο^άν, Επιτοϊε πολο7ε. Οντως 

χνχ&} fee Γένη xgtf roc Εiit}' Πςό των πόλων μεν άσιν 
εν τω ^μιχςγω, κατά τχε ποιητικά? Key as. (εν τ.ω 
®εω γάς οι χσιοποιοϊ λόγοι των’ Οντων ενιοαωε πςουφεςη- 

ίο  κασι" κα θ’ χς Αόγχς ό ύπεςχσιοε τα  οντα πάντα χομ 
πςοωςισε χομ παςηγαγεν.) Ύφεςηκενομ Φ λέγονται τά  
ylvn x&j fee Hit1 Εν το7ε πολοΐε * iicrt εν το7ε κατά με· 
ςος άνΒςωποιε.· f  ό τχ  ’ΑνΒςωπχ Έ$άοε h i ,  καν το7ε κοί
τ α  μεςοε ϊπποιε το τ χ ν1ππχ Elios. ’Εν άν&ςω?,tots is 

1 Κχαί ϊππβιε χομ τοϊε κλοιέ ζωόΐί τό Γενοε εύςΐσκετομ των 
Τοιχτωνωσων, οπές ετι το ζωύν. Καν Τοιε ζωοιε ομχ χομ 
Το7ε ζώοφυτοιε τό κα^ολιχωτεςον γενοε το Αί&ητικόν i£e* 
τάζετομ' συναχΒέντων is xgej τον Φυταν.* Βεως&τομ το 
’'Εμψυχον' «  is συν τοϊς έμψυχοι? εθελ«τιε επισκοπή* 

2 0 Χ&1 ταάψ υχα , τό-Σωμκ συμπαν χατόψετομ9 συνΰςοί* 
μχσων is το7ε άςημένοιε των ασωμοότων χσιων·» τό πςωτον 
Τενοε φανΗτομ χομ γενικωτατον * χομ χτω μεν Έν τοϊς* 
πολοϊε ύφετηκε roe Eiitj χομ Tee Γενη. Καταλαβάν is τις 
εκ των κατά μεςοε άνΒςωπων την αυτών φυσιν τηνάν* 

3$ Βςωπότητα' εκ is των κατά μεςοε ϊππων αυτήν την ίππο- 
Ttirce, χ$μ χτω τον κβίθ’ ολχ'Αν&ςωπον χομ τον καθ’ ολ&*ί π· 
πον επινοησαε * χςμ τό κα θ’ ολ8 Ζωον εκ των καθ’ εκαςα τω  
λογωσυναγαγων9,χ̂  τό καθ’όλχ Αϊ&ηίικόν, χομ τό καθ’ ολβ 
“Εμψυχον, χομ̂  τόκα&'ολχ Σωμκ, χ$μ την κοοΒρλικωτοότχν 

30 Ουσίαν βζ απαντων συλογισάμενοε ’ ό τόιχτοε εν τη scev- 
τχ  iieivoiecy τά  γϊνχχομ TcoHitj άύλως νπε^σεν ’Επ) σ'οΤς

% παντα is Tee εϋη. ν τό yetς*Ον, ΛΗ χρ} τψ 
3 5 JV Γνοόσοι πεπεςχσμένον ετϊν,?'Η xis ft; φυσ«>

Χοε 7%γνωσ&' ΛΗ r j  φυσώ μεν πεπεςατομ, τ ζ  γνωσωϋχ
C ·} ττεπί-
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πεπόςχfotf * 8έ πή ε<ςι ry γνωτει πεπεξχσμενον,
άπείξον ov ry φύσει- Τητων χτως *χόντων, τα μεν 
γενικωτχτχ Γένη, χςμ rot ’Ύπάϊληλα, χ#  φυσ« χ& 
yvmet πεπεςχτομ. Δέκα γάξ εισι r «  γένη τα γ*νικω· 
τχτχ ' άξίσμενχ 8ε ye χ$μ τα υπά/ληλχ- To Jg ταν$
* Ατόμων πληΒος, «τρ τ# <pwr« «τρ ry γνωσα πεπεςχσ· 
μόνον εςίν' άε* γχρ γίνετομ χρμ α «  φΒάςετομ' χομ ητβ 
πόξχς υπό της φνσεως ειληφεν, me το γεγονος ςάσιμον 
υπάζχα χομ μόνιμον' το <$ρ το/ίτον, or«f τ# yvenae* πε· 
ξΐληφΒησ*τομ; Τα <1? «λκάτατα Ε/Λί» τ£ μ?ν φυσ« ίο 
σιεπόξχηομ, τ£ γνωσε* 8ε εισιν άπεξίληπίχ* ποίλάγάς 
ημίν άγνωμα των τοιήτων «8ων,' η ev iξημίοχς άβάτοις, 
τΐ εν σπηλαίοις 'όντα, χομ την ημετεξχν γνωσιν 8ιχ8ι8ςά- 
σκόντα. Καθ’ ο μεν ην πάντα τα &8η ry φύσε* πεπε- 
(Χ*>ομ, κχτεπαυσεν ο &εός άπό πάντων των έργων χυ·ι< 
τη ετεξοιον yocq ων εποιησεν η ποιεί κχ$ ο οε τα ατβ* 
μχ γίνετομ ετι-, χομ ηπω πεπεςατομτήτων η γενεσις υπό 
φυσεως, ό Πατ^ τη Κυςΐη εωε οίξτι εςγάζετχι, χομ ό 
Υιός εςγάζετομ' όηλνν 8 on χομ ό συμπαντηςγός πχξά- 
κλητός συνίξγάζετομ ταυτάτβ χομ τάς πξονοϊχς, χ$μιο 
τχς οικονομίας χ$μ τα Βχυμάσιχ.
Χ « ί  8ε yινωσκαν ωε ό Πλάτων πόντε γόνη των οντων 

φησνν* Ουσίχν, Ταυτότητα, 'Ετεξότητα , Κίνησιν, 
χ$μ Στάσιν' Ουσίαν λόγων, την απλώς υπχξζιν' Ταυ* 
τότητχ την κοινωνΐχν' ‘Ετερότητα την ίιχφοςχν’ K/vaf- 35 
σιν, την ενόξγειαν * Στάσιν την Τβ 'ηςεμιαν, ηγαν την 
αποβολήν της τοιχς8ε· κινησεως, χομ την εν τω κινάΒομ 
μονήν’ καθ’ ijv χομ τω χςχνω χομ τοΊς Βείοις 8ΐ8ωσι ςάσιν.
Το γάξ άε* εν τω χυτά κινε*<&χι, ςχσιν λίγε* 8ηλην. 
£.πε* τοινυν tv τοις ησι χομ υπχξζις ε<ϊι χομ κοινωνία προς^ο 
α&μλχ χομ 8ιχφοςχ, ενεςγειάτε χομ ςάσις της ενεςγεοχς 
οποιαην, λα τητο τα τοιχυτχ, γένη ονομάζει των οντων, 
ως ποΑοΐς τοΐς γ e ncriv ενΒεωςήμενχ.
Q 8 *  'Αςιςοτΐλης, εν μεν τοΐς φυσικοΊς-, τιϊιτ TAif*

Βετομ Τόνος' 4ν 8ε τη λογική Πξχγματάα, τχς jfc: 
κα Κατηγοξίχς γίνη λόγε  ̂τα ytvtxmarx' Ουσίαν, Πο*

•ον.
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OCV, Ποιον, Πξόεη, Π3, Πότε, Ποίείν, ϊΐάχπν, νΕχ«ν, 
Kei&etf. Ταταν εκαςον εχεε kW εωικωτατα Α , ·  κ #  
υπάΤληλαγενη. ’Εκ $  τ«ν «Ακ®τοίΤ®ν Ei$ov rJSutf «V
' Ατομα γίνεται y Χιοάξεσιε’ yns £<ίε ίιοάξεσίσ εςι 

5 «& ’ άπαςΙΒμΥινχ. Διό v.ctj ruts αντοί τα  « $ικωτατοο 
A ,  Τενη ωνόμασαν’'Ατομα' Thy μεν, us στεςιλητίΐκα 
των μεξίκων * *Ατομα is, as α&αίςετα. το γάξ όιοϋξΧ· 
μενον γενα , «?  <Α  houqetrotj αναγκαία?·
^?νμοΜ(* $ε το ' Ατομον τίοσχξχ* Το χ^ιαίζετον κχ$ό 

1 ο οομεξίε, as η Στιγμή, χ& το Νυν, >@/ *? Mev«f * χτινα 
Kjtf U7TOOCC λεγετομ. Το ίυσίμητον» us ο άδάμας Αΐ- 
Qos. Το eiSiKotrecTov &$os, $ια το μη τίμνε&οη eis ετε*

Sot &$η· Κ«/ το κυξίως χτομον, 0 τεμνοτομ μεν, £ σώζε»
ε μετά την τν'ν τομήν το ττξότεξον &ios' οίον ο Γίετςοε, 

15 τεμνετομ μεν ets ψυχήν κ& σώμα * α λ ' £τε η ψνχύ καν I- 
αυτην ετι Π*τ£βί· τέλαοε, Ιτχά £όε χνΒξωποε τελ&ος 
εςιν ’ ντε το σώμα· Πι?ι τ£τα τ 3 άτομα, rcTs Φιλοσό* 
φοις ο λόγος' οπεξ χποόίόία&ινχτωε, λ τομονεϊι, τόεζί· 
όιοτητων συγκείμενον, ών το ά&ξοισμα £κ άν οψΒάη επ* 

20 ετίξΰ ποτό.

T o i T m ,
ΚΜ  ΤΛ« 
E ik

"Πζο r»» no^vp t it to r f λιμΐ8ξγ$.
Ex τβα ττο^οΓ», nil /x τοα χατκ μίξορ re

E<?ar.
’Eire re<V erolfcvoa, Λ  lx r? Atxpo'tf.

Των λε-
νομενων^ 
ΕΓνΛ/

To 
'Α το 
μον

‘Τα μίρ νφίτη- 
χι > ’  up

Τα μίοσαμα·
Τ Η .

Τα μίτ iilav 4nt>r#tjto 
Ιχα, « “Α^ίλΐί, Ψκ· 
X*·

Τ - Λ b  h((*tt ϊχ α  το
avoj, mi Tel Πχ|

, τμ Ε$ε.
(ΤW'* «>««*-
I  τ α ' uv

Τ α  i t .h  μόρχα φιλαϊί bttooltut net.
To aitotiftTOPy at 4 Στιγμή t t f  TO N?»» 4 MffWW.
To ύντμητορ, at l  ΆΑτμα$.
To αίικάτατορ ¥J$os, as μν τιμιόμΡΗΡ ms mil.
Kaf to MVftas ατομον, as Σ »μ£oirf#.
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To Ον πεπεςαςοη.
'Awer ο> Ον φΰσ*

Κ Ε Φ Α Λ Α  ION. IB'.
Πε?) Διάφορο? κ&ϊ Σ νμ βεβΜ τος.

ω διχλχβόντι πεςι Διαφοςά:, 8κ άπεικό: Η&4
* ' ____Α.· $ir7τες) Συμβεβηκότο: «ττ«ν * fact κ& αΰτο δια
φοςά όνομάζετομ. ή γάς διαφοςά η άσιάδη: 15 
Ι?ίν, »j fa:χσιωδη: ’ 89ΐωδη: μεν πν I<?/ λαφο -̂Λ, >} 

κοβθ’ «ι5τ)}ντ? hW φυσική κ&} ειδοποιό:’ ητι: καλείται πα
ς* τοίς Φιλοσόφου Ιδιαίτατα διαφοςά * καθ’ «ν «ίο* «^Ηί 
διαφεςει' δίον re λογικόν' κατά τητο γάς διαφεςει το 
«<$0£ ΤΗ Οίν̂ ωΤΓΗ, ΤΗ ΤΗ 'fa7(8, Κ£/ Των λοίΤΓων 3®
των ττω̂ α τον ανθ^ωττον ζωων. ‘ Ο Λ; λογ/κόν καΒ' αυτό 
υπάςχει τω άνΒςώπω  ̂ naj τψ  τη άνΒρωππ φυσεως 
εςι παςαςατικόν, κ$μ τη άνΒ^ωπάπ edHff ποιητικόν. 
Λεγασι δε την ιδιαίτατα διαφοςαν 8Τω: * Διαφοςά faiv, 
r περιοδεύει το ειδW τη ytvHff * ο γοίρ «νθ^ωττοί vxAtov 3 5 
«%« τη ζωΗ το λβγ/κον. Το γας ζωον, ητ» λογι
κόν faιν 'Ενεςγάα, ντε άλογον* επά το αυτό εζει τά  
αντικείμενα * Δυνάμει δε ye το ζωον κςμ λογικόν ύπάςχει 
Η& άλογον, χ #  πάσα: εχει τ«* υ*’ auto διαφοςά:»
«  γ «£  τητο, πόΒεν αν τα  είδη %ο7εν [raV ] διαφοςά: j 3 °
Oure γπν ίΚ των Ηκ οντων gv τ» το είδο: owfaxtotfi 
(δυνάμει γάς άσιν εν τω γίνει των ειδών *j διαφοςαμ) 
are πες) [το] αϋτο άσιν αμα τα αντικείμενα· heeyeta 
7 « f  Hoe^wv e%« to yfvoo όιαφοςαν των ειόων. Οςίζον- 
r*j δε ταυτήν την ύσιωδη ιδιαίτατα διαφοςαν 
5τω. Διαφοςά fai τό κατά πλειονων διαφιςόντων
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τω άδα εν'τω όποιον rl εςι κατηγοξάμενον. 'Ε^ωτωμε- 
νβι γάξ τί εςιν άν&ςοοπος j οΐκάως αν λέγοιμεν on ζωον. 
πυν&ανομέν8 δέ τίνος όποιον η  ζωον ο άν&ξωπος τόνο 
πάλιν οίκείως εςΊν «ττ«ν, βτι λβγικον. Ύπογξαφϋσι δί 

5 τα* τοιαυτας κsH *τ«. Διαφοξ«  &  το χρςίζαν πεφυ- 
κο* τα ϋττο το auro γένος. το ya'f λογικον κ#/ το αλο
γον, χωξίζο* rev άν&ξωπον χ& τον 'ίππον, υπό τό αυτό 
yivo* οντα το α̂ον. Παλ/ν Διαφοξά εςιν, οτο> Ααφ££« 
ίίκαςον. άν^ξωπα γάξ κμ) ίππος, κατα >uev το γ*νο* 

ίο « Λβν>?νοχβ * (£αα ya? κ$ί άμφότεξα.) κατα' $  τα'* 
λαφο^α'ί·, κτοι κατα το λογικον κ #  το άλογον, αττ α’λ- 
λκλαν διέςηκ*.
j\tyovretf δέ α) ϊλοατατα Διαφοξάή, iteu êrntotf ημ} συ- 

<?ατικα}* δια*ςετικοά μεν των Γίνων, συςατικοο/δέ των 
15 Fiiav. Τογάςσωμα κομ το χσωματον,διαιςϋσι την Ουσίαν ’ To <ίτ έ/*ψυχβν κο/' το άψυχον διαίξΖσι το Σαμα * Κα/ το 

οάθητικόν, χομ το άνοά<Βητον διαίξΰσι το "Εμψυχον * Κοο/ 
το μεταβατικόν up) το άμετάβατον διαίξζσι το Αΐ<Βητι· 
χον. Ταυτα γ£ν τα  των γενών διοαξετικά, γίνονται συ- 

20 ςατικά των ειδών. Το' γάξ έμψυχον, το χί&ητικόν 
ΗΜ το μεταβατικόν συνιςωσι το Ζαον. Ζαον y«£ g<?<v 
άσία έμψυχος αί&ητικη μεταβατική. Το έμψυχον, το 
cwcBirmev, το άμετάβατον-, συνιςωσι τό Ζωοφυτον. εςι 
γάς τό Ζωοφυτον, κσ/α έμψυχο* οά&ητικί) άμετάβχ- 

2 5 το*. Το f/χψυχον δέ μετά τ ζ  άνακ&ητσ, τό Φυτόν συ- 
νιςωσι. κ& εςι [το] Φυτον, άσία έμψυχος χνάά&ητος. 
KSH ίίτεξα πάλιν χτεξών άδων γίνονται συςατικά, πξότε
ξόν οντα γενών διαίξετιχά. Δ#’ ο, τι γζν α/ διαίξετικομ 
των γενών διαφοςομ, ylvovroj 'συςατιχομ των «3ων, ομχ 

30 πάσαι κέκληντομ ειδοποιοί.
Λ ^ τβίί δέ °" διαφοςομ, λέγονται ayctf τα υπαΤληλχ γέ

νη’ άπαξα&άκίως δέάκ εόσίν, α&’ ωσπες &εςμόν tytf 
ψυχξόν. 'Ονομάζονται μεν χμ} αυτοί μόνοι α/ ΪΙοίοτη- 
τες, η Βεςμότης δηλονότι Κ&ϊ ηψυχξότης. .Καλδντα/ δέ 

$$8Τοο χ& τα  των τοιάτωΊ ποιοτήτων μετέχοντα Σώματα, 
ηγαν~τό σώμα τό εχον έν εαυτοί την ^οςμάτητα, καλα-,
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ret/ Θίζμον, re την ψυχςότητα κεκτημόνον, Ψυχςόν. 
τό S' αυτό ν.άπ) rαν χ/λων ποιοτήτων re Η&{ πεποιω* 
μενών σωμάτων hiv εύξάν. Ουτω Sy H& σώμα use/ οΐσω» 
ματ ον. έμψυχόν τε ygt/ άψυχον, use/ eaByriKov, 
yiv.lv, use/ τά?λα ομοίως- AiyovTetf μεν vsf/ αυτα/ μονοί/ 5 
ά/ Ποιότητες* y σωματότης, ή άσωματότης, ή έμψυχο- 
της, ν άψυχότης, ή οά&ητιχοτης, ή λογικοτης, επ)
των αλών ωσαύτως* Aiyovra/ S' ατω ye// otf ttrlotf etf 
rots rotecvrees tv εαυτφίς κεάίημενα/ ποιότητας' Σώμα 
μεν, ήτήν σωματότητα ΜκΙημενη ύσια * ’Ασωματον Se, I ο 
ή την άσωματότητα' use/ η μεν την ίμψυχότητα έχασα,
*Εμψυχον' η Se την άψυχότητα," Αψυχον' ySe την cu&ylt- 
κότητοο, AΙ&ητιχον' ygej ή την λογιγ.ότητα, Λογικόν. Αυ· 
ret/ μεν νν y.ccB' tuuTcts ay ποιότητες, &σ)ν etf όιαφοςα/*Of Se μετεχχσα/ των τοιύτων ποιοτήτων ύσία/, Τά υπάλ-1 5 
ληλοο γένη τυγχάνσσιν. ίπά πως αν roc αυτα, use/ yevy 
εσοιντο use} $ιχφοξο(/’> use/ ως όιαφοςοά μεν, εν τω οποίον 
ri h i κχτηγοςηΒ&εν, ως yevy S' αυ εν τω ri hivi 
B #  yge/ παν γένος «V etSy όιαεςσμενον, Sice των διαιςε- 

τικων Sicuqetrctf ύιαφοςων ’ etSy Se τής Μιας ομολο·*0 
•νίντα/ «να/ το σώμα ν&ΐ [t'oJ ασωματον * Site ποιων 
όιαφοξων εις τούτα ή Ουσία Sicufetroe/ η $ια*ςε&ήσετα/,«  μή Six τής σωματότητός τε use/ [rw] άσωματότητος;Τ ο Se Σώμα πάλιν,  «ς τα οΐκάα S tS tτο έμψυχόν το 
*&/ τό άψυχον, πως ĉ ceJ/eyBt\σετομ\ JH  πάντως Six 25 
τής εμψυχότητος yse/ άψυχότητος. VQτβ γάς λεγομεν 
την Ουσίαν Sieu/>ei&a/ «V σώμα use/ ασωματον, «ς άσίαν 
σεσωματωμενην, yc// μή σεσωματωμενην Την απλώς άσίαν 
ΰιαιςεΰ&αιφαμεν' επα τό Σάμο πςότεςον ην ύσία μόνον, 
ενεςγπα St λχβον η& [V*jv] σωματότητα, ytyovev ύσία 30 
ενσώματος. 'Ωσαύτως Ss use/ το 'Ασωματον &ε£άμηον 
την άσωματότητα, ύσία ύπήςξεν άσωματος. Κα/ τό 
"Εμψυχον Se, πςότεξον ήν απλώς σώμα, τtrrhtv, Μ ι»  
Ινσωματος* μέτοχόν Se τής εμψυχότητος, σώμα εμ- 
ψυχον εκτετόλεςα/. *Οτε γζν r i  σώματος την όιαίςε- 3 $ W i ψψυχον πού μεν use/ άψυχον, χςη πςοσυπα-

Ktmv
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«ί«ν τό σώμα, ί'να διοαςητομ τό σώμα άς έμψυχον σω- 
μα Η$μ άψυχον σώμα. Ουτω δη καπι των α&,ων ποιητεον, 
ως αν «ΐ διαφοςομ κ& τ <* 7 ***1, KSH ™  άδη σωζωντομ 
ασυγχύτως οπές άσΐ. Πρ̂ Ϊ μίν &ν της ύσιωδμς Διαφο- 

5 ξάς, ητις H&j ιδιαίτατα καλατομ διαφοςα, τοσαυτα 
(4ξΥΗ&ω.
Η  S’ &0ΓΗσιωδκς Διαφοξά αυτό h i το Συμβεβηκός· 

Διαι°άτομ δ' αυτή·, άς τβ την κοινώς διαφοξάν, n#f 
άς την ιδίως- διαφοράν. Κομ κοινώς μίν διαφοςά hi·, τό 

ίο χωξιςόν συμβεβηκός* ο μ$μ iv τω πως εχον h i κατηγο· 
ςάτotj. *Ιδίως Se διαφοξά, τό άχωξίςον συμβεβηκός * ο 
μομ iv τω όποιον τί h i λίγετομ. Τίτ 7 <*ξ συμβεβηκότος^ 
τό μίν hi "χαςιτόν, τό δί αχωξίςον. Κ ατά μίν «ν το 
χωςιςόν συμβεβηκός διαφίξα ατομον ετίξ8 άτομα K&f 

1 5 εαυτμ' οίον κάΒητομΠίτξος, βαδίζει Παύλος· κατά yav 
το κα$η<&ομ μςμ τό βαδίζαν άδηλων λίγοντομ διαφεξαν 
ο Πΐτξος ό Παύλος, ενδεχετομ δί κοοΒη&ομ τον που· 
λον κ&} βαδίζαν τον πετςον, μςμ ατω χωξί&ηνομ αυτών 
την τοιαΰτην διαφοξάν ΚΨ λαβήν ά/λην άντ ά&ης εκά- 

a ο Τΐξον. Πάλιν διαφίξα ατομον ίαυτα, εν τω ποτό μίν 
καΒη<&ομ·> ποτί δ'ετάνομ η βάδιζαν’ μ$μ ποτί μίν καΒευ- 
δαν, ποτέ δ εγςηγοςενομ ’ μομ ότί μίν νοσάν, ότί δείτ/ιάί· 
ναν' η§μ νυν μίν νέαζαν, εκίοτε δί γεγηξακενομ. Ταύτα 
γζν μομ τά  παραπλήσια λέγοντομ κοινώς διαφοξομ, μομ

2 5 Ύ,Μξΐ'ϊά συμβεβηκότα.
Κ α τα δ ί τό άχωςιςον συμβεβηκός ίαυτ$ μίν 8 διαφί

ξα το ατομον, ετεςμ δε άτομ8 διαφίξα * δϊον, h i 
τις Σιμός' αδύνατον χωςι&ηνομ αύτ5 την σιμότητα * 
διαφίξα δί 8Τος τS Γςυπδ.. ωσαύτως μρ) ό Γλαυκός,· 

SO Κ°μ ό εχων εκ · τςαΰματος εσκίξ̂ ωμενην έλην , ίαυτων 
μίν 8 διοοφίξΒσιν, α/λων δί διαφίξΗσιν. *£<?< δί η σι· 
μοτης, η γλαυκότης,  ̂ η εν τω Αι&ιοπι μελανία, μομ 
εν. τω Κοςακι, μςμ η iv τω Κυκνω λευκότης, μ<μ τά  
τοιαυτα, συμβεβηκότα άχω στα ’ κα$ό 8 δύνατομ %ω·

3 5 ξΐ&ηνομ̂  πξαγματικως Των εν όίςάτόμοις άσΐ. Κατ’ επί*
νοιαν δί χωξίζοντεμ μ$/μ αυτά των πραγμάτων, . την..

φύσιν



φίσιν μν λυμαενόμενα, Διά τδτο παντός συμβεβγ]κό· 
ros άχω^ 8  hsU %αξΐΤ8 xctvcs ο λογος 8Τος ε<?/. Συμ- 
βεβτράς ew , ο ynsrocf ngej απογίνεται χμξίς της τδ ιίττβ- 
χωμέν8φΒοςχς. x&jπαλιν9 Συμβεβηχός εςιν οένδέχετομ 
τω αυτω υπάξχ&ν η μη υπάξχων ’ ^ένδέχετομ γάξ αι· 
Βξωπον Hgj χ χ Β η & α μ  n&f h a v a ft  H$H β ά σ ιζ α ν ,  x g j  ωνομ 5 
σ<μον, n&j μγ\ «να/ * Hgcj χπογινομένης τγ\ς γλαυκότατο? 
άδένητίονί χνΒξωπος μένω. δυνατομδε Κύκνοι έπι- 
vctiBnvocf μέλχς, %ομ ο Κοξχ£ λευκοί» >φ/ ο ΑΐΒίοφ9 
άποβαλων την χςοιχν* ngjjf ταυτα πάντα γενέ&ομ δύ· 
νατό/ %«(>«· τα«· τδ ΰποκωμέν8 φΒοςας·  ̂ ίο

8ν της διαφοςχς λεγομένν\ς, κοινοί KPV J&W* 
K9V ιδιαίτατα' πάσα μεν διαφοξά, έτεξίτν\ς re εςι9 

Xgf έτεςο7όντι ποιεί πςοσγινομένη τινί. Αλλ ομ μεν χοι· 
\ως Hgtf ιδίως διχφοςομ, άΤλοΊον ποιζσιν* ay δέ ιδιαίτα· 
τα, ά&ο' όμτινές ettuv άχωξίςει x&i *ΛΤ' «υτν\ν rriv επί· ι $ 
νοιαν· όδε γχς έςιν έπινοησομ ζωον άναί&*ιτον νι άνΒξω- 
πον άλογον, n *Wev άλογίας κεχωξίσμένον. Αυτά/
5v α/ α&ο ποιδσομ διαφοξομ, κα$ ίαυτχς τέ «σ<, Κ£/ 
τ« μχΑον το trrlov 8κ επιδέχονται ’ έΐτε γάξ το γένος 
μαίλον H&i νιτίον κατνιγοξέιτομ 8 άν άη γένος, ere ομιο 
τδ γεν8ς διαφοξομ * καθ’ as διχιξάτομ το γένος ως τα  
ωδη. AI δε ά&οΊον ποιπσομ, κατα συμβεβιμίς τέ «ον, 
XSH επιτείνονται κομ άνίεντομ χπασομ. κάΒητομ γάξ τις 
πλέον έτέξχ, χ̂ μ άΑος χΤλϋ βαδίζει πλέον' σιμδσι· 
μάτεςός *?/ τις, χ& γλαυκέ? γλανν,ότεξος. Ουδεμία δε 2$ 
των κοινώς η ιδίως διαφοξων συντελώ πξος Τον Οξίσμόν. 
υπαγξάφπσι γάξ ctvroj τα πξάγματα , 8 μην οξί· 
ζ8σιν. Α/ δί Ιδιαίτατα διχφοςομ, πςάγματος ίκάς8 
6νμπληζ&σι τον δςισμον.
Ανχγκάίον Je είδέιομ, or 1 [τε] τό τ^ ’ Ουσίας ονομα 3® 

έπι της απλώς υπάς£εως ενίοτε τάτϊετομ, H&f οτι 
Το Συμβεβτικος διήλοΊ ποτέ το 8σιώδες Ίδιον, ως συμβά*· 
νοί  ουντξέχον τω πξάγματι. λεγομενγάξταν άσίαν 
Τ8 χξωματος 9 διά τδ εν τόϊς ζσι τετά^Βομ X& τδ συμ· 
βεβηχος * >φ/ δπωσδν otvaf αυτί. πάλιν λέγομεν

συμ·
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φμβοάναν reus ττςοτάσ/Μ re συμπίςασμχ* rsrh i, 
<A)viirt<&»f φυσάνε re K#f fowSSs. Aiyerce/ Si τό το/5- 
rov συμβββηκόε, elrtv ro toettoSes "Siev, H&f Trctvry χχω- 
ξΐςον Hey Kotr αυτήν την inivoiuv, Πξωτωε n&j KxS’xv- 

5 το υπάξχ&ν τω πξάγματ» * vs τω σωμαη, ro τς*χν 
Siasxr'ov Πςούτωϊ μ*ν, cr< «ur£/«ov» υ7ΓΛ̂ «αμΜ·«ί' 
Κ«θ’ teevTo Si, err uvtvSvs. Ovk etn Si Kot& ccvrc, rti
ro H&j Πιάτων ■) eltl ττλlovyxf rS ττξάτκς To κχ$' atv- 
ro.) ro yap ζωον ύπαρχον τωάνΒρωηω κα&αυτό unto-/ 4 '  9 * I'n ' ♦ Λ  ̂ * %

I o <W, «% νπαξχ*  K# πςούΤΜ* IL&yoif ζωον ανϋζω7ts μη 
cvroe. Τξίχη Si τι StxsuTov, σώματος μη ovros, όκ few* 
vre j>5 {πιςψνιε SskImcv, άν§ξω7ί8μηοντος * 8τ$ συμ- 
ττίςχσμχ, πςοτασοων μη όσων * are Οζίσμοε, άποντοε rS 
οξΐς$. Δ<ο xstf οι Όξισμο), nsH πςοττοος ντταξχ8σ$ role 

1 5 οζίςοΊί, ηομ όσιωδωε, etye κνξΐω: άσίν όξισμοΐ. 'Εκ τύτων 
[#ν] των καθ’ αυτά Κ£/ ne&roos ή κυςίωε axoSetfys ywe- 
reef * trre Si ire των συμβίβηκότων, ότ ere των κα&' αυτά 
μϊν, μηττξοότωε Si rols πςάγμασιν υπαρχόντων.
, Γ"Η QvsityiiH * feu KukHroif iitour*rxt iit ri Λ·-
H Δίχφο- J γ,Η,κ

COL 1*.» »e »k J*H **«>&, *»» t o  K.ot$n£<*{.

Ή Διαφο-ίκ"“ '·
) 'IlioMTur·,

Τ ω νΔ ίΛ φ Ο · I Ai ^  “ *>* *·<*?", »r to Aoytxet.

f “ “ . i  . .4 . . .
ΤωνΔιαφο-JAf /«λ x̂ r*/.

fCOV } Αί Λ Ά χ α ί,ιτ ,/J j K* f '' * W .I- La< ^ *«*·? Ενμβιβϊηίί.

• * w % — f _A1 ii  ilkoTov, «1 T««o»wf «φρ Uimt Σνμ/ίιβη·

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΙΓ'.
Πδ$>ί % ·  & ω ττδ̂ ί Ko(v5.

T o ’'l<W Ktyeruj τβτζαχω* ’ ^  ® w«vri /ksV ύττά̂ * 
%« το?StSa, ό μόνω Si * r f  otvdf ώττωτ 'ο Δ/·

77ίίν. Π«£· μενγάξ οίνΒξωπα Sinus’ ό μονοί
Si 0 άν9ροττβί j/snrF« ^  ίίτιςα ζω« *·*Η1\ * Ο /Jy # μον&



e μόνω μεν, b παντ) δέ' ως Τω άνΒξωπω τό Φαλακξόν. ngy 
•yup αίνος ο οίν&ρωπος φαλακρός, uik b πας άνθρωπός 
φαλακξος * Η οπαντι κ& μονω, bK α «  δε, ως τω ανΰξαί
νω  το Πολβ&αι * bK aei γάς, ά/λ' tv γ  face, μένοντος rS 
χατοί φύση' * Tέτχςτον, έφ' ωσυνδεδξαμηκε το παντ) κ$£/ 5 
το μόνω·, w# τό α « ' ως τω άνΒξωπω τό Γελάς ικόν. πάδ 
γχξ ανΒξωπος, Η& μόνος ανΒςωπος, ηομ « « ,  γελαςι· 
γ.ός. ΓελαςΜος δε λέγεταμ b τω αά γελάν, uAcc τω 
•πεφυκtvetf γελάν· Thro δέ τό τέταςτον, κυξιως "ίδιον λέ· 
γετομ, on άντιςξέφει. πας γάς "ΑνΒςωπος γέλα· IQ 
ςιχ'οε, παν Γελάςικόν ανΒξωπος- Εί γας v&j ό Π/*
Βηκος φοάνετοη) 'ίσως γελων * άλλί 8Κ ε%« εν εαυτω την 
δυναμιν Tbγελάν, b δε τοας άληΒειοας γέλα' κατά μό
νην δέ την επιφάνειαν·, τό γελάν σχημάτιζε τα/, τω μι· 
μίίΒομ τον άνΒξωπον * ζωον γαξ μιμν\λοτατον τύγχανα 1 $ 
ό Πίθηκοί. ΟυΤω γελάν οϊμοο} Τον *Εξωδιόν, διάκε- 
νον γέλωτος·, agy ψυχική αμοίζον διαχυσεως.
'Ύ 'πογξάφεται δε τό 'ίδιον χτχς. "ίδιον έςι, τό παντ) Η&ί 

μόνωτωεΐδπΗί¥{ cjti υπάξχον, 'Εκάϊω μεν tv βίδα των 
ζωων tfyouQiTcv έςιν 'ίδιον' τω'ΑνΒξωπω τό Γελαςικόν^20 
τω*\ππω το Χξεμετιςικόν, τω Κυνι το 'Ύλακίικον, 
τδϊς α?λοιι ετεξχ ίδια. Kara τ aura γας διαχωςίζοντοη 
της κοινωνίας άδηλων τά  είδη. Κα/ διά TbTo.Aiyovrotf ίδιοι', 
διά τό 'ιδιαζόντως πξοσείναι τοίς είδεσιν, ων εισιν ίδια, μη- 
δεμίαν κοινωνίαν εχονΤος Tb είδας πςός ετεξον είδος κα*35 
τα το ίδιον. *
Έ * «  ό άνΒξωπος υπάρχει διπλ&ς' (μετέχει γάξ 

KSH της των αλόγων ζωής·, H&j της των λογικών νόη*· 
σεως, επίγειος ων κ& ύξάνιος, Βνητος hj£  άΒάνατΟς, όξα- 
Tef Hgff νούμενος ) Καθο μέν κοινωνΆ τοίς άλογο ις, εχει 3° 
*W τό ίδιον τό γελαςικόν. "Εςι γάρ Τύ Γελαςικόν, δυνα- 
μις της ahoyb ψν^ης ένεξγαμένη διά των μυων ως κ& 
τό Χςεμετιςικόν τά τοιάντα. Κα&ο δε τοίς λογικοΤέ 
κοινωνει, τό νϊ k&j έπιςημης δεκίικόν κέκίητοη ίδιον * τΐίτό 
δε της λογικής ψυχής εςι δυναμις. "Εχει τοίνυν i  αν- 35 
Βξωπος εκαςον ίδιον κατάλληλον ίκαςρ Κοινω.

Λέγεται
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Ahetctj δε Κ& το Κο/νο'ν τπγΛχόοί*1 *Η y«V To άε με- 
ξη ό ια ίξ ετ ο ν , 6* Ay^cff xoivof Η ro

*  \  / . i f f  r t i f  A  ί # λ  ( I f f  M

'Είτιτομνβ Λ oyms Κεφαλ. </. 5*

ηοπόιαμβ·
^vov, oof ό £ν Φεάτξω τόποε χοινοε covt <$o3? γίνετομ r§  

'ηξον.αταλχβίντοε αυτόν' Η ro iirlaijs μετεχομενον, cor 
ri φωνή τ S Ky ξυκοε- Κάτοί tSToTo σνιμοανομενον η,τ* 
*Ύλππάσι το7ε ΰσι κάνη, κ& τ «  Tivy χμ] oj Διαφοξομ κοι
νοί ΤοΙε αυτού* μετέχΗσιν άοεσι' το Ζωον ολοιε το7ε ζωοιβ 

ι0 χόίνον, κ τ ο  Λογικον ολοιε ΤοΊε λογικοΤε, τοΊε άλο- 
γοιε το "Αλογον, επ) των ά,Αων άς^οζόν τωε- Κ ατά  
το TotSrov τ S ν.οιν$ σνιμοανομενον̂  x&f επ) των 'Ομωνυ* 
μων το όνομα μόνον κοινόν λέγεται- επ) δε των Συνωνυ-
Γ  > U > ι \ , ,t yl ft·μων, το, τε ονομα Η&4 ο κατα Τανομα λογοε. Εςι όε 
Κοινοί το εν πο^ο7ε Βΐοοξάμενον, y το πο)Αων κατηγοξύ- 
μενον.
T o  "l&oV οι πλατωνικό) τ^ιχωε εκλαμβάνονται' Από 

τν\ε Διοςγανοοσειαε, ωε το Δικέφαλον τ% *Αμφι&βοΰη' 
Άπό τν,ε 'Ενεξγάαε, ωε το Λο£οβχδι?ικόν τω Καςκΐνω * 

at> Από τνίε Δυνάμεωε, tw· το Καυϊικόν τω Πνςι. δυνατοί 
γά$ ύπες παν ϊτεςον σώμα χαάαν Το Πυ{.

f*Ο mmrri μίρ 4κ*ξχα> μ·» μί,ω Λ* it τψ 4,^4κψ 
To Ainar.

Ό £ rtcfrri' it το Φαλλόν η ϊ'ξχμμχτι-
χόν.

ν °  μί>ψ" H& κκ*τ!, ΐκ 4» it τφ *τ$μί*ff ri
Πβλ4 aStey.

‘Ο μό»ψ &  kauri, ty) tfm· us τω 4>$s\iKV ri ft- 
X*r<*«r, o tyi} κvfiut tfiit tri. 

fTo it,uifv itmtftro*, Jf «ŷ oi koifoVi 
To uSttaffrUt Λ to»}f k*μβωομύο*) ml Sf

f!\os tvu AtonorZi.
To ίο *μκΛΤ*λί4ι» * & « # « « * / «ίϊ 9 i, θίαίΤξψ 

τόκοι.
To ματιχίμέτο*} it £ ψ»*£ ri kvft/*0» ro»

UHMMtli

Ti ’IS»»

Te KoivcJ



5* Ntffltyoge τβ Βλεμμβχ

To^lAoVfX* Γ>Α*® Τ*** A»of/*»»«»* , ωί 70 Α*κ4φ»%*» τρ Άμ.
ρ  / Φ·9βαίϊΐ.

λΛ μίΟ ΰίνΰ” < *Α«β τί?»' ’Evffyewi, Jr »ο Λο£οβκίιηχο» 7ψ Κβρ-
σιν οί ΠλΛ- | Χ«»ω.
7 COV1X01 ’̂Λττο τηί , «ίί το Κ«ν„*ο\ r f  rivf/.

Κ Ε Φ Α Λ Α I Ο Ν  ΙΔ '.

rfefi των KaTviyofiwv.

«  λεγάμενα ngy ‘'Οντα, Ή  rjf μεν πςοφοξά ίο  
«W A ttAco, Τω Α σημαίνομίνω Συμπεπλεγ- 
μενα ‘ (a5f το τξίχω- το ft/ « f  τςεχω, αςτλβν 
ρεν f<?< τ# πςοφοςά Ksy ασύνθετον' τα» A otj-

τ
μαινομενω, συμπεπλεγμειον Key σύνθετον, Αλο? Ύ*ζ 
*με, ney Τον <$ςόμον, τχτεςιν* ύσίαν κ& Ινέςγ&αν.) Η ι$ 
Τ5 μεν Ήξοφοςά ΰπάςχκσι Σύνθετα» τω σημαωομειω <5ε 
ye Απλά * (&»ί βτε Aty« τ/ί πςάγματο: οςισμάν * εν γάς 
τότε Α?λο7 Αα τϊ?? συνθετβ φωι ηί, εχβνο Α?λοΐ-οτ/ το 
πράγμα, οπές οξΐζετοη·) ’'Η Key τη πςοφοξά Key τω 
σημομνομενω Συμπεπλεγμενα «σί τα' λεγόμενοι * cos’ Toao 
ΙΙαύλοο Ajjwjrycf«* *Η ^  τ£ π^οφοςα Key τω νημοανομε- 
νω άπλά, a>f το Τ£ε%«.
rj'i?T6)VTfii)V κατά μηαεμίαν συμπλοκήν λεγάμενων εχαςτον, 

η Ούσ/αν σημαίνα, η ΓΙοσον, fj lie/ον, η Πςίετ<, ») 
II». $ Πότε, ^Πο*«ν, ^Ποί%«ν» »7*1*χ«ν, $ K«<0«/*3f 
πάντα y«£ τ «  όντα, ύττο τασ Α'κα ταύταο κοινότητας 
αναφεξοντοη' K$y χκ εςι των οντων «Αν, ο μη ταυτοας 
εμπε̂ ικλεοετα̂ · Key y « f  οί Φιλόσοφο/ πάντων των ον
των hηςημονεε eney βκλόμενοι, εττ« των κατοί μεςος 
Επιςημη κκ εςι, Αοβ τε το πολυάζιΒμον αυτών-, K&j το 3° 
« «  yfvirrov K# φθαρτόν» τ«7σ άςημεναα κοινοτησι τ ά , 
πάντα συμπεςιωςισαν' Key τκε μεν κατά μεξοε ανθ^ω- 
5Τ«ο, τ«σ χατα /ufy of ϊππκε επισκεφάμενοι πξάτε
ξόν όπως εχΚ9ΐ φυσεως, επ) τον καθόλ« *Λν&ξωπον Key 
τον καΒολκ Ιππον άνέίςαμον, τ«τε«τ<ν, επ) το ΕΤΑγ τ« 35 
«νθ^ω^ίτ Ksy «V! το tTAf tS 'fount· ( T5ro A χαττί των

αΑων
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φίλων ζωων πεποιηκότες των μεςικων, από των Τξεπίων 
Kg] ειλοιωτων μετέβησαν επί τα άτξεσίΐατε xjy αναλ
λοίωτα. ΤςεπΙχ μεν yx? Κ&} άλοιωτά υπάρχει τά  
μεξίνΑ' τοΊνδε ΚαΒόλίίτό οίε* ωσαύτως εχ&νεςίν. *Επά 

5 δε K&f των τούτων άδων·> δκ εςιν άπαντα ry διανοιού πε- 
ςιλητίίά' (πολά yάξ αυτών ccyvoUrctf ημ7ν.) το ν.χΒολι· 
κωτεζον αυΒις ζητήσαντες ευξον το Ζωον. 'Πσαυτως $8 
Hey roc κατά μεζος φυτά πξός το κοοΒόλκ owayuyovTfS 
φυτόν, Hgfj πξός το Ζωόφυτον τού ζωόφυτα * ταυτα παν- 

ίο τα το ζωον, το φυτόν, τό ζωόφυτον, τω 'Εμφυχω αυ- 
νέασαν. Θεωξησαντες δδ Kgtf [τχς] αφυχας φυσάς, 
τό ξυλον ι τον λίΒον, τον σίδηςον ηομ τα 'όμοια * τό χα- 
Βόλα "Αψυχον δι αυτών συνεςησαντο * χομ τδτο μετοο 
τδ εμφυχα συνδφαν διά τ$ Σώματος. *Οτι δε n&) ̂ Ay- 

15 */ελον try νώταν etveof κμ} Ψυχήν, δ μετέχει δε ταυτα της 
τδ σώματος φυσεως (τό μεν yx? μεξίςόν, χςμ τξ&ς εχον 
διχςάσ&ς * τα δε παντελώς άμε^η, γ̂ μ μηδεμίαν κενω
μένα διάτασιν* δ Μηκος, δ Πλάτος, δ ΒάΒος.) διά της 
Ουσίας ηνωσαν τω Σωματι τό Λσωματον, ηομ yeyovev η 

90 Ουσία πάντων τδτων αυΒυπάξκίων οντων Γένος κοινον. 
’Επά δε τινχ των πραγμάτων εν jy δσίού, μη μένΤοι 
εν εαυτοΐς την υπαςξιν ϊχϋσιν, ατω χομ πες) τδτων έσκε· 
"φαντό, δυωτινά ηομ τξία, H&j δέκα HSH &χοσιν ευζη· 
κότες, άνηγαγον επ) τον 'λςιΒμόν' μέγα δε ngtf μικςόν 

2 5 ΚΜ τα τοιχυτα (π) τό ΜεγεΒος ‘ τρν άςιΒμόν δε ηομ τό 
μέγεΒος, πβςιελαβον τω Ποσω. Δυω yuv εχον κοινότητας 
πεξιεχίικχς πραγμάτων πόλων, την Ουσίαν ημ) τό Ποσόν. Παλιν ετιτι λευκόν, μέλάν, κι^ον- ταυτα υπό τό Χςω- 
μα συνηΒξοισχν” ϊςι δε τι γλυχυ,  πικξόν, Βεςμόν, φυ- 

$θχςόν' ταυτα δη χομ τό Χςωμα, Ηομ τάς Ίεχνχς, η$μ 
τχς ’Επιςημχς μια κοινότη τι πεξιεγςαφαν , τω Ποιώ. Πβιβν δε ιςιν, άφ νπΧξωνύμως ονομάζεται τό μετ εχον, 
η όπωσδν άλως άπ αύτδ' ως από της γξαμματικης ό 
γξαμμχτικός, η& από της άξετης ό σταδάως. *Οτι δε 35 H9V δεξιόν hi τι ημ} άξΐ^εςόν, η^ διπλάσιον η$μ ημισν* 
τα τοιαυτα τω Πξός τι απενειμορ. *Ετι δε τά Πξός τι•D 3 χεσις



%bts ττξοϊ 'έτεςον. Π*λ*ν εςιτ* εν νω, εν άγοξά,
*ν Βεάτξω. 'r% τδ Πδ κοινότητι τά  τοιχυτα πςοσηξμοσαν. 
"Γόπα <£e παξχςατικόν t)πάξ%ε* το πϋ. Διαφοξά/ όέ αυ*
Τ8 οσοη Hftf τη τάχα' χνω, κάτω, hfya, εμ·
πςο&εν, 07Γ«θεν. Τ ο$  %3ε* πέρυσι σημεςον, j  

αϋξίον, up} οσα τοιχυτα, h.r< τδΠβτ* ffuvjfyixyev. 
ro <5ε, eV* %f όνα σημαντικόν. Διαφοξά/ όέ τδ Πότε οσομ 
HSH τ * Χξόνχ' ενεςάς, παςεληλυΒοος, μίΐλων. Το
δε τυ7τ7«ν, το Βιιςμαιναν, τό \|/υχ«ν *«* το^αυΤΛ
rfyyv παξχπλησιχ, fν τά> Πο<«ν εθεααν · ωσπεξ χυ εν ι·ο 
Τω Παχαν, τό τwile&otf, τό Βεξμοάνε<&οίΐ, τό \|/υ%ε- 

n&f τά  %μοια. *Ες> $  Πο/«ν t̂gv, το <̂ <2ν πεςίτι. 
Τίάχ&ν όέ, ύφ’ tVt'̂ y οβ&ο/δ<θ«/. Πκλ*ν ίπαίη.εςι τό 
ΐ)7το$ε0έ(Βΰμ, ωπλι<Βο ,̂ όιχκϊυλιον φοςάν , τά εοικότ» 
ντάντα τούτα τω ’ Εχβτν όεόωκχσιν. ’ Ε<?* ίε το ε%«ν. i j  
νσ/txs· ττρ(>ί yo/osv πεςΙΒεσις. Το <5$ fcavof/ ng/ οβνα- 
*«c9oi/, κ#  γεν« κο<νω τω Κ«*<θ«0 υπέτα
ξαν. KeiiBaf όέ fetv η τοιάόε Βέσις τδ σώματα ' «
/χεν yo f̂ οξΒιχ τά  μέλη πάντα άσιν, ϊςάνομ λέγποιι'
«  <Γ υττ/ίίβ πάντα , άνακά&οη HStf άνακεκλΰιΒομ * «  δε ad 
rot μέν όςΒιχζοντα , τλ δ’ υπίάζύντάπως, καΒή&οη.
Τδ δε K«<0eif, τοέ /«εν Φυο·« μετέχει, us τά  τέασας» 
Στοιχάα, βν το7ί· ίλο/ϊ ΐόξυμένκ τόποις  ̂ οΟύζανόςτην 
χνούτάτω χωξχν έπέχων * τλ δέ 0&r«, άρ χνόζίχντε^
*ομ κίονα, κ# οτχ|υ>?, nW oAojf τα κλτλ τεχνών tW  , r. 
χςείχντιΒέμενοί. *Ετι τά μεν, ενΣτχσει «%« τ ν̂ Βέσιν,
6os η γη' τά  ό' έν Κίνησε*, ως τά  Η̂ άνια σώματα. *Ετι 
τά  /«εν, όιχμένον &χε* τό κά<&ομ, ως τά  Στοιχεία ηομ ο 
Ο^ανοί’ τά  d1’ εγχ^ονον, ως τά  εν μέ$ει χ$σν$ ύφεςωτα. 
Ουτω μ}χ. ζν ο! Φιλοσοφοι Txs Ταχντχς όεκχ γβνικωτά· J0, 
Tas έζευαν κοινότητας.

ĉ vm?cv όό των κατά μηόεμίχν συμπλοκήν λεγομένων αυ
τό κα& αυτό, πράγμα μεν ε£ ανάγκης όηλοϊ' ψεδ*

0ος $ε η άληΒημν, αόαμως ’ τ$ όε πξός χ?ληλα τέτχν 
συμπλοκή, η χλήΒαα, ή ^tJioi· βίχολβθβί. ΛΑν μεν γάξ ^  
άπω, ί  ίππος, ή Τξεχα, 5 iVoprê  * πξάγμα

μεν*

54 Nuwtpige τ8 Βλδμμιϊ#
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μϊν, σημαίνω απλώς * ύκ άληΒέυω $έ , «Λ ‘φείοομα/. 
jctv Λ? συμπλέζας ε\>όο, άν^ςωπος τ ς ΐχ π , η 'ίππος 'fax· 
rctf, tot f£ ανάγκης η αληθεύω, η ψευΛμα/* Ύά μίν 
%ν πξωτα K&j Λυτε^α πξόσωπα, Λα το «να/ άξίσμϊνα* 

5 ως το τζέχω κ&Ι τξίχ&ς, σνμπεπλεγμένα «σ< τω σημοα- 
νομένω' τα Λ' Τζίτα, Λα το «να/ άοξίςα, μετατων απλών 
«ταχθιιταν.

Τ α  Λε/ο-
μενΑ
^ΟνΤΑ

*Η Τ»Ι μb  πμφοξέ? dfft* ‘Αίτλβ , τ» Λ' σνμανομίϊφ 
Σνν5«-«, cut re Tfspjft).

*Η τ 5/ μένηξοφοξ^ τω Λ' σ^μ<Μ>ομ(νω 'Αιτλα,
(it 0/ ‘Οζΐιμοί.

Ot/V/«, wi vAv5fw«yf, Bit,
Ποτιν, at Δίπεχν.
Ποιον, «ί Λίΐ/κον, Μ/λβν.
17oot τι · wt UofTiJp, Tiot.
Π?, I* Λνππφ.
Πότ#, X5#V, \[{ξυσι.
1Ιοι«ν Ψ(ίχ«ν, θ /paowmi». 
ΙΤ«5ζ«ν' Θι^αοΜνκ&α/, Ψ<ί;ζί(5«£, 

"Η^«ν, ‘Ttrciti^oc/.
KaSecf, KuS’̂ a f .

ΛΗ *($(/ τ£ ΤΤξΟφοοίΖ 
V W  τω <717 M O M  V O  · 

wt
το rgt%«.

* Η  T J ?  π ρ ο φ ο ρ ά  

H « }  t $  G t y . o u v o -

μίνω XJv̂ irtt, 
f a i t  Τ Ο  Π κ ϊ λ ο ί

i w / M ^ y o  p « .

T«'VVj,iew/*/T“ ^  <5ι!ί,’ > “* τί* Στοιχβ*.A A  Λ είμ ενΑ ^-ρ^  ^  *Jt ’AvJficom tyy Σχίν$.

To'K«<&<*f ( « « , .

Α?Λ.ω? τ λ  ..J'j iixPnvix„  rS « » « , ,  ώ  r« s , „ z t«,
Κ βμενΑ  ΓΗ ty f̂wov, (it τ« ηχ,νϊΐτά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  IE?.

Έ τι ττε̂ Ι KATnyo^wv.

T wv^Ovrav, τα μεν Καθ’ ύποκ&μένα λέγεταί> 
τα  Λ β λέγετομ καθ’ υποκείμενα. Ταν jg 
λεγάμενων καθ υποκείμενα, τα  μεν εν tW* 
κ&μίνω άκ έ=?< * τα Λ εν ίποκ&μένω έςίν. 

35 ΛσανταΓ κ#/ ταν μη λεγομένων καθ’ υποκείμενα, τα  
μ*ν Ιν υ^βκ«μενίρ άκ ες/' τα Λ Ιν ΰττοκ«μενα |g/. ΔιΤ-

D 4 τβν
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τον δέ τα 'Υποκείμενα το σημοανόμενον ’ δηλοΐί y«e w ) 
το tt/w *Ύπαρ&ν υποκείμενον ■, κομ το υποκείμενον πςοε

’ | *  r ^  * 'KtfTiry^* ν. Λατ/Γ/0̂ # cte etwruj > otco το kutu τινων 
άγοςέυε<Βομ tiros λέγεοSo/. Π̂ οί^Ύπαβιν μεν αν υπόκείται 
fj Ουσία τοϊί' Συμβεβκ,κόσι * TccZrocyae εν τη ασίοο έχε* το  ̂
«ν«/ ‘ tV<μόνηυιασίχ πξός Ύπα^ιν υποκείμενον. th>c£
Κοοτίίγοξί&ν δέ υπόκωντομ τα  άτομα το7τ οικείος είο-σί 
τε κομ ίγενεσι * χ$μ rot είδη τού εαυτών γενεσιν εως τα 
γενικωτάτα * ο/ον, ο ΠίΤ ο̂ί ’ Αΐ’̂ οοττόί ΐ<̂ ν * υποκειτομ 
ο Ώέτξοε ένταυΒοο τω ανΒςωπω πςός κατηγορίαν, ίο 
y^yerotj ο άνΒξωπος, κχΒ υποκείμενα τα 1Ίέτ?α·> έπεί 
ο ΪΙετςοει υποκείμενόν έςι’ κατηγο^άμενον δέ, ό άνΒξω- 
Tics- Πάλίν το Ζωον Ουσία έτίν ' υποκειτομ το ζωον ’ καΒ υ
ποκείμενα τα ζωα ■> τατέςι, κ&τηγοζάμενον, η ασία. ’ Εν- 
Βα μεν ay υι κατά-, πςόΒεσιε φοάνετομ, tig} κατά γένι- 15 
κην πίωσιν τελείται τη συντafys, εκεί τό πςος κατηγο- 
ξίαν παςαλαμβάνετομ υποκείμενον’ ω·; όταν άπωμεν» 
των^Οντων τά  μεν καΒ υποκείμενα λέγετομ' διά τατο 
γάς τίΒεμεν ηομ το λέγετομ-, ινα κομ έντευΒεν τό πζό: 
καταγόταν γνω-By υποκείμενον' τό γάς λέγεται κ$μ τό 20 
κατηγοςείται·, ταυτόν ε?ιν. *ΕνΒα δέ η εν , πςόΒεσis 
όςάτομ , H& κατά δοτικήν πίωσιν γίνεται η σΰντα^ΐί, . 
εκεί τό πξόί^Ύπαζ^ιν έςιν υποκείμενον' ω: Ίταν είπωμεν·» 
τά δε εν υποκείμενα εςί’ διά τατο γάςηρΐ τό i<y< τίΒεμεν,
Ίνα Η&ΐ έντευΒεν τό πςόε Ύπαςζιν γνω<Β$ υποκείμενον. 2$ 
*Ύπάς£εωε γάς παρατατικόν τό ετίν.
'Ό τα ν  ανλέγωμεν, οτι των'’θντων τά μεν, Καθ’ υποκεί

μενα λέγεται' τά δε α λέγεται καΒ' υποκείμενα■> τα- > « ~ \ , Ζ \τοφαμεν·, οτι των ον των τα μενπνων κατηγοξ αντομ ·, τα
δε α κατηγοςαντομτινων. *0ταν δε λέγωμεν οτι των %0
ΚχΒ' υποκείμενα λεγομένων, τά μένεν ΥποκείμεναακεΤί, 
τά  δ έν'Ύποκείμένω έτί* τατοφαμεν, ότι Των Κατηγοςα- 
μένων, τά  μέν εν έτέξοα ακ εχασι την υπαξ>£ιν' (a<rlaf 
γάζ είσιν 'αυΒυπαςκΙα πράγματα x&j μη δεόμενα ετέ- 
ξων πςοε συτασιν.) τά $ εν- έτέξοίΐ εχασι τό eivaf- 95 
Συμβεβηκοτλ γάς ά« »  τά  μη δυνάμενα καΒ' έαυτά

&*ι*
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«να/, α’Α ’ όν reus OvaiouffTrjv υπ αφ ν εχοντα. Μcvaoe 
μέν αν καθ’ υποκείμενα λέγετομ χ$μ αχ υποκείμενα, τα 
καθόλ» των πςαγμάτων χ$μ γενικωτατα' τάυτα γάς 
κατττ/οξαντομ μόνον-, α μην χομ υττόκ«ντα/. Ου καθ’ υπο· 

5 κείμενα δέ άσιν, ά/Ε υποκείμενα μόνως, δηλονότι τα με· 
ξίν.ά των πηγμάτων χομ άτομα,διά τό μη κατηγοξέί&ομ τι· 
νων. Ομα δε καθ’ υττοκ&μένα τε χομ υποκείμενα λέγε· 
τοίι» τα' άδικωτατα Είδη χομ τα  υπά)ληλα Γένη' ως άλ· 
λων μεν οντα κα$ολιχωτεςα χομ αΑων αυ μερκωτεξα' 

10 KsH T°ie Ι**ν επάνω αυτών υποκείμενα, των δ' υποκάτω 
κχτηγοςάμενα, Δϊ?λβν έντευ^εν ως Καθ’ υποκείμενα, 
χομ ακ έν υποκειμένω έϊιν η κα§ολικωτέξα Ουσία· Ου 
καθ’ υποκείμενα, χομ ακ έν υποκείμενα, η μεςικη ασία 
χομ άτομο: . Καθ’ υποκείμενα■» X&f εν. υποκείμενα, το 

15 καθολικόν Συμβεβηκός. Ου καθ’ υποκείμενα χομ έν υπο
νοημένα , τό μεξικόν Χ$μ άτομον Σνμβεβηκός.

Τράτων ατω διακεκριμένων, τό Ον*Η έν υποκείμενα έτ'ν, *Η 
ακ έν υποκείμενα, Εί μεν αν μη έν υποκείμενα enj, 30 την ασίαν ποια’ ΕΙ δ' έν υποκείμενα\ ’'Η α καθ’ αυτό 1<?ιν, *Η καθ’ αυτό. ’Α^λ’ «  μέν καθ’ αυτό, ΛΗ μεξιςόν 

έςι χ$μ ποιεί τό Ποσόν* *Η άμέςιςον χομ ποιεί τό Ποιόν. Εϊ ό’ α καθ’ αυτό, *Η χέσις μόνον ές), χομ ποιεί τα Πξό: τ ι ' Η κατα %εσιν ά/λων νοείτομ, Hpf ποιεί τα : λοιπάς εζ 3 5 κατηγοξίχς, ‘Η γάς καΧΕςη χ$μ πςωτη των κατηγοριών Ουσ/of, μετά μεν τα Ποσά, γεννά τό Πα, χομ τό Ποτέ' 
μετά δέ τα ΙΙοιδ, τό Ποιέίν χομ τό Πάχειν’ μετά δέ τα 
Πξός τι> τό *Εχ«ν χ$μ τό ΚόκΘα/. Κομ αΰτομ μέν είσιν ομ 
δέκα Κατηγοςίομ· πάσομ δε Τυγχάνασιν απλά}. Καν γάξ 3° απογενναν if ασία λέγητομ, μετά μέντα ποσά τό πα χ$μ 
το πότε' μετά δέ τα ποια, τό ποιαν χομ τό πάχην' μετά 
δέ των πξός τι, τό έχην χ& τό κ&£)ομ, ά&’ αδεμία των 
κατηγοξίων σύνθετός έςιν' αδέ γάξκατηγοξία τόέν τόπω 

, «ν«/, η τόέν χςόνω «να/» η άλλοτι των τοιάτων. διά 3 5 τατο χομ όνόμασιν άπαςεμφάτας των κατήγορων τινις 
άνομά&ησαν' τό ποιέίν δηλαδη, χομ τόπάχ&ν, χ& τό

^  5 έχειν



εχαν, H&j ro y.ei&etf, 7vct μητω Ιφίλκε&οη πςόσωπα συν* , 
Βεσΐν nvtt &σ»γάγωσιν.
Π * ’5  τ civvy «/ Κατηγοςΐομ απλοί Hpf κα&ολικά) φωνοή 

άσιν, απλά H&j καθολικά σημοάχσοη πςάγματα,
Six μισών απλών ν&! χαχόλικων νοημάτων. Διαφέςχσι 5 
Si των πέντε Φωνβίν * Ί>τι αυτοί μεν cq κατηγοςιομ > κοβτβί 
τχςαγμάτων φέςοντο  ̂ φυσικά:. φυσά: πςαγμάτων ση· 
μοάνχσος' Κ& άσι φωνα/χατηγοςικα) φύσεων, ήτοι λογοι 
κατά πςαγμάτων λεγόμενοι φυσικω:, Six τχτο ηομ Koe- 
τψ/οςίομ κυςϊω: εκλή^ησαν. Αΐ Si πέντε φωνομ λέγονται ΙΟ 
μεν \ctf otvraj κατιτ/οςικοη άπλω: ,  ω: σημαντικά} ' X 
μην φυσά: πραγμάτων σημοάνχσιν, xSi vM.ru πςαγμά* 
των υπάςζεω: φέςονται, Κ9Η Six rSro χάε κυςιω: εχχσι 
τ'ο κατηγοςινμ) «ν«/ φωνά/, άλά άπλω: Φωνοή' λόγοι 
inλονότι σημαντικοί τη:  κατά πραγμάτων οντότητα* λε· 15 
γομενοι: λόγοι: έν$εωςχμενοι' Sio Κ&{ λογικοί) μά/λον 
ftfv αν, >j κατηγοξικο .̂ Κ λάπες γάς εν Tel: 5σ<ν οι κυ* 
ξΐω: κατηγοζίκο) λόγοι ευςίσκονται * (ng>j όσια γάς Ινοςά* 
retf τοΊ: πςαγμχσι, ngtf ποσον, κρ) ποιον, χομ τά  λοι
πά.) κοοτ» τόν αυτόν τςόπον εντο7:τοιχτοι: κατηγοςικοΐ: 30 
λόγοι:. «/ λογικά) αυτομ Βεωςχντομ φωνομ’ tytj γίνο: γάρ 
(μφούνβτομ τijxaloi, H&f eiSoc, *94 ό'ιαφοςά, Κ& iStov, χSH 
συμβεβηκό: εν χυτή συνιςάμενον. Κοστών λοιπών Si κοο* 
τηγοςιων μι» εκάςη χ#/ γενο: Ιμφοάνεrotf aSo:* κομ
ίιαφοςά, KgsyiSiov, Kgtj συμβεβηκό: S* αυτή: ·λη: χωςχν. 3 J 
\\άσομ δε ομ Κατηγοςιομ γενικότατα Τένη άσί, Sid το μή 

εχειν επάνω αύτων αϊλοτι γενο: έπαναβεβηκό:. κ$ν 
γάς εκ 78 οντο: Stoû avrotf* άχά χκ εςιν αυτών γόνο: τό 
r0v. Τα γάς Γενο: χ μόνον rS ονόματο: μιταόίάωσι roif 
οικείοι: όιάεσιν, αΤλά κ^ολχ τχ όςισμ5* το Si*Qv Sia*-W 
ςχμενον ά : τα : όΐκχ κατηγοςί»:, τ2 μίνόνόματο: αυτοας 
ΙΑετχ%\$ωσιν τ5 λόγχ Si τελάχγε χόεμι» 4 τό γάς ον 
χτω: υπογςαφχσιν, *0ν Ιςιν, *Η αυΒνπαςκΙονπςάγμα 
Kpc/ μη δοίμςνον ετΐςχ πςο: σίπασιν * *Η το μη κχα ieevf 
τό άυναμενον «ίναι, ά A  iv ετέςω οχον την υπαςξιν. ‘Η 3ί 
Si πςωτει των κατηγοςιων χσΐα τόν τοιχτον ολον λόγον χη

ivri*

58 re Βλέμμββ
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ίπιδίχεΤεμ' ccAcc, το εν μίξοε αύτδ * usd γάξ Ονσια iq) 
πξάγμα αύ$ύπαξκ1ον, μηδεόμενον ίτίξϋ πξ'οε σύχασιν, 
χ& άδεν πλέον. ’ΑΛ« Kgi «/ λοιτταί κατήγοροι συμβε· 
βηκότα etrctf, ro λοιπόν μίξοε λαμβάνασ^ rijsr τδ οντοε 

5 υπογ/^αφηε, Hod άχ  ολντν την ύπογξχφην, die avruf. 
Συμβεβηκοε γάξ fa  πξάγμα, μη κα& εαυτό δυνάμε- 
νον&νομ, ά?λ' ev ετίξω εχον την ύπαξζιν' ωΐε χκ fa  y*. 
νοε των Κατηγοριών το ' Ον. '’Ετι παν Γενοε διαεξάμε· 
νον άε αδη μη άδικάταΤα, δύω η Τξία εχα τα  εξ αο- 

10τ» διεα.ξήμενα, η nsd κατά το σπάνιον τ ίαταξα. Τδ 
δε οντοε η διοάξεσιε μέχρι δίκα προχωςδσά τινων μη 
οντων άόικωτατων etdtiv, ακοτωε 80 απο ysvas ets etdn 
fa. To δί μη eivuf τ  us κατ ηγοξίαε άδικωτατα e?fa 
παξίχατομ σαφώς εκ τδ εχαν ταύταε νφ' ίαυτάε nsd 

15 άδικωτατα είδη, nsd ν ίνη υπάλληλα. 'Εντεύθεν .δηλον 
οτι έδε το συμβεβηκοε fa  γίνοε των ίννία κατηγοριών, 
«  nett μετχδίδωσι τοούταιε nsd τδ ονομχτοε nsd τ δ hoy* 
Τελάπ. *ίΊσσεξ γάξτό  Γίνοε φωνή ον λογική, μεταδίδω- 
σι rats δέκα κχτηγοξίαιε usd τδ ονόματοε usd rS λόγα 

20 χύτδ' (usd 7*f εκάτη των Κατήγορων nsd Γίνοε λίγε· 
τομ, nsd %*τά πλαονων usd διαφεςοντων τω άδα, ev 
τω τ I fa  κατνγοξάτομ) κατά τδτον τον λογον usd το 
Συμβεβηκοε μεταδΐδωσι τοάε εννεα κατηγοξίχιε, κW τδ  
ονόματοε χύτδ nsd Tfc ρΐκάαε, ύπογξχφηε, μη ον γίνοε 

$5 των κατήγορων' φωνή γάξ fa  n sd  οούτο λογική» μί& 
των πεντε φωνων.Π * Τ ·  εν οΐε το Πλωτόν nsd r ° Δ«ίτεξόν Φύσα, τάνων 

το κοινωε κατηγοξέμετον γίνοε έκ fa v ' 8 δε γάξ εν 
το7ξ αδεσι τδ αυτδ γενηε Βεωζάτομ το φύσα πξότεξόν 

30 7β Η& υτεξον. εν δε run κχτηγοξίχις^εωςατομ αυτό. Φύ· 
να γάξ πξοχίξχ των Σνμβεβηκοτων ή Ουσιμ fav. Ουσίας 
γάξ μη δσηε, εν τ ίνι %οϊη αν τψ νπχξζιν το Συμβεβη
κοε', Συμβεβηκότοε δί μη οντοε, factj Ουσία' πξάγμα 
γαξ fav αυτή αύΒύπαξκίον μδ δεόμενον ίτίξϋ Τίξόε συ· 35 Τασιν. 9ίΙτε η ΰσΙα συνχναιςα nsd 8 συναναΐξ$τομ, nsd 
κυνασφίξετομ nsd i  συνεισφίξα. mOv8 γάξ συμβεβηκοε,

άνοογκοάωε
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i

8άναγkouoos hi* ngtf ύσία & y εςι [τό] συμβεβηκός. 
μην ε\Βα ya w/ce, ettj ccv KSH συμβίβηκός e£ ανάγκης, 
δυνατόν γχξ ncff χωξ'ις συμβεβηκότος 8σίαν ΒεοοςϋΒ^ 
tUCTOt TSV τϊ?ί αυΒνπocelots λ'γον. *Ω.<ΐΒ K0f tsxus 
8K γένος των κχτηγοξίων το Ον. 5
^eooQetrotf $ε καν τχΐς λοιπαΐς κχτηγοξ'κας, το,φυσά 

πξότερόντε km uw«v* Toyota Πο<τον πξοτεξον τ£ 
ITc<y, Hgi το Πο<ον των Πξοςτι r, y up avetdeos ιληποο- 
τεξον ποσατομ, \ψ νςεξον ποιατομ το ποιον on πάλιν 
κα& αυτό ον πςότεξόν έ̂ ι των ΓΙξόςτι’ τα νταγάξ %έ· ιο 
σας cV  τα  όε κχΒ' έαυτά οντοο, της χέσεως πξότεξα. 
Τάτων 8τως έχόνΤων, πξότεξα τα  8σιχς ημ} ποσΐ? 
των if £ ύσϊχς ποΐ8' K&j ταυτα πάλιν πξότεξα των
|£ Ησίας H&j των π ξόςτι. Τοίνυν x&f 8τως 8Κ εςιν 8$β 
τό συμβεβηκός γένος των εννέα κατηγοριών. ΔιαίξαΤομ IJ 
ίβ το *0ν ε*ς τάς όέκα κχτηγοξίας, κατ αΤλον tUva των 
$ια*ξετικων Τξόπων, η ως τά  άφ* ενός κ&} πξός ?ν. μόνη 
γάζ η διοάξεσις αυτή, τό φυσά πξότεξόνTe υτεξον 
ίχ β  Βεωξάμενον εν τοΊς τμνμασι.

! Τ* μίν I* *Τνοκημίκρ Iwiv,
i f  τό x*$o\au* Ζνμβ*. 
fivuif

ΤiP h T n o ^ v  *’* irnt 
i t  * K«5o\i*v Ovelm,

'Τ ά μίν iy 'ΊχοχΜμΙιψ fcir9
Τά i' i  Hyrttf K«y 

νποχημίνχ * it i
Τα "Οντα*

i t  το τι λ*νκόν.
T* $' Ιν'Ύποχημίνφ aufftt, 

it  4 μ*?«*ν OvV/«, Hjj 
ατομον.
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Cu K«r
s'

Γη #* 'τ*β.
καμίαt>

To
W

UVTB * 
Τ Λ Γβ

Η μνμτο'ν In, ηομ irotii to Ποο’ον · 
Η «μίμνον n&f noiit to flow*.
Η βχ(σΜ μόνο* if* , ngj item τι» 

rif«Vr< p H  0«W « ΓΠ5.
« ' , ' i i Η. He»* [Π®7'··
_2_. ^  IΉ  x« tiJ %/»<». *H O'aUt J flsuTv.

W f A i  I

*Η* xo»y<

τ*τβ L

*H «* I» ΰιΜχαμίνφ, 
tty} item την O w /« .

, /  Γ ,
vtitT&f j ^  Hoi* | Πκ^ λτ*

*H O M a t) *Εχβ*.
it) llfo'i Ti|K»i<3iy.Γ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  K .

ITefi των ΚΑΤ/\γο$8μενων έν ω τδ
νΕν Τίνι.

ΠI —  ί " > ’' Η inlays iq) τ5 υποκημΐ* 
I I »#, Η ini nhiov: ehccrlcv <?ρ, s$s nbrt.
I I Κ4 Ϊ>7Γ* ΤΓλ̂ βν /*EV, ΟΤ* Τ06 ΧχΒολίΚνT#(W*

20 KotTrjyô Hvrotf των μρξίκωτίζων * ο βν Tf'ws1
«ν3?<»57όί £«oV etfiv * »<& το ζωον in) πλέον ον τα χν§ξω- 
TTtt» KCOTtrycfyBy ccvrS μεςιχωτίζϋ υπΰξγοντοε. Ot* β· 
ς·» $  ccvTiTfiiyLuvTxe eiTreiv. οτι π civ ζωον άνθρωπός h iv ‘ 
ϊ7Τ ρλατ/βν y»Q Tit ζωΰ ο χνΐ7ξωπο£ ωνΛ # ovvxTecf K&rtf- 

3J yo^dyvetf «υτ5. re fw* y«£ (fcyo* πρξΰχ& τον olvh^· 
πον' o fluv&pctττβί·, e 7rp{if%« ro <a>op* tJe yelp μόνoff 
ο κνζξωπος eft ζίοον, ygu\ τ «  «λογά ζωοο. κ&4 
arots in) πλέον /xpv, ylverotf κατηγορία * iV  βλ«τ7ον ip, 
ύΰοίμωε. Tlverou Sinara m )  inlays HuTyycplx’ o»s evri 

jora)v ftda>vtp ^  r«v iduav, am των οςιαμωντα Κ&4 toft 
β^ϊων* o«5̂ , TTar ανθ^οττοί· yshct*fix,0s i^i ’ Hgtj notv ye* 
λαςιχον, βίνΒξωπόί ρς/ν ’ ομοιωςποίς ανΒξωποϊ, ζωον λο* 
Vixei', dwjrov, ν5 κοί/ ίπιςημνε S/kImov h i  * π civ ζωον
λογιχον, θι̂ ίΤον, ν5 ngcf όπ&ήμης ίικίικον, αν&£ωποε ίςι. 

35Τ«υτ« dp τα  inlays χντ^ξΐφοντα, avrmartiyd* 
$»μινα hiyerotf.
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^  γ<»ωσκ«ν, ω ϊ όταν οτοςον ότός8 κατηγορητομ 

ων kuS' ύποκαμόνβ, ΤΗτόςιν* ύσιφ ίω ν* οσα κ α τά  
τ ϋ  Κατ*τγοξϋμΜ8 λόγοτομ όσιωίων, τ α υ τ α  κςμ κ α τά {τ 3  
*Τποκαμίν8  ̂ θήσ-ντα/. Δ<τ7>?ν ya? tfW  riff κατηγος!αί,\ 
r»ft /teet Η«*θ> υποκαμόv#, την <£ όν υποκοομόνω' Κα$ ύ· j  
ποκ&μίν8 μόν όςιν, or* τ α  κα^ολικωτρ^α κατηγοςίν*  
τοη ίω ν μοςικωτόςων άσιωίων Kg} πραγματικώ ν  , ngf το  
βλον ά π α ν  συνωνύμων' οποτο ίηλαίη* Kg} τ ά  κατηγο· 
ξύμονα ngf τ α  ΰποκοίμονα, ΰφ' ον Kg} το αυτό γόνον 
κοινον άναφόςοντομ , were τ»?ν «σ /aV τυχόν, η το  ποσον* ίο 
») άϊλό τ ι  των ihuo γβνικωτάτων Γ>ναν. Τ ίτο  γά $  οσα 
τινον κατηγοξΰνταί κα&ων νίπομον, Kgf Τ8 ύποκοιμόνΗ 
αυτω  κατηγοςηΒησοντομ’ οίον ο av$fωποε άσιωίων κα· 
Τνίγόξ&τ« / r5 , Hg) τ S άν$ξωπβ i ’ άσιωίων Κα·
τηγοξάτοη τ'οζωον.  ̂ (ΰπο μ ία νγά ς  κατηγορίαν την άσιαν ι$ 
Kgf α μ φ ότοξα ό  Kgf Τ8 ΠΙτ{>8 τοίνυν το  ζωον κατηγορη- 
&ησβτα{ ’ ο γ ά ς  11if^ov* άνΒξωπόν όςιν, ά & ά  η#} ξωίν 
oft- Ι1α'λ»ν τ3  πόντο κατηγοξΆται 8σιω$&ν ο άςιΒμόν * 
Kgf Τ8 άξιΒμΖ κατηγοζΗ ται το  διοοξίσμόνον άσιωίων κ&  
α υ τό ’ Kgf y<*H t)πο το  ποσον up} ά μ φ ίτο ςα ' Kgf τ# 2 0  
πόντο ySv κατηγοξη&ησοτ«ί το  ίιωζΐσ μόνον * ο γ ά ς  πόντο 
Kgf άζΐΒμον {ςι* Kg} ίιωζίσμίνον i<tl. Κα/ αυτή  μόν η 
Καθ’ ΰποΚοιμόνβ Κατηγόςία.

'Ύποκαμόνω if  κατηγοξία ό-;)ν* όταν κ α τά  TtVov λό· 
γητοαΤι f t ;8σιωίων' ο π ίτα ν  ίηλονοΤι, μ η ί' υφ' tv i f  

Kgf to αυτό γόνον κώνον άναφόςωνται το κατηγοςκμονον 
Kg} το  υποκάμονον. τότβ  γ ά ς  8 χ  ίσ α  κ α τά  Τ8 κατη· 
γο(8μόν8 λόγρTttf* eiTo Ζσιωίωε* eire όπΗνιωΰων' τ ο ύ τ α  
ijAj Kgf κ α τά  T8 ύποχαμΐν* QuBvjasTeif * otovt τ3  KtmvV 
Κ χτνγοξάταί το Αουκον όπβσιωδων * tS  i f  AtukS το Χ(ω· }0  
μ α  ησιωδων * ο μόν γ ά ς  Κύκνον inτο την 8σΙαν ί?ί* το  i f  
λουκον η #  το  χζω μα  * ύπο το  ποιόν * 8 τοινυν Το Χξωμα  
Κατά Τ8 Κυχν« faBtjotrotf ‘  ό γ ά ζ  Κύκνον, κρ/ Το Ψιμ* 
μ&ιον* Kg} η Τ iravoe κςμ Κ Χιών λουκά μόν ά&ι* %£& 
μ α τα  i f  8Κ άσϊ> ΓΙκλιν Τ8 '‘ΑνΒζωπκ κατήγοξάτομ το  3  ί 
Ίωο vttTiaifkV τ ϊ  ii'Lau το  ΔισνΤλαβον ίπ8σιφ ί$ν' ο μόν



•να̂  ανΒξαπον, κρί} τό ζαον-, tmo τ^ν Βσίανά&ί  ̂ το 
ί«τώ&*0ον, u7ro το wotoV.' ii τοίνυν Η& τΒ άνΒζώπϋ τό 
όισΰΐλ&βον κατηγο^ηΒησηΤοη' *&} γάξό ανΒξωπον ζώον 
μίν ί ν  Αισυλαβον Si bx tit. IIώλιν κατά τη Σωκξά· 

y rbv y Ιπασιωίοίν hlyerctf το Φιλόσοφον' κατά Si τ5 Φι
λοσοφώ όμοίων faτασιωόών το ΎηΤξασυϊλαβον' ο μίνγάς  
Σοοκξάϊην, όπό την πσίαν !<{t ’ το Si φιλόσοφον, υπό τό 
ποιον' To Si τιτςασΰϊλαβον, υπό το ποιον* ά?λ' by) 
KSfj κατά τη Σωκζάτπν φηΒώη άν ♦ το τητοασυΤλαβον * 

ίο Φιλόσοφοι: μίν γάζ η<ζιν ό Σωχςάτην, Μ μην Si H&f τητςα* 
όυ?λαβον. Si πάνΤοτη rtj χαΒ’ υποκαμίνχ κα*
myopia !μφοΰ\ίτ«{ τό Συνώνυμον · πτω τ% iv ΰποχαμίνού 
bSi πότη. 'λλλ ότί μίν τό 'Ομώνυμον* ών όταν νίπητiff 
την$» την γυναίκα μΰσικην, if γραμματικήν, ‘Ο τι Si τό 

If IIανώνυμον' ώι; όταν από την Φιλοσοφίαν, παςονομαση 
τιν tcv 'Λξίςοτίλη φιλόσοφον. Ποτο Si' αΖ τό Ετίζώνυ* 
μον * ώι: όταν ix την αςιτην, <πτbSouov τόν Σακςάτην κα* 
λίση τιν * τό γας ίναςντον iv τη τ ί  ίίληΡισμΒ συνηΒώοο 
ύχ βυςηται* ^

20 ()υσία Si ημ) Ουσιωόνϊ, ΰιαφίξΗσιν αΤληλων. ώσαίταν 
Συμβ/βηκίετ· KSH ΈττΗσιώ&ν. ‘Η μον γάζ Βσία, 

πςάγμαίϊιν αυΒυπαρίίον, μη όνομινύν ίτίζΗ πξόν σνΤα- 
σιν· Toil συμβηβηκόν, πeayjtu fatviv ry Βσιοο ΰΐιώζ- 
χον, μη ών μίςον, κρμ μη ίυναμννον muf την ύσίαν χοο* 

a5 tjv. To HTiaSev Si )ψΐ ίππσιωόιν * τςοποι «σίν υπάζ* 
ζοώντινων ϊντισι. KSH τό μην OvdcvSis τό oIkhov κμ/γιψ 
σιον τΒ ίνυπάξχοντον παςί^ησι πξάγματον, πζόν *χ<7νο. 
w ίνυπάξχα*' τό Si ίπ&σιωόην, τό αΤλότςιον Sηλcΐ Hpf 
το ίπάσακίαΐ. ΟBoy KSM iv πάσοαν ταίν κατηγορίαην*i ' Λ *·ίΐ '  ' *.·♦ <* f* _ § r\

'Επιΐομνίζ Aoyixfc ΚέψοΙλ, t?. 63

w,ww tv 9 w 4»iv^w/*jv ·y y^f 7
νην̂ ίόχον την Ζύαζζιν* ολον iv ίκαςω ylvrraf τών viScS*, 
HW xoivcv τοιν ciSnciv άπασι, H&j iStkov iviituî uviSen i9<* 

S5 καΒάν η φοονητΒ Κη̂ υχον τοΊν άκΗΗσι, ηςμ η 4Ύλη τοιν 
b  χόσμω, μ&) τό τΒ Κιίχλν κόντξον τ£ ν  »ζ ctvrB Sri τΒ

κίντζΗ



κίϊΤξΧ αγομΙνοΜ tvBi'ttuv‘ Ώ,ν E7<tV iv Γ/m , βΓον ό 
‘'Ανθρωπον ivτω Άνω’ π/ζΐίχντομ γας ο άνΒ(>ωπον ίντω 
ζοόω, η&( παν «dor tv τω οίκοίω γίνη' ίΙν'Ολον iv Me- 
fe<n, καΒάπνζ c Σωκςχτην iv τόΐν favrii μίςβσι, κνφα- 
Ag, χι^σί, 7Γο<7ί, *$e/ το'/ν «/λο»ί' κ<*/ τ£το d’ «V τισίν f 
t<?<, 8κ *ν tw . Aeyeretf Si μίξη μϊν ολ# * #λβν d<? μρ- 
(>(«ν 8ίί«/ΐ4®ί, « Α ’ ολον iv μ?(*ι>σιν. 'Ω,ς Mhos ίν*Ολω * 
Ηα&άπνξ %«£, *1 τ*-#* «ν Saxhorn*. lie twee νν*Ύλη * 
καθα re tidor ra Avd^aWcv rv τα Χαλχω, ngiy το Ση· 
μαον iv τρ Γξαμμρ" «dc7ro<« γ«(» >W το σημϋον τηνπο· ιο 

γραμμήν. ’Εν X̂ evco, άΐ *v τω κοάξω τ 5 
Κατακλυσμβ Ναίι». F.V Τοττω, a'f Iffrue νν τωΝαω. Εν
Ayyήω, α>ϊ 'rΎhς iv \κπώματι " *.«*/ ηη αν το μ}ν ay· 
y«ov τόπον μεταφοςητόν' ό Si τόπον-, clyyStov οόμετα· 
φίςντον. Εν τω ποιητικω λίτίω , ων τα  Havre iv τω i f  
©tw, KW iv tw T*%vlrp των υπ aura γενομίνων el Λό
γοι" KW iv τω ’'Λςχ>α>Τίι τωνοί^χομίνωνιτα πράγματα.
Εν τω τελίχώ Alrlwt ων iv τρ αναπαύσω των οίνΒξωπων 
ή Κλ/wj, ηομίντρ Tyteioc ή ΥυμνασΙα. ’Εν'Τ πονά μένω* 
ων iv τρ Ουσία το Συμβ/βηκίν- Ανοίγονται Si υπό την 29 
lie κατηγοξ!αν% τ«*Εντm. Kocy Totμίν άπηρ&μημίνα  ̂
ra κ«τ« φΰσιν $ςΙ" τ 8 Si παςά φυσιν, us η φΒοξοό if 
τω ζωω> ηρ} Το πυξ iv τω %νλω. Κ<χ$#λβ γοόξ η φ&ο· 
ξά iv τω φΒαςομίνω παξοό φυσιν fclv. Owfo γά<> ό rPf 
φύσεων σκοπόν, το ταύτην [ί'ςγονj άποΑν&ομ' συντη·2$ 
fetodetf Si μαϊλον nft} όιαμίναν»

64 τδ ίϊλεμμββ
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Έπιτομΰς Λογικνς ΚνφΑλ. ιζ'- 6$
*ii* f7»W /e ϊ'7ί« ‘ λΓ;» 7 1 / '/,<!/>ν i* ’
*S)!< !·7«ίν· h I'im· '>ΐο· ''Λ<>.«.*»< /civ '/ y.
'ii. "OX'/C /c ’ <>ie>c </ f'c τ*ϊ» elnrtoM

Ta Êv τη/̂

uh'KTtv.
’V.* Miii'x 1*” 0\ψ" »Γον X»*v « M*» Yw*0‘*rp.
'Sif Γ./V  /c"7X;/· w< r<) E<Ve« τ* ’Λκ)«<Λτβ» h τψ 

X
'He M( Κι?» »V 7<W KCXI«'f ta Κ#Γ«κλν</)«*ΐ(,

t i e  A y y n i f i  / c  I ' C  τ τ κ / , α β Τ Ί ,

T c  7 t i f f v i  ' ( i < * l c p C ' * i  / e  T ( ; i  N ' / ' f i  

Ί> 7ψ *9»ιτ*'; Λ/τΛ|< · «lira it"viu λ n“ Ocf. 
Ί · »  τ ό '  Λ / " V ,  (* * <  * '  y v . w o / · *  i *  r> 'i t ' y i n t f .

k ' B c  * <  7 f t  0 > / V l ?  T V  Z v p f i f / i t l H i t .

ΚΕΦΑ ΛΑΙ ΟΝ.  IZV
lie?) Έ νο?,-TauTHv 'Etc^h, ω ^  π^ι

'Ττκκώτεω?.
λ»ν^τ«/ τό *'f*> H,<yy Trturov. *Η y « f 

r £  flrou?r«X)fAoy*\y’ οΤον''ΑνΒ^ω·
m Ttov Hstfintioa' ruvret yuq vv ty j roevrev 

30 yivoi v'xuat τό ζωον' v τω ¥’$«■, h&{ ποιώ
ret οϊον llh ftm w  Παύλο* * (ί t it  ok yotQ tv
Keti TOturev «lor virotcxvt 0 ctv&cwiΤον.) Η τω *Aosduwy 
KW itom το Ατομον hoc·j avro νοαμηον, των λοιπών ccto- 
μων κνχωςκτμίνον ’ οϊον Υωκςοίτνίν * h yuQ νποόζχα net) 

3 5 Tctvrovi η nqti σιληςοιν Ίσων κ«λ»ντο όνόμασι' Σωκ^κτην, 
Σωφζονίσνχ υΙόν, Φιλόσοφον. To ό" avro ν,οόπ) Τωνίδίωβ 
λ»γομίνων ίίελυωννμων c’sΊν· $ν γ uq τ  αυτόν ΰπάζ-
%<* τω  ΰριΒμω, τό Styce* n&j το "Αοζ, HSH >? ΣπαΒη, 
Ηομ το Φάσγανον·

3° 'Ο  σαγωΰ λlyprtq τό $ν nee} τ αυτόν, τοσαυΤΜχων tytf
τό*V.rtqov. **Η y«(* τοό ΓΙμ  kw τ5το λίγηοη. Η#} 

yroHHrei'f.r̂ oynH. όϊον ΊΖον H&f Έσηςιόμη ‘ (tS μίν y«g 
7 ί·νβ»* ύόσ/χ' rifw ht^^r.v JP, re wo/ov.) λΗ Ta; 

KiiJW, 7Γο/μ roi Ί* W(>c*ir)' cTeH l̂wwif Κ4̂  Utrf" («λ* 
35 λ<? 7 «(ΐ «<ίον rif Ίστ/ίϋ, κW «Λο τ« βοον* ή η#) yivoe ύ· 
■ #«&ο ^  Λ^ί.) *Η τα3 ’Λξΐ&μω H#j now [τ«] *Λτο·

Η μα.
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μ »' m  yaf τω Άς&μω διαφεξΗσιν, οσα τ£ σννδςομη 
των συμβεβηκότων, τ>)ν Ιδιότητα της Ιδόχς ΰπεςάσεως 
αφωξίσαντο. Ταυτα δε λεγοντομ ηομ 'Ετεςονποτατα, 
ως εχηκότα την oevos μ*£θ£· κα$’ εαυτα υπαςξιν' ?ν.7ω 
γοοξ των 'Ομουποτάτων διενηνογ̂ ασιν. ' Ομοϋττ^α* 
τα W p «σ/ν, crav ίύωφυσβί· εν μια υποςασα ενω^ωσμ β# Λ  ̂ t f '  Λ ' Λ  > *μιαν χωσιν υπόταση σνν&ετον, ηομ εν ττξοσωπον,
ας ψυχή ηομ σώμα. Πχντα μεν «ν τα ‘Ομοβίί?- εζ cvxy·
κης βσ; >̂ α/ ομογενή ' 8 ηαντα 3s too 'Ομογενή, αν«γ-
κακώς H&i ομο&ίχ. Ουτω xffif r u 'Ετεξβγενΐ; μεν, ομο-
λογχμένως τίοίντα ετεςοεκόη" 8 ςταντα δε Tec ‘Ετεξοαύ*, ίο
ηδη κ& ετεξογενη. Κ«/ τα μεν τ-p Γεν« ετεςα, κ#
τω βίβ ΗΜ τω οίρ&μω διχφεοχτι' τα  is Τα; h’/ie  %τε~
ςα, τω μεν χς&μω όιαφες&σιν 8 μην όε α «  τω
yhc-t. Ours is τα τω ΑριΒμω διαφεροντα , ?Ρ ανάγ- ' - >»? ' > V  / Τ s  ̂ WK)jff Τω ed«, κομ τω γενε* ετεξχ s?iv. Ersfced»; os 15
Afycivr «ν μαλ<“α , τα «e i/o^efay βίβωτατων βίων 
ατομα 4 κα$αττες yet? Σωκςχτης η&) Πλάτων όμοειδη" 
(η$μ αμφω γχς ανΒ^ωποι ) τον αυτόν τξδπον Πήγασος 
Hgej Κεξβεξος, ίτεςοαδη4 τον μεν γχξ "ίππον, λεγ#σ<ν 
βνα/ τον Πήγασον * το'ν i? Κνΐα> το'ν Κ£{βεξον· Των 3d 
'Ετερογενών δε χ£/ μη υπάλληλα τεταγμόνων ετεςομ τω 
« ίβ  κ&ομΔιχφοςομ * βΓον Ζω« Κ£/ 'Ειηςημης 4 Α̂Τλομ γχς  

ι̂αφοξομ 78 ζω8* K&f u&otj της επίσημης. Τ5 μεν γα£ Ζω«, 
σχ^ατικομίιαφοςοή, το^Εμ-ψυχον, το. Αι&ητi»«v, το Μετά- 
βαηκον* δκαςετίκοή, το Aoynccv, το ’’Αλογον, το Πεζόν, το *5 
ΙΐΙηνον, To'EvvSgov, mfj ετεξχ· Τηςίε Επ^ημης συςα· 
τικομμεν, το τοΤο λογ/κοΤί ενυποίξχειν ξωας, το Δυσμε- 
ταβλητον, το ΑτίΙοαςον των νποκ&μενων4 βιομςετιχομ δε, 
τ  ο Θεωξητ/κον, το ΙΙξχκΊ/κον' ιφμαυ&ις, τοΓεωμετξΐκόν 
τε ηομ ’ΑζξονομΜον, η$μ τα το/αντα* W  y « f  κατη* 3β 
γοξίας υπάξχκ το γένος  ̂ εκείνης }&} το βΐθ£· κατχΡλη- 
Act όε η$μ «/ δ/χφοξομ. Των τοίνυν ετεξογενων ετεςΟξ 
τω β ίβ  ημ/ α| διχφοξομ, α} συταηκομ τε η#} *} διοαξε* 
TtKOtf,

Nm(p0?8 τ5 Βλεμμι$β
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δεγε ΰπαΑηλα Τεταγμένων , δια*ςετ<κομ μεν ά 
πάντοτε w αΰτομ’ τδ  γάς Σώματος διαιςαμεν* m ‘ V  

ψυχον σώμα ηομ "Αψυχον, ύ  Λο«<ν$Μ(Γβτ«/ το Υμψυ-
%ον «V ϊμ\|/υ%ον τταλ<ν ĉoy άψυχον, άΑ ’ άς Αί&ητικόν 

J H#'Αναί&ητον* εςομ δεκοάτό Σώμα διηςημ'νονάί Αί&η- 
3 τικόν κ #  ’Avow& jtov. Π «λ<ν τ« Έμψυχα,ηομτδ AhΒη- 

τικα, εΰςεΒησοντομ κοινοί] διαφοςομ διοαςεηκοί, το Λογι
κόν re x&f" Αλογον’ χ&) ατως ίσον τα] τών ΰπάΑηλα Γε
νών, διαφοςομ διοαςετικομ, ποτέ μεν Of αυτοί], ποτέ δ' a 

ιο να/αυτοί. Tar δεσυΤατικάς ώνομ πάντοτετas uvrus, 
το κωλυον αοεν * ομογενών γας οντων των υπαΑηλα, χ&] 
συνώνυμέ γενομίνης τηe κατηγοςίας, οσομ τδ κατηγοςα- 
μενα διαφοςομ «V» ■» πασομ Χ$μ τδ  υποκείμενα εσοντα].
\ςηδε γινώσκαν, ώς οιΒώοι Πατεςες 'Ομογενή χομ 'θμο«- 

15 δη τά  αυτά λέγασι, τά  Όμούσια δηλαδή, ηγαν τάς  
υπό τό αυτό είδος Υποτάσεις- ‘Η δ' ‘Ύπόςασιε δΰω ση
μαίνει ' δηλοΊ γάς x&f την άπλώς*Ύπαςζιν, καΒό κομτι- 
νη τών Πατέςων, 'ώς δηλωτικόν φΰσεως παςειληφμσι 
τό της ΰποςάσεωε ονομα’ δηλο7 χομ τό * Ατομον, ο χςμκυ- 

3of<W ΰπόςασις λέγετομ , διά τό καΒ' αυτό ύφεςανο] 
πςαγματικως * εν γάς τοίς 'Ατομα: η Ουσία ένεςγάα νφέ- 
ςηκε, πςοσλαβδσα τά  Συμβεβηχοτα- Κομ τ ό ’Ανυπό- 
ςατον δε, δΰω σημοάνχ’ τό» τε γάς μηδάμη μηδαμώς ον,'  ' Λ Λ ' « \ ν ,ΐ\» « / r Wκομ το ουμίόεΐόηκος, cos μη εχον ιόιαν υποςασιν, εοταν 

3J νπαςξιν, άΑ ’ εν τη ασΐοο ΰφεςηκός. Το δε Ένυπόςατον, 
ποτέ μεν τό απλώς ΰπάςχον δηλοΐ’ καΒό σημαινομενον 
t  μόνον την απλώς ύσίαν, αΑα χομ τό συμβεβηκο: ενυ- 
πόςχτον λέγομεν, ετεςοϋπόςατον μχΑον ΰπάςχον’ πο
τέ δέ δηλοί χομ τό ατομον. Ουδ' αυτό δε κυςιώς ένυπό^χ- 

lojcv ετιν, άΑ ' νπόςασις. Κυςιώς γάς 'Ενυπόςατον h it,
Η το καΒ' αυτό μέν μη υφιςάμενον, αΑ' εν τοας ΰποςχ- 
σεσι Βεωςύμενον,. ώοπες τό είδος, ηγ&ν η φΰσις ’ (x&f γάς  
των άνΒςόόπωγ η φΰσις 8 καΒ' ναύτην, άΑ* εν τοιί* κατά 
μέςος άνΒςώποις ΰφεςηκεν) *Η τό συνεςχόμενον ετέςω 

35 Tn>i διαφοςω κατά την ύσίαν « :  μιας ΰποςάσεοχ συνΒί- 
τ* εκπληςωσιν ' ώς η ψυχή χ$μ τό Σώμα συνελΒονΤα άλώ> τ

Ε ί ,  ληλοιύ



ληλοα; τοντινοο ανΒροοπον cinrrikvauv. Τcc μίνχν, ΐνυ· 
Tto^ctTU λ«·%θ«3*ν uv* re <Γ r£ ceurwv αΑ^λων συντρ- 
ΒιιμΙνον, ‘7 ττό̂ ασιν.
Ά *  * Χ,Οί/ ϋφ rrlqcti' υ-ποϊάσνων 7Τ(>οσληφΒ&να, Φυσίί'ι 

χ& iv <χΰτη ίχηκύκχ την *πrot$tvy x&f αυτή xct/Ζς J 
ίνυ7Γ0ς·«το!.· ktytTUj' oSpv η#/ τί? Κυ(><& >) « /w»ĵ
ττζ'οί' x.ew(>5̂ ow»?v«Kâ /<iW(»v u7ie«r«<7# /αυτ>)ν, κ % Τ · 
πόςχσιι;, οί?λ’ 'ί:.νυ7ΐοςατοΐ! χ&  ktytrocf χομ h lv ' *V 7 « f  
ry  τ5 βκ5 virfeti Tnosotvat τι^οσληφΒϊΐσοο ν π α ν -  
τ»ίν> *<#/ τ«υτ«ν *%» χ$μ »χ<Η ‘.Τ πο^ασιν 10
*\qlov <$' on  cl ccytoi I [ooTt^vy το caWo χ^μ ·* ν ixotkeffav 

Τ πόςασίν τι> χ α } ' Ατομον xtfj lift 7<r/tov, τ ο  $tcc τω ν  
Ια υτϋ  Ινωμάτων ΰζΙοηλον χρμντοψωψτμίνηι· ciw.c των ομο· 
φυων αυτί 7ϊχ^-χομανον ήμίν ·ι γ,ν oixotxy ίμφάνωαν.

i  o ι.ν^ήΜ>Η VAm% ύί ,w»f9, K9f η^λ«*.
1 ΛϋΤΟν I *H 'Αγΐϋμ$% ii< Atyrtw. w j \tu*riov,
,w  π ΓΗ * /νπ» *( %ΐον Htfi Ύν·νΐ,**ν ·

Ιθ E'./Ĉ OV,·, "π ΙίίΛ*, 40̂  Η?*'
( "ΐ! 'Af/.%u<? , Σωχ̂ τηι χρ} TlXurut. 

'Τι.ν(ί<«ι»ΐΛ j vH « fX i ', " W « ·

*AvW W o v , { I ; j ; ; ^ x ^ ' s'·
1  ο  « « A w l  * r r o t f % u p  ·

Το* ‘'Aro/uor·
To /U« x «y  i«vro* SnopjrVrror, *r το K?J»r r i  «V.

HfwnM Id r«i« n«r* ,Wj 01 ·
Μ  το σν»ι̂ χό,«<ι>ο» ^«^ofwi xttTti την ual*vt 0t 

„ /uii» vnoFMiuii ovruvw.

ΚΕ ΦΑ Λ Α  ION IH'. 
ritfi τ« Π?5τί^β, i-atj Tscfe, χ ^  'Λμχ.

’>rec TrivTt τςόπαν το  11 ξό τtpov ktytretf * K «3  *· 
v« μίν TQOTtov o67ro TsXfcvti* xuB ‘ ον π ςισβυ·  
r#(>ov h« /  7reckeu0rt(ov tfrifov lrifU  φαμνν. 
Tct/ltrotj Λ? re ilffeySuri'fev xvqIus t o l i f  

v>v νμψ υχων, χρ} μάλιςοο in  μνΒςωπων * in) jli. των.
αψ ύχω ν

68 ΝιwCpopa τS Βλεμμββ

\ »ri t
ο Εννπο- 
srarov.
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αψύχων Γκρβ/J ομΰ πάντων το IIαλαιότνζον. Δηλον 
δ' 'ότι ϊΤζοτ ereQov χξη παςαβάλλοντα πάντοτβ ποιά- 
ώ«/ την σύγκζίσιν, wee μντις ίαυτ8 κατα την νΐαν ηλι
κίαν % ως τω χ,ξόνω πςοτίςαν , βύ^βΒαη πςντβοτοςος.

5 'ότκμν τςόπον λίγατομ Πρόναον, το κατά φύσιν. 
Φύσα δ* πςοψνςόν tet, το συνχναΐζδν H&j μη συνανοαςά- 
μινον,' Hfiff συνησφ^ομΐνον ηςμ μησυν&σφίζον* οΓον το evt 
7tQoT?QQv φυ<ΤΗ των ούω' vj*i γάζ άνοχζΗμβνον, συναναι- 
ΡΗ ·τά·. δνω\. μη οντος γάζ όνος, πως ίίσοντομ δύω', των 

ιο όνωδ' άναίζιΒΐντων, 8 συνανοαξάτομ το ev' ΐίςι γάς*νΡ 
δύω μψ'όντων.' . ΙΙάλιν τοίς μ tv δύωτυνοισφίιςβται το ev * 
tviya > γας ουω, *υμ κ$μ το ev ev γας ηςμ ev τα όυω 8 
ci)V&tr$tye* δν το «V τ ά  δύω’ όνος γάς οντος t 8κ άναγ- 
miov <·4νομ ,κφ) δύω.<· Κατά τίτον τον Τζόπον τά  Τίνη 

15 πςότρςα των οίκάωνΕόδων, ημ} τά  Εύ/δη των Ατόμων, ηοΜ 
άπλως ·>τά καΒολικούτοζα των > υπό την αυτήν κατηγο- 
ξΐοιν μοςικωτίφων· Τρίτος τρόπος ο κοιτά Ύάξιν, ως το 
πςοοίμ(ον,Λ πςότιξον της διηγησνως, ηομ ο ςξχτιωτης τ3 
^ξχτηγπ- Ύΐταξτος ν ό κατ' 'Αξίαν * >ως ό άςχων πζό·

2ο τι fog tS άξχομόνπ, τη άξια δηλονότι ημ) τη τ  ιχη- Τ8· 
τον τον τρόπον όΆςιςοτΙλης 8 δ'ίχιτομ * τ/Βησι ό'άντ αυ
τ ί  τον κατά το Αίτιον’ οΓον, eqtv χνΒςωπος, ημ} λίγο· 
μνν κομ ημάς άληΒη λόγον, οτι ίάίνάνΒςωπος. το etvotf 
ySv άνΒξωπον, αίτιον ylveTdf τη λίγη τητ8 Τ8 άλη·

35 Β*ς, τη, ότι ίςιν ανΒςωπος. Κ ατά τ  Sro το σημαινό- 
μβνον, λίγομιν τον άναςχον I \ατνςα ττ( ωτον η&  μάζο· 
ν» τ ί MovoyivSv, ως Α'ιτιον της αυτί ύπάςξνως ίσιωδως. 
ΙΙςοστιΒίασίτινιςτοϊς τξότιας Τ8 ποοτίθ8, τ'ον κατ'Επί· 
νοιχν · ως όταν βπλόμινοι τοίχον δίψαιΒομ Βιμίλιον κα·

3ο ταβχ/λωμιν' ηρηλίγομίν, ιτιά πξότνςον τόντο'ϊχον %πι· 
νοηοαντις διά τον τοίχον τιΒίμιΒα τον Βιμνλιον, ό τοί
χος ίςι πςότνζος τ% &βμιλΐ8· Συνάγβτομ δ' ητος ό 
Τξοπος τω κατ' Αξίαν * καΒ' ον το βίλτιον ηομ τ ιμιωτο· 
φν, λίγιτομ πζότΐςον. Κα) ωσνίζ ό κατ ά^Ιαν πξότ(- 

3$ fof υςνξος ιΰ ί̂σκιτομ κατά τάξιν' (ό γάζ αζχων πςο- 
τΐξον ίςιν άςχομινος , ημ) ύςίζον άςχων κμΒίςατοη·)

Ε 3 τοΐ8Γοτξό·



τ^,ατοτςοττως κμ/το xocr ίπίνοΜνττςόηξον, υςεξον U7tct(* 
τίζετομ ngt} τ?λ«δτα/.  ̂ ^
Γ0σο:χΐν' & το 7ιςότοςον, Τοσχντχχως μ&} το υτε̂ ον, 

οτ^οσφυά? roTf Τξό7tots n$of κατω/ληλως γινομί· 
νης τ ίί άντ/θ«Γ»α>ί·. Δ/β«?δ<τ/ <5ε το Π(>οτε£ον, *gs/ re $
*Τ<?ε£ον, hW rc Μά^ον τοτΗτ7βν, ωαπβς τω άφ' hot* 
"Α μ *  $e tV< καθ'’ &α μιν τςο7τον, ών η yevew iv τω αυ

τά χξόνω’ ως orotv tv μι» $07τ$ τύχ% yevySijvaf 
ίυω τινάν. ax os ο τςνηος τω τίξωτω τςότιω τα Tffor i(8 
οοντίκ&τομ, τω χ7Το τα Χ?ονχ. Καθ’ οτεξον τςοττον ίο 
*Λμ» Aeyovrctf τα κατά φύσιν άμα υπάρχοντα, *| τοά- 
τα  <Je τά συνανα^δντα ^  συνανο«(>δμενα, ουνατφε- 
ξομ*νά re κ$μ συνασφέζοντ α ' ο-α τά Π^όί τ<. Oiroe ύβ 
ότξο7ΐο(, άντΙκωτομ τω τα 7Γ(?οτίςα Μυτίζω τζο7Τω τωκοο· 
τα  φύσιν* κοζ/γε τά τΐίμτίΐω τω κατα το βάτ/ον. τά  15 
δεύτερα μεν έν καθ οσον avr/qW<8«, avrUerrou τω μι 
αντιτ^-φοντι τα  7ΐ*μπίω d avidts, η μην τ*τα{Τ», 
καθ* οσον αχ ε<?/ θάτε^βν αίτιον τδ λοιττδ* τοιαυτα yoi£ 
τά  ττξόε Tt9 χαθο ττςόςή' το yaf Πατ^ ngc/ Τίοί* 
•άμα ε<?ι Κ5«/ αδίτεςον turw, καθ' αύτο ετε£« * μάλλον 30 
μεν «ν αίτιον hccrfoa ίχοοτορόν i<fiv. A Jr/ον yap τδ Πα· 
τε^α «να/, το Τιον «ία/, κμ/ τ» Υιβν «να/, το Πατέρα 
«να/* καν arr/or τδ? τδ υίδ νττοό ζ̂νως ο ττοοτης,
α μην της τα ττοοτξος ό υιός * ό μεν yâ » πχτης ίχίννη· 
σεν’ ο ύε υιός ίγεννη$η, ηομ γ iyovev ο υιός ex τδ ττατ^οί»35 
δ μδν εκ τδ υίδ ο 7Χ»τηζ· Ύςίτον τδ*Αμα σημομνομι· 
νον, τοο άντιίια^δμονα ¥'&η' ως όταν δ/αι^δντοί το Ζάβν 
«ρ Aoyixov ν Αλογον, άμα λεγομιν άνα/ το Aoy/κον
Κδ*/ το ̂ Αλσνον" δ το μεν 7Τςόηςον, το' υ^ον· 
Avrixerretf οε των «ντ^οαςαμίνων ο τξόττος* τω ΤξΙτω 3* 
τξ07τω τδ 7ίξοτεξα τω κατά τά£/ν. ισοτβ/^α yaf τά 
άντ/Λια^νμενα * κ# τδν χύτην »&ηλο/ς ϊχοντοο τοίζιν· 
ίοκ« <5ετι τδ άμα ^  τά κατ ά /̂αν άντ/κβεθα/ ΤξότΤ» 
τα  ττξοτίξα. τδτο <Γ αν «)j, το, Ισάξιόν το όμο· 
τ/μον. 35
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'Ύπξον

"Αμα

ΓTo κ%τκ Xj)»W.
Τ ο Π ?0- Τ· rg Φί , η .μ , , η , .5 »J 1 . k*tcc ut το προοίμιο* τ tit intynvtmf,
τ ε φ ο ν  W < i  To' h u t  'A ilu y , wt ο άρχω* T/t άρχομίνχ.

To κοιτά ro Airttv, lw* *o Zvef oiŷ pumo* tm οίλ#- 
$χ* *#ρι αυτί Xoy*, rS, or< i*->V 

Τ* κχτά Xfoto*, oT»v «  ytv*ti$uei iiurwii H*r* 
rov uvro* xfioov.

Τα χΛτά QvtriVy mt rm Πpit to. 
γ ε τ  O j j Τα *ArrjMtfXfiU»H Ik tm kvtm y h a t , tot r i  Λ ay may 

t KW Άλογον.
Κ Ε Φ Α Λ Α Γ Ο Ν .  ΙΘ'.

Πε^< OuVi&s.
l i  I η̂μαίνο* μεν ποτέ χομ την άπλω^νπ^·

I £iV’ ore κατα πάντων των οντων φεξ$τομ: 
15 J 1  J* κυξίωεH την άντώΐΜξϋμίνην το7ΐ συμβεβηχό· 

σι χωτηγοξίαν ό̂ λοι* ijTiV fci πζάγμκ at)$u- 
παξκίον, /«η Κάμινον foiftt πξοε συΐχσιν' τα,ΰτν γάζ 
H$ij τ* ον πάξίςι πξωτν * μετά ταυτην ίε roTs συμβεβη· 
χόσιν. Avrn η Ουσ/α, λοαξάτομ β ί ζάμα κά! ’Ασωμοί· 

20 τον το Σ&ί/χαβί’ Ε/ιψυχον «yy * Αψυχον1 τό‘Έμψυχον 
w  ΑίΒητιχον χομ Άνοά&ητον * το AicBuriXovei Meraj3«- 
nxovH&j 'Αμετάβχτον * το ΜίΤ«/3ατικόν « 4* Λογικόν*# 
’'Αλογον Λογικόν μίν τον άν&ξωπον' ’'Αλογον όε» roe τχλ- 
(>οό τον *ν&ξωπον ζω*~

3 5 0 ^ «  /*όν ίν ’Εμφυχο^ 'ΑνοάΒητβί, Το Φυτόν* ύσι«Ύ 
ϊπάπις αυτό καθ’ αυτό e<?< τό φυτον, tx iv foe· 

feif ε%« το «voty* αΑ* ετβςού μά/λον tv αυτω Την υπας- 
ζιν εχασιν. 'Ύπάςχα γάζ εν τω Φντω, χομ Πecrov* 
(ϋπηχυ γάζ foiv 'ίοcos ή Τξϊπηχν Τ8τ) το φντον.) χρμ 

30Ποιον* (μίλ&ν γάζ fotv η λευκόν.) χ #  ΙΙ^όττι* (μάζον 
γάζ fotv ίτίξΰ φντ5, χαμ olflut πάλη μικξότρξον·) n&f 
Πδ. (ev τόπω γάς e&.) χ$Η ΠοΤί, ο»τι κρμ iv Χξόνω * 
X#f ΤΙοιην. (αν5« y«^ jj notςποφοβΗ·) ngj Πάχνν * 
(τ^μνιτομ ydf Τυχόν, η ·φυχίτα/ι ήΒδζμύάνεΤίμ·) χαμ 

35 K«<Qoy · (<V«Toy yoê  j? οξ&Μ, η πξοο γην vevew'oe.) t&j 
¥Εχοίν\ footf γάς ϊσωί κομ τι $ςΙγγωμχ τω φντω της

£  4- αύτδ



rtvVa 7 ra)f «  rS  ςελ ίχ α ε  άτί\ό\ufvov. ΟυΤω μεν «ν
Gv'rla ε?! το Φυτον. "Ε μψ υχον  Λ ,  Αβη τςεφετομ nctf
α νξετα μ  \$jj yew #  ομοιον ίαυτω - Δυνάμεις <ϊε ψ υχή ς
το ®;:-7f'WVt nsf4 Λυ& τικον, K&f Χεννητικόν. 'Εττά <$2
εμ-φνχον το φ υ το ν , JjjAov c n  Hi# τέσωματωμενον εςίν' $
(έμψ υχον χ ά ς  λ ΐγετομ  το  σωμοι, το  εχον -ψυχήν.) «
7rpo?t^tirof άΐ το σεσωματινμενον τώ  ορω·, ω£ τα ί//·φι> s / / ' / * * ^  ' \ > 
χ ω  ιτνι-νπ&χϋομενοντε ΗξΗ συηοΗμενον. Ό υτω μεν κομ
"Εμψυχον το Φυτον. Ανοΰ$ητον £ί* Λά το  μήιίεμια <ίιοι· 
v.tiojuiτΖν -πόντε αιθήσεων * «% Ο ράσα, «κ "Ακοή-, *κ Οσ- ι ο  
φ ρά τα , a Γνυσ«; κ ί Αφ>7 · Δ^λον Λ οτ< κ$μ εμετοί· 
βατόν. Α μ ρταβα τον ίε  φ}?/«< το μκ εχον εν εαυτω  Λ;· 
vrjw/v μεταβατικήν εκ, τοτια άις τοττον' ώσπερ μ ε τ α β α 
τικόν- το  grfoSfv άφ ' εαυτ8  κ/ν«ο9«/ κατά  τοττον Juvoi- 
μενον. ”F<?i μεν av το Φυτον, Ουσία'1 Εμψ υχος ’Αναί<Βήτος. ι 5  

Q v f l a  <Γ !·Μφυ'^οί-οο/ίθΜΤίκ)ΐ, το Ζωον όμ8 η&ι Ζωόφυ- 
·■'' Τον " ί α  ν«ν ccV ά>λ>;λων τ α υ τ α  βιακριθάή, ττροσ- 
θ^τεον τω  μεν ορω τη ζά&, το  Μ εταβατικόν' τω  Λ' τ «  
£ωοφύτ«, το Α μετάβατον- Μ εταβατικόν <$ε λόγο μεν 
το- ζ ϊ οι, κα/ %χ ά π λ ν {  κΐνΥ,σιν εχον ' επείπερ εκ των 29 
όλων κινήσεων, tvjv μ ετα β α σ ιν  εχε* τϊλάιονα π αρά  το 
ζωόφυτον, ryitv rviv κ α τά  τοττον μεταβολήν' Π άσα  
γ ά ρ  αΑ ή  κίνήσις* κομ τω 'ζω οφυτω  ενε«?/, κομ α υτω  τω  
φ υτω  γίνονται γ α ς  κ$μ τ α υ τ α  H&j φθείρονται H#f αυ· 
ζοντομ, Kffi μ&κντομ, κ«μ aAoiHVTOf, θερμαινόμενα H&j 2  5  

ψυχόμενα·, κομ καθ' ετρ^α π ά θ ν  διάφορα Τήν άΑοΐωσιν 
υπομίνοντα τ% οικείοο φ υσά  κ αταΑ ηλω ί ίκάτεξον· "Εφ  
μεν ar το Ζωον, Ο υτία^Εμφυχοο AlStjTiKtj Μ εταβατική  * 
το Λ Ζϋοοφυτον,ρ,ύ'τ/α>,Εμψυ%βίτ Α 'ι& ητιχη 'Α μετάβατη · 
k&j κ α τά  μεν rm^aoίίικνιν το ζωόφυτον ττλεο- 5°
νε*]& τ £  φ υ τ £ ’ Λά <ίε το μκ μετχβαίν& ν, ύςεξ&τομ T.S 
ζωχ. Κοί/ «τω  /«εν «yet το Ζαον κα/' το Ζωόφυτον- "
Ο ’ Αιθ^ωττοΓ, ζωόνεςι λογικόν, ηγανΟυσ!α'Ε>μ>1/υ%οϊ 

Ai&ijTiKri Μ εταβατικά λογική- *ΑΑ0 ά  μεν %τωε ο
τ «  ανθζωπίί οςιτμκ  άπ εόύοτο, λέγονταν ήμων' άνθςω· '35  

^eV ίςιν κτία  έμψ υχος οάθήτική- μ εταβατικ ή  λογική'
bit
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έκ c$y τω τδ άνΒςωπΠ όςισμω πςοσεκε*το το Βνητον, ως 
τ£ εμφυχω έσ'α συν&σοογόμενον. Παν γα^ άψυχον, 

θνητόν* «owe? Η& παν συνετόν, Ααλυτβ». Συν- 
Βεσις γάς άςχη μάχης' μάχη όε ίιαςασεως· ΰιάςασις 

5 $  λυσ<?ωί·. ’Επ« ίν το δτων 0(>/£«Θ«/, αύολίχάκ ε<?( 
μη πςεπύσης το7ς όςισμο7ς’ (τΐ γας εν οςοις, λογοις σύν
τ ο μ έ  χςη πολυλογάν, *νον μία Kt êt tcc πλόά^α πεςι- 
λαβάν H&j <ϊιά τδ ζωον άπ&ν , την δόναν βηλωσομ, nctf 
το εμφυχον, η#} το οά&ητικόν, ηομ το μεταβατικόν,) 

ίο Αα τδτο ζωον λέοντες τον ανΒςωπον λογικον, πςοστι· 
Βεμεν τω ο ρω ηοά το Βνητον. Δ»?λο7 yap το Τ8 ζω α  ονβ-'* r 1!/. . COfsi 9 ' 1 *μα η&ι τον Αγγελον ως ζωής μετεχονιοο K&j αυτόν, «  
ηομ της άΒανάτα καά ΰπες άί&ησιν’ ος 0η χομ λογικός 
εςι, ηομ η λογικότης αυτδ πάσης άλογΐας άνεπιμφης, 

1 5 κ#} πάμπαν άμεΒεκΙος. *Ινα ySv μητις άκςων, ζωον 
λογικόν, ΰπολάβη τυχόν τον '’Αγγελον λΐγε<Βομ, το θνη
τόν hτ&σηχΒη τω οςω Αά σαφήνειαν εΡωΒεν ’ δ μην από 
rw  koctcc τψ χσκχν τομής tf&f νποοιοίΐζϊσεωϊ* Όν οβ 
γάς εϊιν αυτό το ζωον, τατί^ι, την ασίαν την εμφυχον 

20 την οά&ητικην ηομ μεταβατικήν, etc λογικόν όιοαςησαν 
τας, υποδιελάν αΖΒις το λογικόν «V Βνητον κ$δ uBaya- 
τον. ΟυΤόο γάς ποιησαντες, η τον ελληνικόν νΤΒλον συ· 
ςησομεν, ηομ τα αςάνια σώματα ζωα τεςατευσομεΒχ 
Κ.Μ αυτό), ηομ λογικά ηομ άΒάνατα, η τας Αγγέλας 

2 5 ζωα απόντες άΒάνατα, <$ο£άσομεν αυτές εμφυχας τ$ 
HSH οά&ητικας * «  τδτο έε, σεσωματωμίιας * κομ 
ατως άΒανάτας ομολογητές αυτές, ταναντίον μα?λον 
Βιητές ανομ κατασκευ άσομεν ε£ ων λίγο μεν. 11αλ<ν είπες 
εκ τδ Βνητα τον ανΒςωπον ϋιελοιμεν, ηςμ τον βαν, ηομ 

3° τον Ίππον, ηομ τά  λοιπά ζωα* παν τό Βνητον εςοη 
λογικον' (τά γάς επάνω των υποκάτω κατη^ο^έντομ) 
κοον τευΒεν άςμοσα n&f τοϊς άλόγοις τό λογικόν οπεξ 
*ϊιν άτοπωτατον. ΊμηΒήσετομ γζν τό λογικόν ζωον 
εόΒυς, etrtv ό'άνΒςωπος, άς τά άτομα' ΙΙ/τ£ον, Παύλον 

35 ΚΟ/ τας λοιπάς ΰποϊάσ&ς' ας φησιν ό 'λςιςοτέλτ,ς έσίας 
λΐγε&ομ κυςιωτατά τε ν&Ι πζάτως μάλιςα. Τ «

Ε $ γάς
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γάς άτομα στςωτως οά&ητωί [*&} κυςίωε <Jοκζσιν ύσΙομχ 
kr/t^xf ■> λα  το οά&ητωε υτεάςχεν^ κ& στςάτωε κατα- 
λχμβάνε&ομ· Δια των οά&ητων γάς η διάνοια τιμάν 
dvxysTctf νςόε τα νοητά, ηομ μάλιςχ φοάνονretf όσι'ομ 
είναι, λα το ίνεςγείχ εχ&ν Ιν ίχυτοίε τα  συμβεβηχό- <' . / '  „  »' \ < . » >* Λ »/τα ύπαρχοντα. Kcef 8Τ« /uev ο ττολυ? αν^αττο? «%« 
λ£>ί? TTf̂ i atirav. Οι λ  fζεταςιχωτεςον σίρςί τητολι 
λασκοψα/«νοι, χυςιωτχτχ ηομ πςωτωε ηαμ μάλιςχ 
*ατ χληΒωχν χσίχς χσαε a 7\ργομρναε τα βλκατατα 
ί'φχσχν «λ?* χυςιωτχτχ μεν-, λα  το νοόταν ότιάςχαν ίο 
Κ${/υττ^αίνοιν τ ν̂ άι<Βησιν ’ (κςάτΊωγάς ηομ κυςιωτε- 
ξ χ  των οά&ητων τά  νοητά.) σίςάτως λ ,  α? σιςωτως . 
intSs^syyeva πάσαε τ cos 87ΐά$&ς ^ιχφοςάε ηομ τα  /λα» 
jlS^rarav οτανταν μετα^όντα τοϊε άτ όμοιε ύςεςωε 
άφ' εαυτών’ (ίκ ya? ra κχΒόλχ άνΒςωπα, v&t ό Jli- 15 
Tfo? άνΒξωποε Asyrreff , κ#  £αον λογικον Βνητον , vS 
Hgy επιςημηε $εκ}ικόν·) μάλιςχ λ  α? άνα&ο/ατα 
ςχσιμα H&j α «  οντα, ταν- ατόμων σταντοΐωε uTkomμε
νών ηαμ άςχτάτων, n #  aTkoTt x/kxv γιγνομένων η#} 
φΒαςομΐνων. *0&*ν η$μ όι την χληΒη Φιλοσοφίαν ζηΤΤΙ- 90 
tfavror, sv ϊίκατον των άίικωτατων βλϊν, Ουσίαν η& Φυ- 
νιν exάλεσαν ομΧ Η&ί Μοςφην * Ουσίαν, ωε wav aw, x&f 
μη$έ more φΒε*ς:μίνην* φύσιν ως φΰχσαν τάε υποτάσεις, 
ηομ άξχην χομ αίτ'ιαν Η& ίυναμιν αμετάβλητον πάσοαε 
τοu: νπ αυτήν ΰντοςάσοσιν υπάςχχσχν, χςμ το κινά&ομ 9$ 
τοιωεόε τέτων ίκάςη παςίχασαν* Μοςφην λ ,  λα  το 
&3οποιηΒηνομ μοςφωΒηνομ τοαε «σιαλσι Διχφοςαίε%
KSH το7ε Ι&οιε ωε εν τελ εςχ τα , ηβμ των όλων μορφωμά
των των ύττ αυτήν , ήτοι των χ α ςα κ ί^ ω ν  .«tvotf συΤλη- 
σίίικην. Τα λ ά τομ α  τοαΒό μΐςη χσιων 9 κατά ΤΰΤΟ 3° 
xgfj bTtaf κληΒησονται. Κ«/ Πλα'ταν γάς τχε κατά 
μ ’ΐςοε άνΒ ςάπχς , άν&ςωπχ κ έξματά  φησιν · ο^βν ^  
ίΙΙτ^σ? ftfv aria &», ^  Παύλο? «σ/α «τίν, αΛ* βσιόί? 
ρια? Κ5̂  άμφότεςοι.
« Orirt-l·» /  Η *“*“* 3S.

VI KJJ 7» ^   ̂ ei»r«/<«#f#/uirf ro7i ^νμβηηηί*"·
Ή
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Κ'
ΐτ ι πεξ>1 Ουσίας·

η νςίοχ  Ο valots otnedtfectruf π ξ ίπ ο ιτ ω ε , ή  
rT λΐί r e  n$i} ro  Ε23c f ·  *tct<v$ri yccg r e tv r u  μ » Κ ·  
λβν, n * 9(  titrlotf. Π εξ) μεν  [2vJ τ ν τ ω ν , νττο- 

3 5 μ νη & ίσ βτΰμ, Kccrd r e  r S  ίε υ τ ΐξ α  β ι β ώ *  Κ ξω -
rev κεφχλααον. · Τ ζ - ie y e  κυς/ω? its  tec, τ τ ς χ γ μ α η  etu-

ΒυπάξηΙω»

π π %  w?laI Ύλνζ-ρΙΙ— λβν, t\



76 Niwpofft re Βλεμμββ
Β υπ άη κ ίω , μή όεομίνω  Τίνος έτέρ 8  π ρ ος  σ υ ςα σ ιν  ωμο-

S, · / , *' » ’>' » * 
λογημεν%> π ρ ο σ ε ς ιν  ο ικ ε ίο τα τ α , το  μ η  εν υ π ο κ ε ίμ ενα «να/.
Έν υποκείμενα δέ λέγεται, ο ε» τινι μη ως μέρος ύπαρχον,
α δύνα τον  χ ω ρ )ς  et\ctj τ5 εν ω v&j ο τ $  έν ω  έςιν έτη ·
κ;<* χ ω ξιζο μ ενο ν , S φ-jeipet αυτό τ 8 τ ο  όε εςι τ ο  Σ υμ · 5
βεβην-ός·
Γ ϊ* ν »  μ?ν &ν ry  κυ /̂wf ά σ ’οο π ρ ό τεςι τ ο  μη  έν υποκείμε

νού είναι- Οι; /ucct'J/ J' ry  £-7/'#, κ#/ ry  gViaJa
δ ια φ ο ρ ά ' :*sH  κ ύ τη  γ ά ρ  8x έν υποκείμενα έ ς ίν ' άδέ y a p  
ω ί ίν υ π ο κ & μ έ ν ω υ π χ ρ χ ο ίτω  α ν^ ρ ω π ω  τ  ο λογικόν, ω ςI > » *< > * * * <«ί Λ · ' 'V -Λ
μ έρος' ί·ί γ α ρ  ω ς εν υπ οκείμενα  υ π ή ρ χ ε , όυνα τον ην α ν  
χ ώ ρ ιζε  3~ on τ 8  »ν3 ξο»τ*8, H<*{ μη*· ν ητίον ανσρασ,τον με- 
νβν rev «νθ^αττον* ‘νυν δέ τΐίτο &κ ε<>»ν' «  α φ α ιςε -  
Βείη τ 2  α > 9 ξω π 8  το  λ ο γ ικ ό ν , ο ά νθ ρ ω π ος  φ ^ βΐξετο^ .

»5
Κ «Μ » eV/off χομ δ ια φ ο ρ ά ς  κ&} τ ό, συνώνυμοί λεγρ(θ«/ 

παντσο τ «  υπ ^υταν. ο Π^τ^οί y « f  το ονομοο 
τ3  ott&faTHf χ£/ τ ο ν  οξισμον επ ιδ έχ ε τα ι· Κα/ Λογικόν  
δ:·, κ α λ είτα ι μέν κομ ή δ ια φ ο ρ ά , τ π τ έ ^ ιν ,  y Λ ογικ ότη ς  
α ί τ η ’ κ α λ ε ίτα ι δέ n&j ο Π έτρος λ ογ ικ όν , κ α $ ό  ζωον μ ? -2 ο 
τ έ χ ο ν  τη ς  λ ογ ικ ό τη το ς . ,  ΕI δέ χμ/ το ν  ορον τ η ς  λ ογικ οτη - 
res- ά π α ρα Τ λ ά κ Ιω ςό  Π έτρος 8κ ε π ιδ έ χ ε τα ι  * (Λογικότη ς  
μέν γ ά ρ  έ ς ι , <$υναμ/? χρή σεω ς λ ό γ 8 ' ό λ' Fierro? £ωό» 

χρω μενον λοΎ α.) & α υμ α ?όν  δδέν. Συνώνυμον γ ά ς  
λ έ γ ε τα ι  μέν κομ οπερ ό ν ο μ α τ ό ς τ ε  maf όρισμπ μ ετα δ ίδω - 2 5  

σ/· λ έ γ ε τ α ι  δε χα/ οπερ συντελ ε ί μόνον π ρος υπ αρ^ ιν . 
Ο υ τω  γ ά ρ  not ο 'ΑριςοΤελης τη ν  \|>u%yv συνω νυμω ς κ α -  

>ΐγ:ρέί&αι τ 5  ζ'χ8 φησίν, έπ&δη π ρος τη ν  υπ α ρ ^ ιν  α υ τ α  
υ 'τελ ε ί, κ αν μ ή τε  τ 8  ονόμ ατος μετα,διδόιη& ωζωω, μ ή τε  
5 όςισμχ. Εί'η δ  α ν  συνωνυμως κ ατηγορ8μένη  τω ν  ύ- 30 

π  α υτή ν ή Δ ιά φ ο ρ ά - . Κα/ κ α τ ά  τ Stov το ν  λόγον ή δ ια φ ορά  
χ α ν  ποιοτη'ς φ α ί ν - , ά / λ ' 8 χ  α π λ ώ ςπ ο ιό τη *  ές'ν* 
ά ?λ  δσιωδηςποιότης-, μηδεμια  έπινοΐοο δυναμένηχωρ'£ε<&ομ  
τ 8  εν ω  ε><ν* οίον y Α ο γ ιχ ο τη ς ' π ρο μέν y u p  τ 8  συνελ -Λ w ·« p *  ̂ j  ̂  ̂ ^γ « 1' Τ® ζωω ngtf αποτελεσομ τον ανσρωπον σκοπ8σιν g 5 
ήμ7ν, ίσως άν μόνη ποιότης vorj&oin > πλην ngy τότε με%

γάλην

τ
συ
Τ 8
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ViOTYtTCS. Ε π ά  y £ v  ί] λογικότη σ  α χ ω ς & ο ς  τ χ  ά ν $ ςω · 
5 π& πάντ%  Kpw y.otr αυτήν  tV< τ>?ν επ ίνοια ν' ο dt ’ Α ν ^ ω -  

ttos' χα,'ητ'/Οζ&ται τ η  Π έ τ ς 8  συνωνΰμως ’ Κ£/ rj τ £  άνθ,^ω- 
7Μ  λ ο γ ικ ό τ ψ  ά ζ α  συνωνυμωί K a r a  t x  Ϊ Ιέ τ ς χ  faBnaeTcq. 
ν£ 1απεξ y<x(> t o  Lidos· κ α τ η γο ζείτ α ί tivo£ ’ 8 t m c  α ύ τ χ  συγ- 
Kccryyo^eiTUf τω  ei$et κομ ή Δ ια φ ο ρ ά " σ υ μ φ υ ετ ά τ η  γ ά ζ  

i c  υ π ά ξ χ ε ι τω  «As* κμ} π α ν τελώ ν α υ τ χ  ά ΰ ιά α π α ς ο ς ,  ycy  
χω ζΑ & α ντη ε 8$ χ μ ω ϊ το η $ο ϊ  ΰ φ ΐ^ η κ εν , 83ε 7/ςον β ς α χ υ .  
Πλωτών μεν  #ν τη<. 8 <rlctv x & j ^ α φ ο ξ ά ί  f  <?< τ t o  συνω
νύμων λ ίγ ε £ )# ι π ccvt a  τού α π '  αυτών. Κ α ν τ civ Σ υ μ ·  
βε&ηκόσι $ ε , rci Τένη των οικοίων & όω ν, τ α  et$v} των 

1 5 οικείων α τ ό μ ω ν , Kffj α π λ ώ ν  τ α  επ ά νω  των υ π ο κ ά τ ω > 
συνωνύμων KUTnyogSvTCtf·

^ Q r i  hW  aff/cuJwf π ς ίσ ε ς ι  Ttj Ο υ σ ία , κ ο μ τ ο  μη^εν'Εναν- 
τίον etvctj α ύ τ ζ . Τ α  y a 'f  'Ε ν α ν τ ία , π ε ς ίτ ι  υποκεί

μενον μ ά χ ο ν τ α ι ·> Hit) ασ«?υί« τότω ν εκάτεξον ViKtjaetf το* 
30 ετεζο ν, οπών αν τ £  ύποκ& μένβ y iv w c if  iy v .^ a r i v " 8 $ i  

y a p  <Vc« το υ7ΖΌκ«Μίνον *v τω  αυτοί νυν, ταναντ/α de-y q  >v . ti » , * ~ c / , *
gaojctf cAtK<uv ωξε TUVMVTia των εν υποκείμενα ε τ ν  
VI δ ε γ ε ύ σ ία  των εν υποκείμενα μ η  8 α a , εναντίον ejret 8$ίν*  

γ χ ξ  εναντίον τ $  &σ!α B e itjn v  α ν  τό μ η  ον * ο yefa  ada- 
25 μων ν φ ΐς η κ ε ν , Ηρεμίαν χ έ σ ιν  * ν β  π ζόν trepoy. Hi όε' ■'* * ' tt Λ ». > / Τι *» 5 ',» * %

το π υ ς κ μ ΐ το υαως x /A n ty ic  εναντία  ο ο κ ε ϊ am . 8  κ α ·  
θο « τ ίο μ , το ε ν α ϊ& χ & α ΐ φ έζ8σ^ν, «7λ ’ it π επ οίω ντα f \ 
Α ν τ ‘iKetrctf γ ά ξ  το  Βεζμόν τω  ψ υ χ ^ ω , ημ} τό £η<ον τω

υγ^ω. λ. ·. · .· :
30 Κ 5̂  a ^ so if $ .  πο/&ο\ς, έ*α τό μηό&ν. ε χ α ν  εναντίον* a s  

-τοΧν,. χ ή μ ο κ τι, κμ4 , των χρ ω μ ά τ ω ν το7κ μ ε σ ο * :\  τω  
ε(>υΒ$ω*>τ£ %άν$ω, τω  φοαω, x& f r«7? όμοωις * ^  to7f . 
a^a<?#7/wfc'w<f-,3ro7o/f. ^ Ο ν κ . & μ  ^  α υτοΐτ εναντίον ,  «να 
μ ν  ec&Hos ν φ υ σ π  (υ#*Βϊί'. π ο ^ ά ε ν α ν τ ία  εν}·άκτ4τ ά £ α ·,  

35 °-* -  Ά φ ω ^ σ μ ΐν α  Μ  π ο σ ά  A iyeT o tf, ο σ α π ες , ωξίσμένην 
τινα  π οσ ότητα  ’έχπ σ ιν^  ω ε^ύο, π έ ν τ ε , ό ί κ α t n&f ό ίπ η ·

%υ.



χυ,πεντάπηχυ» όδκχπηχυ,ημιτάπχςχπλησια, 8SM μη 
τη πξός ετεςον %ίσ& λέγονται ■> καΒάπες το μίγα κ&! μι· 
Χξον, Y&f το πολύ H&f ολίγον' πξός τι γάξ ταυτα, ΚΦ * 
ποσά ‘ H&i άχτInemctj χΑηλοις, 8% ως εναντία, ά7λ ως 
πξός τι' το γάξ μίγα πξός μικςόν λίγβτα( μίγα, ημ^τό 5 
πολύ πςός ολίγονλεγεται πολύ’ κα)άπίς ετινεναντία τά  
τοιαυτα, επε* το αυτό ngtj ον fovarotf civctf nctf μίγα κμ] 
μικξόν, ημι πολύ H&i ολίγον πςος άΑο x&f αΑο παξαλχμ- 
βανόμενον, εσοιντ αν ev εν) ύπον.&μίνω τάναντίακατά 
ταυτόν, η puAcv εναντίον εσοιτο εαυΤ8 το αύν'ο' Λίγετ^ ιο 
Τίποτε κ&Ι'τό μίγα n&f πολύ άχετως επ) άοξίτ8· ποσχ 
λαμβανόμενον ' ως λίγο μεν ’ ως πολύ το πληΒος της 
Χξητότητόςσ8Εΰξιε* κμ}, on Το ελεόςσ8 μίγα επ' εμί* 
fjfewqr/ τη Ουσία Κ&ύ Το μη ίπιόεχε&αι το μχΑον κμύ 

τό ητΊον, κατά τα  ίαυτής άτομα όηλαύη‘ οΐονΈκα· i f  
*>ον των της 8σίχς ατόμων 8 λεγεται μα/λον κμ} ητΊον, 
εκείνο οπές ωνίμαςομ- ο ΤΙίτξος γάξ ηομ ο Πββυλοί· 8σιχς 
οντες άτομα χ ωνομά<·Βη<ταν άνΒςωποι κατά τό &$ος τό 
άνΒξωπ&ον, ω πεξίεχοντα) ημ 8 λίγοντομ μά/λον η$μ 
ητΙον άνΒξωποι' 8Τ$ γάξ ό Πέτζος μάλλον άχΒξωπος λε- 20 
γετοη, η ο Παύλος ητΊον άνΒξωπος, η τις ίαυτ8 ποτέ 
μεν* μάΑον άνΒξωπος' ποτό όε, ητΊον άνΒξωπες- Τ8Τ0 
HSH ί7*) τ%ν Ιππων, ημ} όπι των ΛίΒων, ηομ των λοιπών 
της 8*ίας ατόμων. Επά τοίγε απλώς η ύσία κατά το 
μχΑον H0f ητΙον λεχΒάη αν' Διά το, 4mav χΑης όσιας25 
μάΑον όσίαν, ημί ετεςας ητΊον γινωσκε&ομ' οΐον η μεν 
αυλός Ουσία κμι υπερκόσμιος της εγκόσμια ταυτής κμ} 
υλικής, ομολογαμενως fc) μαΑον όσία' μαΑον γάξ τό 
είναι το7ς εν τόσοι δια την άϋλίαν, ί το7ς εν άςάτω της 
ύλης $οη. Αυτή όε πάλιν ηυλη, καΒάπεξ $η ημ) re «ties 3® 
ητίοτ iaiafy της ε£ αυτών συντεΒαμενης φαίνονται είναι' 

τό, μήτε την ύλην καΒ' αύτην, μήτε τό είόος καΒ'ίαυ· 
τό τελάας μετεχαν οντότητες, αΑ χ σύν χΑηλοις 0υνα· 
Sai Beafa&ocf ύπαςκΊικως* ημ) καΒό μόνον ύσίχς τοι· 
χ » « ,  κατά τ8το τη της ύσίχς μετόχεεν ονόματος. 3 5 
λύτης $ε πάλιν της ουνΒΗΊΟβσίας, τά  άτομα ό Αςιτο-

τίλης
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τέληε μύλον talas φηαΐ, HSH ?τ?ον Helots rot άόη, Κ$ί 
rtrav ητίον h i rot γένη, κSH ττερ) T trt φΒχσκντεε
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άπομεν.
Υ\ρόσεμι το μη ίπιΰίχε&ομ το μύλον K&f *?τ7οο κατα Τον 

5 άρημένον τρόπον, κοκ πύσινοΤε ύπάρχα το μη εχοιν 
rt εναντίον. To y«<? μύλον net* ητίον, cScs fctv fat rec- 
ναντιχ' cTov S7i) τηε U ψυχ<·>£ μεταβολής as Βερμον, 
ητίον ψυχρόν γ tverotj πρότερον το ψυχρόν, Up/ Tore Βερ- 
μον όπωαϋν, ατού μύλον Βερμον.

\ο']βων <5* μάλιςα τηε συν&ίτν talas, το 'ένοικον των έαυ- 
τηε ατόμων υποπίπίανre $άξ<Η ι nsfif τόόετι λίγε· 

Hftj κοίτα την ίαυτζ μεταβολήν των όνχντίων άνομ 
όεκίικην παρά μεροε * Αδύνατον γάρ εν τω αυτω ύποκοι· 
μένω <$ύω εναντία συςηνα/ κατά τ αυτόν * ά γχρ τάναν· 

15 r la αυμβεβηκότα ί f  <, τιχρά μίροε εν τοΊε χτομοιε τηε 
συνΒίτΗ talas ενεργά» ΒεωρηΒηαετομ. Πλην 8Κ εν 
πανπ χτομω τα παντχ toe γαρτο Πυρ γενοιτ aνπο- 
re ψυχρόν, μίτον πυρ' η το *Ύόωρ, ξηςον. ‘Η γάρ τδ 
πυρ'οε Βερμότηε, ηομ η τδ υίατοε υγροτηε, t% άπλωε 

3ο ποιότητες τ  trots άσιν, α λ ' toilets όιαφορομ, σνμπλη- 
ξωτική τηε talas αυτών' up/ ηκ αν μίνοντα το πυη η#/ 
το ZL·  ̂ απίρ i f<» των κατ' ialav αΰτοιε υπαρχόντων 
εκτούεν ολωε tdi κατά μόνην επίνοιαν. ΟΤε γάρ μη φΰσο* 
Kpf άχωρίτωε Βάτεςον υπάρχω των εναντίων, ταυΒ’ έκα· 

ϊ 5 τερών των εναντίων παρά μίροε if) άεκίικα. Sic Up/ ο Κο- 
ραξ ■> ίπινοηΒηαετχ/ μεν \αωε λευκοε Six το μη *αιω$ωε 
προσάνομ το μιλάν αυτω’ πρακίικωε^ε λευκοε άκ αν πο
τέ γενοιτο, Sion Hgff τύτω  το μιλάν, ά  xpf μη άσιω$ωε, 
αλ! αλωε ύπαρχοι άχωριμον. Ψυχρόν μεν 2ν Το πυρ, 

3ο κ το υ$ως ξηρόν tS' έπινοηΒηαετομ* υγρά Si τρεφόμενον 
νλη το πυς, έςομ υγροί ωε προε οαΒησιν* ώσπερ υπό 
πυρωόπε talcts ΒερμχνΒίν τό υίωρ, Βερμόν. Δέξετομ 
Ss τό πυρ Kgtf την επ\ τά  κάτω φοράν ωΒάμενον Six τηε 
εκΒλιψεωε % ωε ο κερχυνοε» Hgff τό υόωρ ολκή πνευματοε 

3 5 ίτάτομ μετέωρον, κχπι των αλών όμοίωε τάναντΐα Βοω· 
ρηΒησεΤομ κατά γο τό πεφυκόε.

Τά



£ ά S' 8ράνια σώματα ως μοναδικά, τινων 8% υπάρχ8- 
σιν άτομα ' Ιΐτε γάρ γένος» ντε &δίς έ ι̂ν ev αυτοϊς. 

Hot} Sid t Sto τάναντία 8k επιδέχονται * μάλλον δ έν τ% 
κυκλοφορία το wdtj εχοντα, ex αν έχοιέντηα τ$ έναν· 
τΪ8 παραδοχήν, « μητις λάβη τάς άντικαμένας κινήσεις c
> ν '  Λ ?  * < * » ' τ> -  yϊν πλανησιν. Ουτοι γαρ φέρονται μεν, ^  «wc συσμων 
«b «νατολα? οίκείαν φοράν' συμφέροντα] δε χομ τω π α ν  
τι προς δυσμάς έ£ ανατολών, συν cons τε ποΐ8\τομ Η#} 
αποβάσεις, κομ ταπεινωματα κομ υψώματα, κομ προποδί· 
ζπσι Kg} «ναποδίζασι, κομ βοράοις κ°μ νοτίοις τ8 ζω δα-ι ο 
χ5 τχελάζασι μέρεσι' Τ8 Η λ',8 μο\8 πάντοτε την μέσην 
φερομέ\8 κ&ί όμαλω?· ‘Η δέ Σελήνή, ηομ ποικίλως τόΐς 
φωτισμοΐς τε κρμ σκοτασμοίς χωματίζεται* καί τέλειον 
άμαυρκτομ, μόνης των ολαν τϊ?ν α π λ α '8·. Σφοάραι μηδε· 
μίαν έπιδεχομεϊης εναντιότητα, ά μη πω λέγει τ α  Ktu- 15 
νοτέρας εναντιότητας, την τ' έζ ανατολών είν δυσμάς 
φοράν κατα το υπέρ γην λεγόμενόν ημισφαίριον. κομ την 
εκ δυσμων &ς άνατολάς κατά τ·' δ'οκ8'· υτιο γην, διά -της 
μιας Kg} της αυτής κυκλοφορικής άπαρτιζομένας κινη· 
σεως, Kgj £ένως κςμ Βαυμαςως σνίληο/ίικας κλλήλων 30 
8σασ καμ συντελεςικας. Αέλχταυτα μέν έπί τοσκτον. 
φοάνβτομ δέ καί ό Λόγος κ& η Ac£a, των εναντίων άνομ 

-πωί δεκτικά. Κομ ό μέν λόγος* δηλο7 τον προφορι
κόν, κομ εςι Πβ(Γβν ’· ή δόξα δέ λόγος ένδιάΒετος 8 ο α, τά τ-  
τετομ υπό τα Ποιόν. Δοκ8σι δέ καί άμφω τ υ γ χ χ  &ν των 2 5 
έναντιω^άί άρητομ,δεκίικά' εάν γάρ καΒημένπ τκΣω- 
κράτ85, λίγη τις αυτόν η δοζάζψ καΒη&ομ, άληΒέυα * 
Τ8Τ8 S' άναςάντος, ψευδετβμ. 'Λ!λ' ύ χ  8Τω τά  της 
Ουσίας άτομα, δεκίικά των εναντίων ΰπάρχ&ν έλέγετο * 
κατά <Je την μεταβολήν ίαυτων. ‘Ο  λόγος δέ, κ&} η δό- }0 
£α μένχσινοπεράσι, Τ8 πράγματος μεταβαΤλοντος. ^Αλ
λως τε κδέ τάναντία λόγος η δό£α δΰνατσμ δέ^α^ομ' π ά· 
%α γας το ravavTia δεχόμενον’  η γάρ άς τάναντία με
ταβολή πάΒος e*riv* μ δόξα δέ καί ό λόγος, ακίνητα 
μίνα Κ9μ αμετάβλητα' μάλλον δέ eVey όδέ μένα' 3$ 
aXb.' άμα τω δοξα&ηνομ τ* πράγμα ή δο£ού πέπαυτομ,

• *SH
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ΈίΠτομ% Λoytxfc Κεφοίλ. χχ. 8ι
^  αμα τω Ο hoyes εφΒαςται. W  *&os μεν
λ£νοί· <5 «τταν re πςότεξον τον Σωχροίτψ , Χ£/

Λ χτνϊ'τυχ ,ρ ι ° T O '* ------ν γΓ,...... ,’—  'ί
ψνχη $οζάξε* τν 3ob \ 9 &  ο Koyos αλη^ευπ μονοί *
ψ Λ τ«/>  «& ’ η τ*τ* W  rS πςαγμα™  συαπλοκη.
VI μεν σ υ μ φ ω ν ία  των J u « ,  irotm το ά λ η Β ε ί '  η άε ϋ ια φ ω -

via, το ψ Λ * ·
'To Σννωννμκΐ \fyt&0Cf

Τ ii Ouctx 
ΐίροσεςι

Το Έ» υκϋχαμίΜ
ο ngij τη *βηψ3μ Αιχφο-
ξ Χ  · U P  K 0 t * C V f

T o  ( M f i h  Έ » « » Τ * Ο Τ  X t X f  XV  

r j f  ·  τ ί τ ο  <1ί ,

Τθ μη Τ· Μίλ-
λ · κ  > y y  τ ο '  r H » 7o » .

To* vnonlnjxv rij ί » ξ » ,
Κ « /  Τ Ο  Τ Λ »  h x u r im p  x * x f  

i t tp tK jjp  m x f x  p i p t  ·

nxvrx TotvKctvTu*· o 
Kcft ro7t ΣνμβφβηκόσΦ

KUVQP,
K«f ToJV Σχημχσι Κ(ό·
gift *

 ̂ Kxf r$7t ruv Χξκμχ· 
rwf plrett,

Kx) TO7t χφωρβμίνοΛ
Ποσο7ί.

ΤΣν μίψ πςχνίφη Σωμχ·
I τ»ι> «win· 
j Ttf Λiy<f i i  ng) rjf Δ·» 
t  & Ufoaavxj ivtanmt*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  K A ’.

nifi Ποσβ, iv ω xgj irigl K m n a f .
Ĵ *~ JP ^S  7ioaS το μεν ετι Συνεχεο * το ίε Διωζίσμ&νον· 

■ χ^/ Συνεχεε μέν fctv, tt too μόςια Ttys τ*να
_ I  Υ,οινον cpcv συνάπίει· Διωρισμένον Se εφιν, *

τα μος*α η συναπια πςοε τινα κοινον οςον.
30 ̂ ιωξίσμενα ΰν ποσά εΦιν ? ο,τ» Α ξ & μ ϊί  ο Key os· 

ΑςιΒμον 8ε, μ* τον άπλωε λεγόμενόν εκλήπΙεον-, αλ- 
λα tcv Tc7f ao îjrciir μεξίκωε μετεχομενον, tjrot αυτά 
τα  άξιΒμύμενα, χκαΒο υλομ, άΑα κα&ο άξ&μηχά' 
Acyov Se τον $μ  φωνή* ενεξγύμενον' καθ’ βν H&j fj μία 

35 λεγοιτο λογos. Αν ySv ο εζ τυχόν άξΐΒμοο, »e
ms μίξη ώοαξοΐτο, ms Τξί*ν *SH τξία, η τεοsaga χρ« ίυω.



vi πέντε HS4 «s >) δυω, H&j δυω, Key δυω γενομένηςτηςδιαι- 
ζέσβως, ex hoi, πα τοΊς avre μίςεσιν οξος wives. 7Τξός 
ev άϊληλοις τούτα συνάττίοιντο. Ka} 0 7Τζοφοξικός δε 
λόγος διαιζύμενος κοιτά λέ£&ς, η ηομ κοιτά συΤλαί3άς, 
πζός αδένα κοινόν Ίξον έχοι άν τά οικείοι μέςη συνασίΐόμε- 5 
νά τε K&i συνενάμενα. Διά τατο γαν ΑζιΒμός κομ Λό
γος, διωξίσμίνα καλανταί Ποσά, διά τό εκαςον αυτών 
ε χειν τά οικεία μέςη απ' άδηλων διακεκςιμένα ngtj δια- 
κεχωςισμένα-

Ο̂,υνεχη δέ Ποσά έ?ι, το Σώμα, η Επιφάνεια, ηομ η Γςαμ- ι ο 
μη, ό Τόπος τε ηςμ ό Χξονος. ’ Λν τοίνυν εκάςα τά- 

των τά μέςη Τις εκ ζητοίη, δυνάμει ταυτοί διαιςων ηαμ 
έπισκεπίόμένος,' άΑηλοις εδξησε* συνημμένα κ94 άδιά- 
χςιτα· Τα μεν γάς τ$ Σώματος μοςια, *Επιφανάα συ- 
νά?,τΊετομ’ τά δε της ’Επιφάνειας, Γςαμμη’ Σημάω δέ, 1j  
τά της Γςαμμης’ τά τ£ Τόττ« δέ μέςη, γςαμμη συ- 
νάσίίει πςός αϊληλχ. 'Επιφάνεια γάς τις h i  H&j ό Τό
πος , πέςας ΰπάςχων tS πεςιέχοντος, καΒό περιέχει τό 
πεςιεχόμενον' ηγϋν τέλος τ£ πεςιέχοντος τι, χαΒό τέλος 
πεςιέχπ τό πεςιέχον, εκείνο το πςάγμα το πεζιεχόμενον 2 ο 
υπ αυτζ δη τα πεςιέχοντος.
rf'« Χ̂ ο'νβ 0ε ίιοαςαμένα, εις παςεληλυΒότα ngif μέλ

λοντα, συνάπίει τά μίξη τ ίre τό Νυν. ‘ Ο δέ ε<ςι Ση- 
μείον εν Γραμμζ, τατο Movoif εν 'ΑςιΒμω, ηαμ εν Χρ»\ω 
το Νυν αποσα γαζ τα τζιχ ns» αμεζη. A %, η μεν 2$ 
MovotV β  Κ&  άζιΒμος 8Κ εςιν, όμως γίνεται ό̂ςος τ5 
άξΐΒμα, διό Hgfif πςοςιΒεμένη, αυ£ε* αυτόν * ό γάζ 
μός, έκ μονάδων ύπάςχει συγκείμενος* έπά HS» σωςεία 
μονάδων fat· Το δέ Σημείον τη Γραμμή προςιΒέμενον,
' »Ζ  » « *  /ί> * f '  Γ ^  , * C 1,ακ αυζ» αυτήν, οτι μη ο εκ σημείων συνεςηκεν η Γςαμ- 30 

μη. Κοί) το Νυν δέ πζοςιΒέμενον τω Χζόνω, ύδεμιαν αυ- 
ξησιν διδωσιν, οτι μηδέ μεςος αυτα, μηδέτό τυχόν- ’Αλ- 
λάδη ngy η Γξχμμη πςοςιΒεμένη τη 'Επιφάνεια, ex αυ- 
ξει αυτήν' έπά μίζιον ex hiv αυτής έδέ τ&λάχιςον * η 
μεν γάς ’Επιφάνεια μήκος εγει ηο» πλάτος * η Γζχμμη 3 5 
δέ μήκος εϊιν άπλατές. Ουτω δε nsif τό Σώμα Τζεις

διαςά-
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ίιαςΰσ&ς εχον, Μϊ?κοί“, Πλατ ος, κςμ Β αθοΓ , etrav ποί· 
χος, υπό τ tjf επιφάνειας δκ αΰ£ετομ- ΕI it το Σώμα 
Ουσία &■> hiyercij it Η&{ Ποσόν, δί*ν θαιιμαςόγ. Κα
θόσον fitv γα^ ύτχοκ&μενόν fat * ταυτο y&f εν μόνον 

5 τω άξιΒιχω, των εναντίων tV< <W7<>cov, οίναμφιλεκίοος 
Ουσία fc'i' καθόσον it Tf/%£ λαςατόκ, χ#  μετξεί<&ομ 
π'εφυκε, κατα' τδτο μόνον υπάρχει Πβσον.
Χ ό  Συνρ^ί· it τδ Ποσδ, X# τό Διωςισμόνον, καν τα» 

ΚόσμωΒεωςΖτομ παντ) * τ  δ μ*ν Συνεχείς y φυσις, 
ίο Τ̂ΐί κάλ«τα/Μίγ#θοί“ α ακολχθ» το Πχλ/κον, καθ etw- 

σ/ν yaf uAyXisyjuv' τδ it Διωςισμόνν, ijT/o καλείται 
Πλϊ?θ<*·, ω α’κολχθό* το Ποσόν, κατα' σωξείαν τβ y&j 
παςαΒεσιν. Κα/ κατα μ«ν τόν τδ Μ?γόθ«ί· δσίαν, « ί  
ό Κόσ/uof tς·/ το χ#  voetretf σφαιςικος κομ συμπεφυκως 

1$ «αυτόν, ίιατεταμενος re κομ α λ λ α χ ά  μένος ’ κοιτά it To 
Πλχθοί, y-,τε συνταζις Βεωξείτομ y ΰιακόσμησις, η 
εκ τοσων^ε φό ε̂ βίπείν ςοιχαων κ^μζωων η φυτών, ^  
εναντιοτήτων y ομοιοτήτων τόσων κομ τόσων.

}'£ τ ι  των άπκζιΒμκ,μόνων Ποσαν, τα μόν ε'χει Θόσιν των 
ao εν αυτοί*’ μοςίων πξός αληλα, τα i  δκ εχεχ. <5)όσιν 

μεν [δν] εγ,ει 7Τξόϊ ct/kyhct τα (χόξία rye Εςαμμης. ωσπες 
i i  ksM τα της'Ετηφανβίας κ& τα τδ Σώματος > χ$/ τδ 
Το7Γ8 * θ«σ<ν it δκ «χ « πςός αΛ,χλα τα μόξια τδ Λ^θ- 
μδ, ωσνες it ygtf τα τδ Λογίί, χ$?τα τδ Xf όν« · ταυ- 

ί$ τα yo£ τα£<ν ηεν εχα, τί στξωτον καμ τ  I δευτεςον ’ Βέσιν 
i ’ δκ εχεε. Το γάξ ®όσιν εχαν, χαςα^ςιςικόν εζι τδ  
τά μίςιχ συνεχε&ομ τβ ngtf ύττομεναν * αν ο μεν Aoyorf 
δ ίετερον ?χ«* ό ^  Χςόνος, συνεχής μεν εϊιν ’ δ% υζτο* 
μένα ό αυτ£ τ »  μόξια * Χξόνοκ γας εςιν άξΐΒμος xtvy· 

30 σεως' ycfif τό μεν παξεληλυΒός αυτδ Οιό^ευσε ‘ το όϊ 
μόλον, δπωεςίν. ’Ε7t\ it τδ ΑξίΒμδ, συμβεβηκε το 
ανάπαλαν' trot yctf μονήν μεν εχε* των μοξίων αυτδ' 
τί* it Συνεχείας ιςεξίττομ.
Ύ ’ιΒεντομτινες κςμ ryv ‘Ρο7tyv υττο τό Ποσόν * Ίσως δ 

Β$ σφαλεςως. Ου γάξ Ιζιν y ?07Ty βαξντ)]ς ypj κ&· 
φότ^ί·, ως Tint Ινιςάμεηι λίγασιν, W % Ποιότης' αλ·
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λά μίτξον βχξύτηres κΒφότητοσ. Ταυτά μεν
8τωε·
J\Jysruj it Ά& κατά συμβεβηκος Ποσόν * ωί πολύ Λευ

κόν, ηομ μαν.ςά Πζχξα, κομ Klvr,crt%' τre/λ»}. Το μεν 
γχς Λευκόν, Six το πο&ην «να/ την 'Επιφάνιαν tv y ε<?/, j  
λέγεται Sioi τχτο πολύ' η it ΙΙζ>«£  ̂μχχξά, Six τον Xfc- 
νον* η#/ ij Κίνησα ποΤλη, Αάτε τον Χρόνον, KSty Λά τον 
Τόττον. «
ΥΙξίσεςι τω Ποσω, το μη έσrtit%f<&«y το Μά/Αον ^  

ijr%v, κμ/ το μη$έν εχ«ν Iναντών * «  μ^τ/σ Atyet πε- 1 o 
ft τον τόπον «να/ t»iv εναντ/οτ^τα rS 7rocrS, as' to ’ Ανω 
Key Κχτω. Ά^,α το άνω ηομ κάτω, «  μεν κατά τ«ν 
τrfoi ^μάο %«rtv Atyotvro, των Πζ>οί τ* tVt' t>jv y « f  
Σελήνήν πξοϊ ημχε άνω φαμέν , κχτωτέςω των άλΚων 
Πλανητών πάντων ΰπαςχϊσχν· «  it ττ̂ ο? τ>ΐν (pwrtv At· 1 5 
yctvro το άνω Η5̂  το κάτω, τϊ?£· Π« κατηγορίας Ιςίν' 
άί όταν λέγωμε\, το μενΙΙΓ  ̂«νοί/^Ανω, tjjv it ΓϊίνΚάτω. 

Έ * *  it rtffi Τ4?ν Κινησιν «να/ Ποσον. ’Α&’ άκ eV< 
ττβσον >/ κίνησα ’ εν τω  Ποσω it Βεως&τομ, καΦάττε?
Ιν τ# Ου’σά  KgtJ εν τω Ποιώ, Κ0/ τω Πδ * εν μεν τ# ao 

Ουσία, «£· η Υένεσα ηομ ΦΒΰζά' Μεταβολομ it μχΑον 
xvruf ’ κινησ&ς it Aiyovro/ καταχξη^ικως. ’Εν τω Πο
σω it, κοά τω Πο̂ ω» τω Πδ, κυςίως Κινήσεις βυζί- 
σκόντα/ ’ εν τω Ποσω μεν, Αύξησα ηομ Μείωσα * tV τω 
Πο/ω ’Α^β/ωσ<σ * εν τω Πδ i t , η κατά τόπον Μεταβο- 2 5 
λη, ητα καλείτο  ̂Φοξά. Αιχίξ&τομ i ’ αυτή etsre την 
κύκλω Κίνησα, ην καλδμεν Πεςιφοςχν, «σ την έπ ευ- 
Betas. Trie έπ ευ’θάασ it κινήσεων, ίιαφοροά άσιν εξ*
Η e«rj Η em το Η €ττ̂  το %σω' rerteh
τοεμπξα&εν’ η έπΐτόεξω, τϋτέ^ι το οπιΒεν' Ηέπι τά  JO 
iê <«> ĵ gs/ Η έπι τα  αξαεςά. To y άζ επί το μέσον 
επί το κάτω v.iveiSocf κατά τον Κόσμον, ταυτόν ε<?<ν· 
Οθεν μετά της Πεςιφοζάς, εστία τοπικοί) κι\ ησ«α «σ/ν. 
Έ * «  Τοίνυν το Μεταβά/λον, Η καθ’ εαυτό μεταβάλ· 

λ «  Ηκατάτ# των εν «υ τω ,’'Η στε̂ ί αυτό* «3 5  
,«εν Καθ’ εαυτό' μεταβaJAei, ποια Πνεσιν xgfj Φ&ο·

fav*



^«ν· β  λ' Κατά τ/ τάν εν αυτά, «  yuev κατά το 
Ποσά, 9ϊό/«  Aufrnv ηομ MeWiv * «  Je κατά το
Ποιον, ποιεί ’ΑΤλοίωσιν' κατά δετό Πεξ'ι αυτό μετα- 
β U&.CV, ποιοι την κατά τόπον μεταβολήν' ό γάξ Το- 

5 ττοί, 8 τ  αυτό hi τό καύμενον, 8τέ τι των έναύτω' αλ
λά τοϊς κα8μενοα παρέπεταμ ygfrrep'i τά  κινέμενά htv. 
’Ενταύθα δε κίνησα λίγο μεν, 8 την νοεςάν, 8 την ψυ%<- 
xrv αυτοκίνητον, αΑά την φυσικήν n#j σωματικήν, ήτα 
λέγεται κυρίως Μεταβολή.

ίο  ’£ V «  06 την r*W<VK£/ Φθοράν, Μοτα/3ολα'ί «να/ μάλ
λον, αΛν’ 8 κινήσεις φΒάσαντες- είπομεν ’ 8 ^ςή 

άγνοάν, οτ< το καάμενον ενεξγείοο ον η$μ ΰπομένον, 8τω 
κινείται * το Ιο μη βνενε£7« « »  μη! ΰπομένον, «If κανά
τα/. Ετγ«  y?v *5 Ι ένεσις» έκ Τ8 μη οντος h a  eis τό eaotf 

*5 Μεταβολή, διά τκτο κίνησα 8κ h i' τό γάξμήον, 8 κι
νείτο/· Πάλα έπά ή ΦΒορά εκ Τ8 οντος έάίν «V το μη 
wolf Μεταβολή, διά τ5το κίνησα 8κ h i ■' μή γάξ ύπο- 
μένοντό ον κατά τήντοιαυτην μεταβολήν, α’Αάτηί οίκοι as 
φύσε ως έκπίπΊον κομ διαλυόμενον, πως ά'ν κυρίως KivetSetf 

Λολίγοιτο; Την <Γ Ά?λοίωσ!νταες, 8Κ «Ιοί «να/ καήσεωδ 
έφασαν , ά/λά τοΤί λοιποΤς ταυτής συμπίτίΙ&ν ειδεσι. 
Ύΰτο I ’ 8Κ hi * Ιυνατον yaf άΑοίωσα y<tac9a/ άλ» 
λ8 τίνος είδης κινήσεως' τ ό γάξ κατά πάΒοςχινήμενον, 8· 
καναγκβαον non Κ&\ αυζ«ί7α/, η μειχ&ομ * « tf Of το αυζομε· 

Λ 5 νον η μειήμενον όπωσζν, ανάγκη χ$μ ά?λοΐ8&α/' τό γάξΎς· 
τξάγωνον αυξετομ μεν περιτε&έντος αυτά Γ νάμονο», «κ άλ- 
λοιζτομ δε' (μένει γάξ >*£/ auSvi τετράγωνον.) τά 
Γνωμονοί πεςιαιςε&έντος, μ&ΐ&τομ χςμ μένει πάλα Τε
τράγωνον* χομ ό Οίνος ά?λο/«τα/ μήτ αυξό μένος, μήτε 
μαήμενος. 9£1 ε̂ ή αΑο'ωσα, δυνατό/ Βεωξέί&α/ καθ’ ε
αυτόν , αμιγής τά/ί α?λαις καήσεσι.
ΥΙασχ δε Κ/νήσ«, Η&Ι 'Ηρεμία τα  άντίκ&τομ * τη απλώς 

Κινήσει, ή απλώς’Ηρεμία, «τ«ν ακινησία, ή,τεπρό 
τής καήσεως, η#) ή μετά τήν . κί̂ ησιν ' τά χα  δε η& ή εν. 

35 κύτη τη κινήσει. ’Εττά γάξ πάσα κίνησα ημ/ μεταβο
λή εκ τίνος εις τι yivetotj, όΐον έπ) Τεννέσεως, έκτων Στοι-
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χ««ν €*f το συνΒετον Σώμα' επ) if rijf ΦΒοξάς, fV$5 
Σώματος αυΒις άς roe Στοιχαα’ xcê ri μεντφ Αυζφίως 
εκ Τ8 ‘Ελάτίονος άς το M«£cv * eV) if Μβαίσεα;* εμ- 
•παλιν, εκ tS Μάζονος άς το Έλατίον* επί if rnf AΛακό- 
rfwi, εκ τά>ν άντικαμενών ποιοτήτων άς τοίε οίνηκαμε- j 
y «f, άί εκ θεςμότηφ ϊ « ί  Ψυχ^ότ^τα, κακ Μελανοί 
«V Λευκόν* Ιττ) if rr,s κατά τόπον Μεταβολής, εκ των 
αντικείμενων τόπων, άς τής άντικαμενχς, nysv'ΑνωΒεν 
Κάτω- χςμ Κάτωθεν Ανω' κάπ) των άλλων ομοίως ' ίπά 
ταυΒ' ίίτως εχα' KceBo j&v Εκτ/νοε ή Κίννισις, τ% πξό ι ο 
αυτής ’Ηςεμία λεγοιτ αν άντικά&ομ' καΒό if  E/V τι, 
τ% μετ’ αυτήν' Κ αΒό £ ήκ άχζόνως όπιτελάτομ, άλλα 
χομ ϊι ίοκΰσα άΒξχςάτη μεταβολή, ως ή πήξις τ$ γά- 
λακίος, εν χςόνω γίνετομ, κατά τντο συνεπομίνψ εχα 
τάχα χ$μ νιςεμίαν νοαμένψ τινά εξ νφεσεως εις επ'ιτασιν 15 
πξοοοευασα, κακ τ5 ητίον άς το μάλλον φεξομενη, με- 
χςιε άν φΒάσχ τελεως αυτό ίή το Κατάντημα ' καν το 
των "Ακρων ay t S to . κάντε των Μεταξύ" (εςι yap καν 
τοις Μεταξύ, χομ νφεσις χ<μ επιτασις, χ$μ το χτίον χ$μ 
τό μάλλον) Χ$μ"Ακςα μεν, οΐον τό Θερμόν χ&το ψυχξόν' aO 
τό μεν ωςκάίον, τό if ως νεκξΰν' Μεταξύ £ε τήτων, Ύφε* 
σας »κ όλιγομχρ} ‘Επιτάσεις- Tjr μενχνάπλως Κίνησα,
V απλώς 'Ηρεμία άντικατομ * τοας if καΒ’ εκατα κίνησε· 
σιν, of καΒ' έκαμα Κινήσας, χ& ομ καΒ'Ίίκαμα'ΗξεμΙομ 
καταλλήλως άντικαντομ. τ?Γενεσ«, ως μεν Γενεσα, V 35 
ΦΒοςά * ως if Κινήσει, ή κατ’ αυτήν Ηξεμΐα * tj? 'Αυξή' 
σα ή Μάωσις, χ&} ή κατ' αυξκ,σιν Ήςεμία * (#i? γάζ ας 
άπαςον αυξετομ τό ανξόμενον, ή τό μαήμενον μαχτομ 
άά.) τ% κατά τόπον Μεταβολή, ως μεν Κινήσα, ή κα- 
τά  τόπον ’Ηξεμΐα' ως if κατα τόπον Μεταβολή, ή άς 3° 
τον άντικαμει ον τόπον μεταβολή * οιον, τζ  επ) τά  Ka
ra), ή επ) τά"Ανω' χομ τ% επ) τ ά νΑνω, ή επιτά Κάτω* 
τ ζ  άς Δεξιά, ή « ί  ‘Αξίμεξά, xgej ry eis ‘Αξιζεςά, ή « ί  
Δεξιά' τχ επι τά "Εσω, τϋτεϊι τά εμπςο&εν, ή to'* τ*  
Έ ξω , τα οπι&εν’ χ$μ ανάπαλιν. Mcvy ie ry ήξανίω 3 5 
Κινήσα, «κ esiv βναντΐατις Κivtjjis, «  μητις τάς εξ ’Ανα

τολήν
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τολων άϊ Δυτμάί ♦ xsfij πάλιν $κ Δυσμων «V ’Ανατολαί- 
Πεςι̂ ΗΟ της Σφαιςας, ivavrlccs eitotf κινήσεις βιάσοιτο. 
Κ«ν ή ’Α?λο!ωσΐί Je, fc<V Μ*τ«/3ολ>) χ«τα το Ποιον»
εναντίαν ε£& την eis τ ΰναντίον τ£ ποι8 μεταβολήν * α)«· 

5 >? Λευ’/.ανσις την Μέλανσιν, κομ η Ψνξιε την Θέςμανσιν' 
ώς Κivmis Jg, πςος την κατά το ποιον ’Ηςεμίαν εναντιω· 
Βησεtou. πες) Κινησεως <Je nay 'Ηςεμίαε έζεταςικωτεςον 
εν τω όίντεςω Βιβλίω κατά το τεταςτον κεφάλοαον, κομ 
ye το πεμπιον ϋπομνη&ησετομ.
rf ['Στιγμή.
Απονα. «{ ν·%.
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ίϊ
T/mw.
Φ3βροί.

,  J Αΰ'ίκΛί.
Μ KlVMWtf Μώ.«*.

I ’Afe.· W«r.
Κ̂μτ« roaro* Μ**«£ολν. 

ί *Η χ«5 jtcvro (Μταβΰ'&.α qf} ΓΓ/»«Λ
! ηβ<η J Φ β̂|)*'ν.

Το Μετά-! Π* χατΛ Π·» ΓΑυ/νΛτ.
βθίΑθν ΪΉ  rnnlnrwbuirr

! I ’Αλβ/αι 7<r.
t>I Λ·#ρ« αντβ, )(^ ιτβιβ τι)» *κτ« τόπο» μ»τ*β*λίΙ».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΚΒ'.
Πε^Ι Γ Μ  v^tj Ποίοτητο^.

Π οιότηϊ *■«?<·. κ*θ’ ην ποιοι τινβτ [ί5κ*/] λίγοντομ. 
Ποιαν KvytTdf μ'ν *υτή ή ποιότης' λί· 
γρτα/ <$ρ η$ί/ το β7ηίο<ϊ#γμ£νον την ποιότητα, 
tut ten, Λντο το το πνποιωμΐνον. Διαΐ(>«- 

τα/ λ* ή Ποιότης « V e£ ιν Διάθρσιν * oic Δυνχμιν ηχ} 3®
'Αδυναμίαν άς ΠχΒοε ηοή παΒητίκην Ποιότητα' η&  etc 
Σχκμα n&f Μοςφην.
{££«■&>£ μϊν «ν η#/ Διββ$«ΓΡ«οί ονομοο κοινον if biccBeaic.

Δια^«τα/ γχς η /SixBeaic etc re την ?£ιν, ^  την 
ομώνυμος τω χοινω χχλΰμίνην SixBtan ’ cq η&} $ιχφίξ& 3$ 
»ιν οί^ηλοο'', τόο την μρν, η*β< την ?£ιν πολυχρόνιον >(# 
Αισηινητον «voy ’ την $ ,  την <Wi)mv, eA<yo%(>e'viov K# 
ιννΑνητον · ή /4tv y«o λαθρσίί·, ο?ον ρ£«· pglv άπαγης'
*ι $ εζις, πβπηγυίχ οιά&εσις, H$ei βυα/κόχλρυτοί·. 
τοιτ/χξΖν tei·, ποιότης δυσχπάϊλχκίος, τελειωτική μτΨι 3® 
*? Επίσημη hW Αξετη, H&f ασφαλής 'Ύγιάα' χαχοοτι- 
*** « *  ώε ό Sxhxoc Πυςετός’ αύτίκα γχς η'Ε?τιτημη 8 
τ.αν χποβληΒάη, χως'.ς μεγάλης μεταβολής, eiB' ΰττό 
νβσίί ypyovuioii, «&’ ΰτιο σΐΛ#χ& ο̂οΒνμΐχς , « θ ’ υπό 
rivoc α?λπ τφι£τη curin' τον «ύτον τ̂ όττον Κ9*/’Af#Tih 3$ 
~<νφςοσυνη, bmnownu λ£Η α&η πάσα, ύκ ten ιναπο»

βλητος,
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βλητοο, xS' evvlvtrroi ' ήίσβύτβο* X# X μόνιμοί 'Ύγιάα, 
μμ ή 7/ό̂ λ> vpovcw ciow τΤΒφυσιωμόνη Neero*. Διοιθί'·· 
ate Si feiv* χ «* f&v O(io<r· >? χμ/ <w« re μχττβ» <3T«(r<V 
i%wJvoy των Ευκίνητων t’qri xetf των Έ.υμίταβλητ<wv, 

5 <wf 77 έπίκίητα Big μη Key φυ^/s > Key η αβίβcuor 
tiyt/tet Key η vctos.
"Eregov etScs Νοιότητον , Δυναμά χ$μ Αιίυν«μ/«. Δύ· 

νοίμιν & γό φαμεν, 8 την κοινήν ίπιτη$*άτητα, καΒ'ην 
Ttgos Travels rue re%vus όυναμιννχαν navres άνΒζωποι 

tohtyovrotf φυσικήν' αϊλά την iStcos ττξοπχσαν Ευφυΐαν 
ίκάςω rm 7Tqos to Sin' ηrts Ευφυΐα Kpy αΰτη φυσικωε 
TTgoTeivcy AiytTUf' Kpy η KguTis yug φυσ/s όνομάζ^τα) 
μ?ςική. Kατά την το/αυτην όΰναμιν την νπι yigXey λί· 
yoyivTivas ttvkI/kxs , η SgoyiHXSt η υγιανκ·., η vovaSsts, 

15 τω τye μίν, «χ«ν άφοζμάϊ φυσικΰς eie το καλώ* ifcct- 
σκησομ την ΗυκΙικην * txs (tv πάλιν την Δ̂ ομ/κην ' κ&4 rye 
μ*ν, Κ8κ\η&αι Si/ναμιν φυσικήν, ets το μη ita%etv i>aS\us 
υτto των τυχόντων xsy 7r0tpu0Aa7r}eSoif* ths Se, τηε 
τοιαντηε iseg%£)cy όυνάμνωϊ· Ουτω Kiyeruf ΚΨ τό

ίοΣκληςόν, κρμ τό Μαλακόν' τό μόν, Svvayiv έχ«ν τχ μη 
TtyvetBoy QccSlwe * το Se μαλακόν, Ttgos τχτο aSwareiv. 
Τζίτον etSos ΙΙοιότητοϊ·, παΒητίκη Πο/ότηε Key Πά&οϊ, 

ά Ksy ΰιαφίςχσιν άλληλων’ τω την μίν παΒητικην 
στοιοτητα συΐτ&υγμΐνην Stiey πάΒα τιν!' τό Se τraBoe,_«h> τ > < / ,

2J οσον eivoy Ttgos την τοιαυτην στοιοτητα K8y την μαν eντω 
yeyovivey τό avoy ϊχαν' τό<ϊ\ iv τω ylvet&cy· Η μίν 
«ν σταΒητικη Ιίοιίτη?·, *E'Pei άναλογά' ΔιαΒίσα Siyt τό 
ΠάΒο*.
(^ως>£ιτβί/ S' άμφω, μη μόνον βν ’Εμψυχοι*, ωσααβξ η 

3 ο  ̂ "ε|ι* κοά η ΔιάΒισίϊ, α&ά Key iv ’Ατυχοι*. Ή  
ptv yv iv άψυχοι* σταΒητικη ποιότητ ύπαρχο» τξΐτ%. 
Η 7«V ττάΒχϊ μίν χκ iyivtro, στάΒοε Ο ημϊν ίμ. 
note}' ms ή τχ Πυςόί Βνςμό της.  ̂αν τη yeif unonvos χ 
niylvBTo ttuBxs * ίπά φυσικών Key xaneSSe mtftra Ηυ̂ ι * 

35 φΐξοι S' ημίν vtuBos την Βΐςμανσιν' JH ksH am ο TtuBxs 
yiyove·, Key TtuBxs αιτία yivorat, καΒαπβζ η τη 7.ωμ8

Ε S ifAirtf*.
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ήίύτης- #ντη γάζH&j u7io π*Β&ς rye κ»ξ\Mtticte fyevttt* 
Hj$j την 7*υσινιίλίν« μ?τεχομίνη' *Η yΙγον» μίνΰποΠα- 
Βχς ’ ύμεταδιΐωσι <)ν Τ8 παΟ w  ημΊν * ωε κχοι τα Χρώματα'
H&1 y«c εκ 7ruSne γεγονότα, της χξάσεως, χ συγχζωμοί- 
τ/<?« *λυτοϊς k<W «μαν. 1ΐ λ  το Λίυκον λeyerctf λακ^/mv 5 

λα%ν«ν τ»ίν ’’Οψιν, σι»γκ£ΐν«ν λ? κ$μ συνοίγαν το Mf- 
λαν · α&. tf TTotSrt ποίΒος w ανώνυμον ’ χ λ#υκοαΐ'« το λίυκον,
« μέλωνα το μίλ&ν’ kccBu το Πυ(> Βε^μωνα κα/ το Μί
λι 7λυκαίν«, το μεν, Βεςμόν ΰπάςχον, το λ?» γλυκυ. 
Ουτω μ*ν «ν νν 'Λψίχοιν» α/> τταθ>)πκα/ Βεωςχνται Ποιο· ίο 
niriff. Εν λ? roiV ’Εμψυχοι?» « κατα Ψυχ»)ν $ κατα
Σώμα νη'ωτκβντα/. Κατα Σώμα μίν, ω? η φυσικως 7Τξθ· 
σχσα Μ?λαvice rois Λί3ιοψι k$c/ to’iV Κό('α£ι * t{cij αυτή 
γοίξ εκ ποιας Κζύίσεωΐ γίγονε των Χυμών, ωηηβ(> Hjfl η 
εκ γενετής ωχ^ότης, καί εχυΒρότης * καθ' αν ίΐχςΐο^ I $ 

Efu^/of κ;ίκλίΐντα/τιν«·* η ηρμ oaotf λοβ νόσον μκ· 
χςάν, »/ συνίχακν καιίματον, 'Ωχρότητες k<W Μνλανό- 
Tijm-παραμόνιμοι h.os/ JuffKiujToi yivcvTO/ 1 Ιαθ«τικα) 
λ  κατα Ψυχιίν Πβιότ*|τ« , ών « Μαν/α η O ŷ>j, 
HO/ οσα/ α&α/ /κςασαν μ»} φυσικών, α ^ ’ αττοτινωνσυμ- 30 
τίίωμάτων yiyi'vjjvra/, ουσατι·αΛακ7οι &/#/♦ η up} όλων 
ακίνητοι.
Γ Ι * ^  Atyovra/, c7Tc<ra failas τ* λαλυοντα/ *0/ τα

χύ μετα,βάϊλχσι. Koe/ ών μ*ν »ν ’Αψύχοιν, >ί «ν'^Τλ·· 
τι Μκίητος Θίςμη, ΙΙοίΒοε fetv. Ω,ς <Γ fv ’Εμψυχοι?, 1$ 
κατα μίν Ψυ%ΐ)ν, ^κατατινα τυ%ι?ν ’0(>y>)' οΓον απίζ 
τις e\>yic9«»j, λα τι των αυτω λ^αντων ατόττων ττα̂ β* 
£uvStiV * 7Γ«λιν ya^ ταχίων «ν τ»)ν πςοτίςαν φΒάνα 
Κ«τα«?ασιν · οθ#ν «λ  ό<*γίλος ο τοιχτος καλβτα/, οίΛ* οΠ 
*>Cy;<9»f λίγντοη. Κατα Σώμα ί* ττοίθ»; λέγοντας, η,τε }0 
λα (̂ ό/3ον ’ί2%(>/αο·ιν, πμ/ ι» λ  οαίω ’Ε^υθ ι̂ασιν. *Η 
μίν ya^ λα φό/3ον 'ίΐχςίασις ylvtrotf, τδ Αίμα τον ίττί 
τ ν̂ Καΐλαν, «ν ίπί τιίν οΐκάαν οίςχην ανατξίχοντος*
Κμ» κ?τ ι  τδ ίπιφοονάη. λαφοανομίν# * οττ̂ ζ» συμβοάνπ 
XSH τοιν ά^ων αίματον κβκενωμίνοις· ‘Η λ  ec*%vvt}V 5$ 
Ί^υθ^ίασιν yinra/» τδ Αίματον awe της Καΐλαν



την ίπιφάνααν προϊόντος, κ$μ ωσπβξ ίπιπ(’ο&5ντον τω 
ηγνμονικω, Ηβ) (πισκοτνντον τω ύπ/λΒόνη κατά τηνft / 1 »  ̂ Ν f ti'* *
0MVOM¥ (Μ%ζφ όΙθ4θω· f
(J)ασ) γ$ν ότι Ηβ} Κκχπμίνοιν απβς ομ τοιαυτομ yivotv- 

5 το συνβςομομ, Si ait lav όποιαν δνιτwav, τοιαυτα φυ
σικά γίνκθομ χςωματα. Κα/τιν Γυνη λίγ/Τομ τω κοάξω 
rtn συίληψνωσ ΛίΒΐοπα φαντα&ασο*, \Ηβ0\ μητ αιθΐοφ 
toot, μητ οαθΐοπι συγγινορίνη, τ*καν οΰθιοπα. ΎοΙνυν 
ή hoc φόβον ωχξίασιν * ΚΜ *1 & ίξυθξΐασιν, Πui)tf 

ιο λίγοντομ hoi τό η/κινητόν το κομ ίυαπόβλητον' ho *Si i- 
‘{αϊτών παςννυμων ’&1χξΐαν η ’Εξυθςίαν καλΐϊσι τύν πα
ύονταν.
']Ίταςτον eiScc ποιότητον, Σχήμα, Ηβ} η πβς) ¥κατον 

ινυπάςχασα Μιςφη. ’ Ετι Si πςόν τΰτοιν, Ιίυθύτην 
>5 κ<μ Καμπυλότην, κομ τα  τύτοιν όμοια' οία τα  Κωνοα- 

όη κομ Ελικοαόη Ηβί Φακο&όη' ταυτα γάξ πάντα τω 
τιταςτω την ποιοτητον vlSet συνάγονται. Σχήμα Si ηβξ 
Μοξφη (ϊιοολλάτΐΐίσι. Κα) χημα μ*ν ίτι, το υπό τινοσ 
η τινων όςων πνςινχόμονον * ληπίίον Si τΰ το , κ ατά την 

30 ποιαν την ίπιφανάαν άποπνςατωσιν. Η Si μοςφη, St- 
χων λίγοτομ. Μοςφη γάς ίςι κομ τό άδικωτατον VjSov% 
πνξ) if vuy ηκ ίςιν ό λόγον. Μοξφη λίγντομ ηβ( το πβς) 
την ίπιφανααν ίπιφοανομβνον ποιον τύπωμα, TbTtmv, η 
'\Slu η#/ ° Χαραν.Ιηρ' καθό καλοίτινα κβ} ινμοξφα λ&· 

35 γομνν, $ KW δύσμορφα' πνς) tutu vvv ό λόγον.
Επί μίν ίν των Φυσικών τάτΐύσι τό χημα η̂ μ την μοξ- 
φην’ το χημα Si μόνον ίπι των Μαθηματικών, τ ξίγωια* 
τιτςαγωνΗ, κβ) των λοιπών. Ευθυτην Si λίγιτομ η οξ- 
θότην, \ομ Καμπυλότην η τςνβλότην' άφ ων ννθωαλί- 

3° γηομ κβ( καμπύλη Γςαμμη. Το τξαχυ  κβί το λαόν 
ϊφασάντινιν Ποιότηταν ανομ' Θίσαν Si μαϊλον όοκΰσιν% 
*χ) ποιότητα. Λαόν μϊν γοί  ̂(ςιν, S τά  μόξια ίπ* ον- 
Βάαν (πίσην κατομ' ων ίπ) των άποτοταμίνων Μαςμοό- 
ξαν. ΎςαχυSi, i  μη ίπίσην κατομ, a'focc τά  μ'νύπ/ζί- 
χ «  , το» S' i/λάπ*’ ων ίπ) τ9 Πγονον. Τό Μανόν Si 
H$t) τό iiuHvĉ , ίπ) μιν των Στοιχαων Βνωξόμινα, Ποιό

τητάν
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Tyres άσιν χσιωδας κοt} φυσικού’ rx γάρ At(>os *$tj rn
Jitter ό μχνότης, oAy Μ όλων αυτών διακ.ρχω^κ.*ν 3σιω·
δως re net} φυσικως’ wrur(> n$j ό πυκνοτης τχ*Ύδατος
Hey τγ\ς 1 yi? ‘ in) δρ των clfacov σωμάτων Qhetc χητάζ·
γατί το μονόν re κα/ το πυκνόν. Κα) Πυκνόν μόν fetv, χ <> / > « < ν t ι η 'roc μοςια συνιγγυς κοιτομ μη συναμονβ παςομπιπιαν μο-
rctfC τύτων vtvqh σώματα’ ως ΐίχ<Η Χαλκοίτν n&f Σΐ·
Syoos- Μανβν <ϊί, το οιον μη ev ον, ά?λ' νχον « V  α&>;·
λων ht'TAV.QTct τΰ  μοζία, κομ nojes υποοσχόνό τίςχ σώμα·
res ίπιτόδοια ’ ν.αΒάπρς iyjt Σπόγγος H&f ΚIcsyqts. ιο

μεν χν ποιοτήτων τοσαΰτα «(>>7<θω.
J Jοια δί tei, rot από των Βοιοτητων παςωνυμως λργόμο·

νά, »f 07Τωσίν άΛλωί- απ' αυτών. Ύντζαχως λαμ-
βάνοντομ τα ποιοι ’ ’ Μ παγωνυμωε’ Ηβΐ τ3Β' ώς ζπ) το
9Τλ«=Γον' ως άπότηε Λρυκοτητοε, Το λευκόν σώμα,
άπό τϊ}ί Γλυκύτατος, το γλυκύ* ’ Μ ομωνυμωε, ως το
Τρίγωνον, το ΤρΤζάγωνον, τά τοιαυτα, κομ όμασικό
Γυνί;, Ηομ ό γραμματική. >{ομ γά<> ίπ'ιτχτων Teas IIοιό-
rmi ταυτωνυμχνται H&f το  Ποια1 Η ίτρςωνΰμοκ, ως ο
rys Ά^ντης μβτόχων, Σηχδαιος λίγρτομ' *Η άκατονοΊΛ
μάτΤωί, ώς οπ) τχ Sevrtyu rijs I loiorytos οίδχε ϊχεί πο·
τί, τη κατάδυναμιν n#f αδυναμίαν φγ\μί' ίπ) ΤΰΤΧ γάξ
τ«  οΐδχς, ivlore μεν μόνον το Ποιόν ονόματος ότυχ»ν’ ωΟ
λίγομον πυκίν.όν > τον νπιτνιδάωε πςός πνκίικην διάκοι·
fxrvovy Κ«/ ytvt&otf πΰν%ν δυνάμρνον’ ό δν δυναμις, όγΜ 35
ό ίπιτηδαίτκς ■> ανώνυμον ίίμανβ' το γάζ όνομα κατΊ·
νοςγοιαν ΐίχεν y πυκίικη, KW 3 κατά δυναμιν. 'ΕνίοΤβ $»
Η$μ το ΓΙοίον kW ν\ ΤΙοιότης, άκατονόμαςα μρμρνκκασιν'
ωσηρς ο π<*ος γραμματικόν ουφυως βχων, ό 7Τζός »ό·
Tijv τ»)ν γραμματικόν ίπιτ*ιδπότ*ιs ’ κ#} τ$ γςαμματικν 3°
γκς τνχχ·)) το ονομα, πςός τΐης ίνρξγάας Μκλ̂ οόοΤϊΙΤομ·
)  [ξοσβςι τω Ποιώ μάλι~α συγγονως το Εναντίωσιν

επιόίχρ&α}. Καν reels u/kous γάζ KaTtryeylcus, to·
vavviu κατά τό iv ίκά<ς% ποιόν ίγγΐνρ&ομ δοκοί. Ιΐλΐί*
3δο τω ποιώ παντι τχναντ/ον άκολχΒπ * τοίς Σ%όμ*9*Μ
γάξ, rolls ίΰΒυγγξάμμοις *υκΚικύς, ΙναντΙον 3δόν·

’ΑΛ’

9» Nmtpoge rS Βλεμμίδβ
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Ά?λ' τω όςν^ρω KW Φ**$, Κ#)ζαν&ω9 KVf To it «λ - 
λοη των Χρωμάτων μίσοιν, όναντιότηςτκ άντίτάτΊντομ. 
Ε! γάς Tot πλίθον οβόλων iuWKora ίναντια άσ\, τοη 
μίσοιτ ακάτων μη πλωτόν των άκρων ίιβςηκόσιν, νναντίον

e ŷ 'v άντιςησντομ· U£f <ίί τίλάω όναντια won T9
' *· « *r* ms

ro M«/5W fit f&j ΉτΊον στρόσομι τω Ποιώ. "Ίivbot 
γάρ 'Εναντίωση* ίκα ntpj το μα/λον ητΐονως v7ti·

7Γ«ν νύρίσκντομ. Ktf/ aTteq vv 7tuai ΒβωροΊτο Ton ivotv-
MTicn το ϊμμνσον, *’£ άνάγκηζ x&j το μάλλον ηομ το ητΊον 

Βνωρη̂ ψ/Ητομ· eld έςί π u wsavixy.ie Εναντίωση άμβ- 
ο ον * ait· η τδ άτιλω 4- άρτια πβξΐτί$, το μάλλον H&f 
ητΊον ϊκϋίΒνν uno'itv.

hov <5* μάλι~α τω Ποιώ* το ομοιον η άνόμοιον. 'Ομοιο
ι j την U νςιν ή τδ otvrS «Jta νησισοό'ιωόηί μί&νζη * οΒ,ν 

όμοιας Χρόοο τα: i%ovr«f το «ΰτο χλωμοί φαμίν ’ όμοιαf  
τη Χαρακίηρι, ται; την αυτήν κβκίημίναν 'ΐίίαν. ^ίΐσνπρ 
τω Ποιώ* τό*Ομοιον η Άνόμοιον* ατω H&j τωΠοσω* Το 
"Ίσον η ’Αν ίσον" καμ Σώμα γάρ Ίσον σωματι fciv* η μην 

2ο οίνισον' ηφ'Λςβμάϊ Άρ&μω'ισοτ η uviaoe, Hpj τόπος 
τάσσω ■> hW Χρόνος χρόνω* ηρ) Λόγοι: λόγω* x&f inJ των 
ctfafoV ο σαυτών των κυρίων Kgtf μη κατά συμβίβηκόδ λο- 
γομίνων 11όσων. *Η γάρ πράξη τη πραξοι* ακ αν λό
γο ιτ ο Ίση η άνιοον · ά?λ' όμοια μα/λον η άνομοία, κ&ί λ*υ· 

a5 κω λουκον ομοιον η άνόμοιον.

\ίγασι Jt την Ποσότητα η$μ τά ί αΤλαε Κατηγορία?* 
πλην την ασίαε, ίια*ρ£&ομ rtf too Ιξ αυτών, ωί τά  

Αφ' hoe ηςμ Άρον' κν* $ιά το μηίό κυρίωε άνομ Γίνη' τά  
γά(> Ιίχοντα ταξιν, τ! Πρώτον η#) τI Λνυτβςον Sv rote 

]ooc7r αυτών, το τ£ yivue γνήσιον ύ όιασωζπσιν.
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Εif WEξη , if ΊΙπΜτήμη ng) 'Aftrtj · qpf Ati$in»y it 
Ψνξι* ngy Qifjuupair.

Δνγχμιν, i f  'Tymvov ngt} ΣκΚχξΙ* * ty ) Άίνγχμΐχν,
t ‘ i it Nofyftt ng) M“X«#oV. 

1 LQlOJVig  ̂ n*^of. i f  ’Slv.olufftt » ’Eov5,
$KMfet70tf

Tot Ποια 
λαμβάνε- <

TOf

Π*5θ», i f  ’ζΐχξλχσιί ft Έξν^ξΙχβ» · t(g} κχ^τικηρ 
HotOTt/TUy i f  Γλνχυτηι χιρ} Πιχγόrt)t,

Σ χ ΐμ » , i f  Tgiyuw, Ttrgiyutov · ng) Μορφ?», i t
Evafti* yg>) Awaitif.

'’'H Uufutvfwf, i f  ino rtjt Γ(χμμχηχηί γξχμμ*.
TIXOf.

*H Όμχννμufy i t  ru Tf/ywm, ng) v μ*ϊ**η Γv»<f. 
"H higuvvgur, i t  in τί)< ’Aftrtjf ό Σηχίοϋet,
*H χκΜτονβμϋη*! t i t  ittt rS itvriga rijt m tim rn  

it h f.
To ’Evuvrtttffiv imSixtdtxj.U rn s#  , >th r, * i */>

ίε/ώΠοιώ’ τ ' w  7" ’ w "*C /w A. AVOW  ̂ ngj α*»μοιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ'.
Πε$Ί των Ώρός τι.

n feV r/ βίσιν, οσα αύτα X7teq i<;tv ίτίςων ctvcif 
KeyeTUf, rj οπωσ£ν όίΤΚωε πξος ί'τεςον' evyufiO 
rX'S-xfoetsetvctf, rot 7ίξθ£rt τ«ν ΐιπχς&ν|χ#· 
σι' Αό Η&) κα&’ ντίςα,ν ύπογξχφην, ilfoV rl 

ttwiv, oTs to «να/ tocvtov eV<, τω πςόε τ i Ttoos e%«v. 
*Οταν /χ?ν 2v Βεύύξ̂ τοι̂ τι Καθ’ αυτό, τ< δκ eV/v* 
ijv/κα ot Σ%άπν TTfcp βτεςον %%, tots Aj ττξητί fa tv’ Jj 
®<cv, ό Σωκ^ατ^, καθ® μνν ανθ^αττβί·, »j Φ/λόσβφοί·, 
Jjri Τβ/έττβν, καθ’ αυτό Atyerotf' κ#  «Α oAcuf 7ΐξο: ert· 
ξον άναφίξfto/* καθβ Α Πατ^, ’ Η Δ<Αχσκαλ«·, χατα 
τ5τβ ττ̂ οί irVffov άναφίςιται, Hsti χπίξ fctv aurcV, ίτ«· 
fftiv «να/ hiyetotj' Πατ^ ycif «2ν, Τίδ Aiyeretf Π ατ^' 3° 
Kgc/ Δ/ίοίακαλϋί αν, Μαθ»ιτδ Δ<ίασκαλο£· Aeyerotf·
Α 7τολυ%<Α}$· t| Tr̂ cf rr^ev των 7ΐξο£ η  οίναφαςχ, Μ 
Keyercy τταντα ίτέξων, Αατδτο πςοσκ&ται το, $ βττα- 
σβν οίτ&ριν' ττξΒ£ ereqov. Τα μίν yaf ταν ηςόςτι 7Τξθί 
ytvtxriv φέςιTotj 7tlωσιν * άί 'Ύΐοϊ t&j Π α τ ,  Ma »̂jri)tf ίί 
K9C/ Δ^ασκαλο;* Τα ie 7tqos Jer<Kjjv, at τβ Ι̂σβν ksc/

*0/4β<·ν*



¥Ομοιον* Το γάς Ττον Τσω Τσον, χ& τόομοιον όμο’ιω ϊμοιον' 
Τά Si πςόε γενικήν ομπ χοη Soriv.tjv * as το ύπεςεχον τ3 
όπεςεχομενΧ ΰπεςεχα, χεμτό νπεςεχίμενον νττεςίχοντι 
ύπεςεχετομ' κψ πάλιν το υπεςεχον ύπεςοχρ υπεήχει* 

j οΤον ο όίκα rtt εξ ύπεςεχει τω τίπαςα. Τ ινά h  χομ
με τχ  πςοΒεσεοχ λεγετομ' us τ  ο μ ϊγχ πξοε uikqcv μί- 
ycc, x&j το μικςόν πςοε μεγα μικςόν. Τινά os χ§μ μβ· 
τοί τ ivos πες) τψ  λεζίν υποο/λαγνε * as το τεμνον τεμνό· 
μενον τεμνει-, χομ Τ ο τεμνομενον υπό τίμνοντος ΤεμνεΤ<μ. 

ίο ’Εmot «ν ζτω τχ  Πξοετι 7roAvet$us χήματίζετομ, Ska 
τχτο πςόσκειτομ τρ τΰτων ύπογςαφρ, Το, η όπασχν 
ά?λως πςόε ετεξον.
Υ[ρο7ε^Ιτισι των Πςόϊ Τι, χομ ’Ενάντιό rps y χ$μ το Μάλ

λον χςμ το ?Ητ7ον* πλψ β κατά τον λόγον των πςός 
15 τ»' α/5̂ ’ Ιπά χ,ωξμε ετεςοίί ν.ΛτηγοξΙχε yS’ επινοηΒηνα/ 

όυνατομ τά  πςίε τι καΒ’ ίαυτά, ( thus ctTAous γάς κα· 
rr\yoqlcus άά συννφίςχται') Ska tSB‘ όταν μεν (πι κατρ- 
γοςιάϊ λρφΒάρ f % w  εναντίων tv, yet} χυτά ivccv-
τΐωτιν* όταν <Γ ρττ» ν.χτηγοςιοίϊ yx εχάσρε εναντίωσιν, 

30 βί’ αυτα r<v« cv« vt/W<v. ’Εν p Se κατργοςίοο η 
Έναντίωσιε, εν έχείνρ χομ το Μα&ον χομ τό τΗτ1όν iV/v, 
«-Tff >) εναντίωσή εχ& τό εμμεσον, us πςοάςρτομ. Τρ 
νϊίν επι μεt>ns ’Επιςόμρ, SriKovon τρ εν ανΒςωπα τω 
οετινι, εναντίον εςόν ρ ''Αγνοια* xgfj Μά7λον επιςρμρ λε· 

35 yotT άν αυτρ χομ*ΗτΙον επιςρμρ, καΒάπες χ#)τρ $νεξ· 
Ί/αμένρ παςάτινων Άςετρ, εναντίον fetv ρ Κακία' Η#} 
Μα&.ον άςετρ λϊγοιτ άν αυτή χομ Ήτ7ον άςετρ. Τρ 
καΒόλρ S' Έπιςρμρ εναντίον μϊν χ$μ ταύτρ κατά τον 
καΒόλβ λόγον p*Αγνοια' τό μάλλον St x&f ρτίονόκ εςιν 

30 «ν αυτρ' ySe γάς τ ps KaSoAa Έτητρμρς μάΤλον γενοιτ άν 
h ιςρμρ* το S’jcvto h,χ\ Tpr καΒόλχ Άμετρε' 
ατελών γάς τό μά)λον ρτίον, ufa!ά τελείων n# άκς§·
Τρτων.  ̂ ΑΤλ’ ySs τό νΙσον εηιδεκίικίν εζι τ 8 μάλλον ίφ  

ωςιτομ γάς τό Τίτον* τό Ss μα/λον χ&) ρτΊον, κατά 
35 το άόςιςον τ̂ρε νλρε νφεςρκε. To S' * Αν ίσον χρ} τό ’Ανί· 

hotovy xsH τό *Ομοιον ίπ^εχίκά τδ  Μάλλον η& τΗτ7ον
7Τεφυηεν
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πεφυχεν «να/* ετεηα γάς ετεςον, ΜαΛλον ηομΉτίονομοιον 
χμ} ανόμοιο*· κομ άνισον fcl τε hj#  λεγετοή. Ου σιοόασι 
<Γ αυτ&  *Ev<*vt<Wiv, live» μη, tyre* τό αυτό πςος a7h& 
*(# ά?λο λαμβανόμενον , ευςΐσχετομ Ίσον ngof οίνίσον, 
ομοιόν τε ηομ άνόμοιον, Λα τ&το age} τάναντια ο μα επι·« 
οεχητοη Το αυτό. Ε» σε το Μισόν ιόιον ον τα ποσά, το 
μαΧ̂ ον KOI ητίον εφαμεν έπιδεχε&ομ, Λαττο^βο^α/ 8 
χ̂ ι»} · το μεν γάξ Ποσον, g ποσον, άχ επιΰεχετοιμτό 
μχ&ον tgy ητίον' τό ^εσυμβεβηχός τω Ποσά, τό Μάλ
λον επι&ξαιτο age} τό ' Ητίον α ν.α$ό Ποσον, ccXt̂ d κ«- ίο 
$ό Πόαν. Παλ<ν εΐ των πςός τι εΰξίσχοντομ άςετη xgff 
επίσημη ποιότητες ασαμ Λ'ον avaXoyl ŝ&otf, ως το αυτό 
χατ ctAov αΧ\ον λόγον, υπ ά/λην χμ/ α?λην τάτΊε· 
<&»f χχτηγοςίαν αχ άπεικος. 'Επίσημη τοίνυν xgof Αςε- 
τη ως μεν ποιας παρεχόμενος, Ποιότητες οίσιν* ϊτι όε if 
πςός ετεξον χεσιν εμφοάνασι, τοϊς Πξόςτι συνάγοντας' 
HSH γάξ ’Επιςημη, επιςητα επίσημη- xggj Άξετη, <ma- 
$οάα άςετη.
Υ\άντα Λ τά Πςός τι πςός άντιςςεφοντχ λεγετας, από 

τα αυτά χςχόμενα πςάγματος, κ&ς άς τό αυτό χατχ ao 
ληγοντα, καν ενίοτε τ% πςοφοςα της λεζεως ΛαΑαΤ* 
τωσιν * ως ό Φ'λοί, φίλα φίλος, η$Η το $ωςον, παςά τα 
ίωςαμίνα ίωξάτομ. Χξη Λ? πςός ο λέγεται κατά φυσιν 
τό πράγμα* πςόςτατο ποιά&οη ηομ την άπό$οσιν, καν 
μη &η ονομα χάμενον, από τα πςωτα πχςονομάζ&ν τό 3 5 
δεΰτεςον- ’ΐΛ* γάς [ό] 'Οξνις ίίχει σίΐεςόν, αΧά αχ y 
οξνις εχπ πίεςόν, αΧά ν πίεςωτόν. Των γάξ ΓίΊεςωτων, 
τά μεν εςιν 'ΎμενόπΊεςα, ως α/Μ&αοτα/* τά  Je Κ»λρό- 
πΊεξα, ως οι ΚάνΒαςοι * τα Λ Σαςκό?τΊεςα, ως οος Νυκίε· 
ξ$ιfff ’ τα Λ ΣχιζάσίΙερχ, ως οι ξνιΒερ. Ου όταν το/- 
νυν το εχον πίεςόν, ηίη ημ) οξνις εςίν, αΑά πίεξατ'ον· 
Ουτωγαν άποδοτεον' τό Γίΐεξόν, πΊεξωτα πΊεξόν' xgj το 
H7ej ®ατον, 7τΙεςω σίΐεξωτόν. Πάλιν επάπβξ ά πάντα τά  
ϊΐΜία Πηίάλιονεχε* (τα γάξ ’Ακάτιχ Κωποχς εςετΊον· 
TOj, αμχ $ε ημς ιθύνοντας.) τό πη^άλιον άκ άποίοτΐον % 5 
πςός το πλοΐον, χΑά πςός τό πη^αλιωτόν' Ίνχ γενητας >

χαλάς
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καλώς η άνηςζοφη' τό γάξ Πηδάλιον, πκδαλιωτ3 πηδά· 
λ/οχ* η#} τό Πηδχλιωτόν-, πηδαλιω ττη'δχλιωτόν. Δηλον 
tv εκ τύτων on μη γινόμενης οικάως της άποδόσεως, έδβ 
Ιτι\ των όμολογζμενως λεγομένων πζόςάίτιςςέφοντα, v&f 

c ΐΎοντων ονόματα κείμενα-, γενοιτ αν η άντι^οφη. ’Αν5 « » A «** » Γί > ϊ-»* *> '  · . /γαξ τον Δνλον, avijQaTit ο&λον ατΐοι τις , ηομ t  Δέσπο
τα Troiriaocf άντι^ξοφην 8K αν δυνομτο. 'Αλη&ες μεν 
yctq x&f το-, τόν δΰλον, άνΒζάπ» etvxf δνλον, »/λ ’ t% 9 
άν&ξωπος ϊχ α τις  δΰλον, α/λ.' $ δεσπότης ’ ηγάζ  * ν$ 

ιφ δδλχς αχόν άπαντες αν^ςωποι. hi δε τό Πηδάλιον H&f 
το ϊίίεξόν-, t<rloij οντα, πςόςτι λαμβάνονται" t  xuS' b 
talotf ylvcvTOf πξίςτι, αλλά κα& ό %tV<v έ%« orfor #&»/- 
λ«. Κα/ το M^ofi-y^V 36̂ wv %̂ov πςόςτό Ολον, μεζοε 
ολ« Atyerctf* x&j τό ολον, νν μεςεσιν ολον. Key τα  ye· 

15 νη των Ουσιών *&) τα  είδη, κατά τόν της χεσεως λεγετφ 
λόγον ΪΙξόςτι. ToyoffltW , Εϊδας ytves·, χ&} τό e7<W* 
Thts είδος.
w££t< τά  Πξόετι, άμα τη φυσά εϊίν' ο&εν n&j avvaveu· 

ξ5σι Η& συνασφεςονταη' Tit γάς μη οντος, tx t̂ otf 
30 ΪΙχτηξ' evtoe δεΎit\ esetf δη Πατης' tSH πάλιν Πχ·

Τξός μενοντος, ηομΎιοςετοο/' μηοντος δεΠχτξός-> txfectf 
Τ ιός' «  γάς λίγομεν Υιόν f t  τετελευτηκότος, κατ’ ανα
φοράν την, οτ εζη τ3τό φαμεν' η toy on Bctvoov 8Κ άπω· 
λετο’ ω*>ε τάΠςίςτι, ηα} συναναι^Ησι συνυπάξχχσι.

35Το Συννπάςχαν δε ηομ Συναναΐζειν επι τωνΠςοςτι, κα· 
τά %'σιν εκληπΊεον, t  χατ άσίαν * εν ω γάξ εςι τοΐς 
σίξόςτι τόυπάςχαν, εν τ8τωη& τό συνυπάςχαν, χ&{ τό 
συνανοuqav. ίίάλιν Επίσημης &σης-> εςιν 'Επιζητόν' 
ΔΙ&ησεως, Ακ&ητόν' ’Επιςη/χης δό μη ησης η&(ΚΙ$ησεως% 

ίοάνηξηται τό'ΕπιςητόνΗ&τό ΑΙ&ητδν' ηομάνάπαλιν. 
EJif Η9«/ πξογενετεζα τά  εττιςητά *τά οά&ίιτά-, της Ιση·
ςημηςκ&της (ά3ησεως> « Α ’ «  κα& ο ίπιΤητάκ^ αι&ητά' 
ωσσεςάδϊόϊΐοοτηξ, ηπατης, ΤίξεσβυΤε^όςεςι τΐίΎ$ , καν 
τω χζ όνω πξότεξος β  η * π?ό Tt γέννησα/γά^ υΙΰν,ύκΤιν πα· 

35 7δξ' οτε δε γεγεννηκενυιόν, τότε ηςζατ&τ’Η avetj τίατ^ξ* 
8Τως »χα καπί των ίπιςητων τε οά&ητωκ

Ο  "Ετι



^£τιτ«Π^ντ</ΗΐντβΤϊΑΰθϊ^α<?β<^ ήτοι tows' Ουσ/ows, 
«χ« t»jv %εσιν/ Η ά  εν, tcTs ΑυΒοΰζάςοιν, αττε£ ε?ί 

r «  Συμβεβηκότα. Ei μεν Zv εν toTs αύΒοδςάΐοιν, Ή φυ- 
σικην εχβ* την %εσιν, eis Π ατ^ κ# T ies '*Η 8 φυσιν.ην.
Είί β φυσικήν-, *Η τυχικην^ as ASAcs κβί Δεσπότης’ ή $ 
τεχνικήν, «V asfl Διδάσκαλον’ Η πξοαίζετι·
χην, ων Φίλον κ& Φίλον. Eii’ #κ εν tois αι#ε i^aseis, *Η. 
φυσικήν, cos Διττλάσιον K# Ημισυ* ’ Η 8 φυσική ως Με- 
V» Κβί Μ «λ » * rSrc γάξ τύχην μάίλον η φύσεων. Τεχν* 
ίέ nfoewfiois εν tois #κ au^ei(f«<3reiff %af αν «κ εχβ- ια 
q-iv, ε* μητιπ* φανώ\ 7Τζόν ccAo την άναφοξάν εχον αυ- 
Βε^ςατον, κ# κατα συμβεβηκόν Ίσων λεγόμενόν. *Α Λ* εν 
tcTs άςημενοιν μεν, α#αντα τα πςοντι συνάγετα/. 
|"]λατυτε£βν δετινεν xcy σαφίϊεζον, «V «Λ? ϋε'κα iicŵ J- 

σι τ*  ΓΤ(>όίΤΓ Ταυτοτε/τα , ’Ανισότητα, Γενεσιν, ij 
Μεθε^ιν, *Ύφεσιν, Π«σιν, Kf/σιν, Θέση», ’Ασυμμε- 
T(lav, xgq την στξόν τό γενον *Αναφοςάν. Ταυτότην μεν 
ZvfctVj Ίταν πςόν συνώνυμον η κςίσιν γενητα/’ <*>ν ο Φί
λον-, φίλ8 φίλον * κ£/ ο jE%9fos, εχΒ?5 εχΒςόν' η&) τό 
”ΐσον, ίσα ίσον ’ χ&{ τό Ομοιον-, όμοΐω ομοιον. ' Ανισίτην-, 20 
ων το Μβ£ον, τό Διπλάσιαν, το Ποσαπλάσιον. Γεκε- 
νιν, ως ΪΙχτηζ, Υιόν· ΜεΒεζιν, ων τό Μετεχον 
ΙΛετεπόμενον. "Τφεσιν, ων Δϊίλον κ& ΜαΒητην. Π«- 
σιν» ων Τυπίόμενον, Καάμενον. Κξΐσιν , ων Μετςον, 
Αη&ησιν, Επιςημη· χςίνεε γχς η#} η εττιςημη το 
ςΐν, η&ΐ η ακΒητιν το (Μ&ητόν, ηρ/πάσα γνωσιν το γνω· 
«τον, X&j τό μετςον το μετξητόν' x&j τα  όμοια τέτοις ων 
χςίνοντά ε<(ι ττςον χξίνόμενα. Θεσίί, ων Δεξιόν, 'Αςιςο- 
ζον, Καθένα, Στάσιν» Άνάκλισιν * ταυτα πάντα ττξόν 
άντι^εφοντα λόγον*/. ΑσυμμοτξΙα -> ήτοι αδυναμία» 39 
«Τον το αδύνατον υφ’ ημών όξόί<Βα/, τδτβ ημάν άίυνα· 
τΰμεν οξάν, ων̂  την άνατ^ον σφοάςοον, τό εν βυΒω ο<ϊξ*· 
κον, τον αεξαων αχςωματιςον. Η ττςόν το γενον άνω- 
φοςα' ωνόταν η Γεωμετςίχ λεγοιτο πξον τι, κατά την 
7ΐςόν την επιςημην άναφοξάν * Έπιςημη γχ ς  οπιτητά fori· Η  
?ημν* *SH τό ίπιτητόν Έπι<γημ$ επιςητόν.,

Των
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ΤωνΠ0ο£<
τ< φερείαή

η  Π ?ος
τι i%et 

£%έ<πν,

Τχ μί» tipif ΓίΜΧί/κ , »ί Γίατΐ7£ Τ<5 Π «τ^.
Τ* jrfs'i Aor<x>;y, w* το Ιαον ”Ι#ω ‘ Ισον.
Τ» ii JTfOf Vi νίκην ομ* rg) Αοτιχην t us τ» *Τrstgi- 

χον νκιςιχομίνχ νκ ΐξίχα , 1(g) τβ *Ττΐςιχόμίναν 
•υχΐξίχοντ» νπνρίχιταμ.

Τ « Λ' /«ιτ·* ttfoStetaity us το M iyx  nj&s
Miy«.T« MiTotriyii w*f< τ?ν λ/^/y inc&.etyifs, us
ο Ύίμννν τιμνόμηον τ ίμ ια , 1(g) re Τ'ιμνόμινΟί 
i n i  τίμνοιτοι τίμνηοη.

Φνηχην, us Πατίκι ^  T/oV. 
Tt/j^xjJy, wi Δϊλοί ^  Ar. 

anorrst.
Ύιχηχην, us MuStirjt ng) 

Aijttaxu\gs.
YlfocufiTtx'>/y f us Φίλοί sg)

Φΐλθ{.
* „  » , N * »α > > ΓΦντικηγ , ώ  Αιηλχσην ιg )  

Η  M K iv  r oYs A « / $ f J f « -  „ Η

is to7s  A v 5f i f « -  

ro < s ,  ? τ ο »  r o M f  O o - <

tt'mit ’ £ %*Viy

T O If, 5ίτο« Σ ν ,

#οσι»· *

Avytdgx- 
',νμβφη- <« at • W n’,<·

X̂ V.

Ή«(ίτν.
T v ^ / x ^ y ,  u s  M i f k  n g )  M *1

wF/n των 
Il^oV Ti

'Auciiiis.
rivtats.
M&tits.
C,T0IWi

Π « < π ί .

K f / o t f ;

©/«l;
Ά τ υ μ μ ι τ ς ί * .

e K « /  o r f o f  T o  y i i o s  * A ν α φ έ β ά »

Κ ε φ α λ α ι ο ν . κ δ '4

i_tleg>i τι? Ποι«ν, >@ti Γΐάχαν, j@tj

Πβ/«ν l<?< τβ <ί?«ν 7Τ8ξίτι" tioi%eti> $ε, to tAp’ i-  
T^ff a&o/ScBa/. To julv Hv Πο/aty, ev e«vf5  
T)jv ctirjav exes' to $  ί1α% «ν* ενεχυτωτέ 

3$ tv ocX̂ co' ivmvTp μεν·, τω πεφυκένόη «Α*
huS&Uf’ iv Tip νττότtvos «Άβ<&0«p $

G a /«£
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μη άφοςωντα: εί: μόνον τό %ημα τη: λέζεω: ,  χτω κξΐ 
νβν, τ\ έςι ποιείν v&j τί hi πά%ε*ν, ά?λ! «V «υτα τα 
πςάγματα μχ)Αον· Τινά μεν γάς Hey τω πςαγματι, 
Hey τω χηματισμω τη: λέξεω: έχϋσι ‘To πο<«ν ι ω: 
τό Ιατςέυειν. ‘live* δ', τω μεν της λέζεω: χηματι, ποιη·ζ 
τικά hiV ένεξγητικωτ πςοφεςομενα' τω πξάγματι δέ, 
παθητικά' τοιίτόν h i τό λδημονείν, κλαυτό  το Πα- 

,%etv πάθο: δηλίντα, καν ένίςγ&αν τη πςοφοςα σχή
μα τίζωντοη. Τ /να Js παθητικά: πςοαγόμενα, παςι- 
ςωσιν έιέςγειαν' οΓον το *£%?<&«/ κ&ΐ [το] άγωνίζεθαι· ίο 
I\icueetTcti δε τό Ποιείν, «?  τε τό Θεωξάν, ημι « ί  το 

ομώνυμον τω γένειΥΙαείν, Hgd ει: το ΓΙ^«τ7«ν. Το 
t̂lv «ν Θ«ΰ£«ν, ’ Η 7Τφ τ»)ν τα>ν νοητών ηομ άμεςί^ων 

ίσιων επίσκεψιν, νοησεσιν απλοί: ένεςγεί" 'οπές hi KSM 
κυςίω: Θεως&ν * (εςγον δέ τίτο  f<cvff Noer.) ’ Η πες) τα 15 
ακίνητα μαθηματικά) ποιείται διανοησιν' οΐόν h i τό 
Τεωμετςείν* ωςισμέναι: μεν, ί  μην απλώς ετι χςωμεν&ν 
Tea: έπιβολοά:, ά/λά συνθέτου x&f κατά διέζοόον * oT«y 
«σ<ν α/ τ?? καθαςά: διανοία: 'Evty&oif· *Η πες) τά : 
αεικίνητα: αΐ$ητά: ίσιας ποιείται την θεωςίαν, αΐ&ησει 20 
μετά λογισμί χςωμενον' οϊον h i το Αςςονομάν, σύμφω
να: τοί': φαινόμενα: τ ί :  λογά: έπιδεικνυμενον’ ηομ ατω: 
η ολη τη: θεωςία: ένέςγαα ♦ άνωθεν από των καθαςων 
νοήσεων, έπ) τ ί :  μετ οά&ήσεω: λογισμί: πςοχωςεί. Το 
μεν αν ©εωςειν, ατω: εχον ε<ϊι· Το ο ομωνυμαν τω ye·2 5 
vet Ποιαν, έν τω τα μηδέπω τ ί  etvaf μετέχοντα, εί: τό 
«να/ άγανύφέςηκε. Τίτο δέ κυςίω: Κ£/ άληθω:, έν μό- 
νω τω ®εω !<?/, τω πάντα τα οντα έκ μη οντων πaeaya· 
χοντι το πςωτον, ηομ αυΰι: ε£ οντων τα  μη οντα παςα- 
yovTt. Λέγονται δέ ηομ α/ Τέχναι ποιαν, τά  χςησιμα 5° 
πςό: την αυταςκααν τ ί  βία παςασχευαζασαι· To δε 
Πςάτίείν, έπ) τ ί  πςοα*ςεί<Βαι η&ι βαλέυε&αι ngy δόγμα· 
τίζειν η# των όμοιων λαμβάνετομ. Τινε: δε Ποιητικά: 
μεν λέγασι τέχνα:, ών τα αποτελέσματα παςαμένει με· 
τά  την ποίησιν’ ω: έχα η Οικοδομική Htff ΝαυπηγιΜ'  ̂3$ 
Π̂ ακ?<καο δε, ων τά  αποτελέσματα έν τω γίνε&cff W
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Έ^ίτομνβ Λ ογικνίς Κ εφοίλ- χδ'. ι ο ί

εχοντοί, ' ά παραμένει ’ ως επί της Αύλητικης
ό?αν x #  t ^
@ρΰ^«τα/ dt χα/ ** άφνχοις το Πο/«ν, ώσπερ όη χα/ το 

Πα%«ν * ciov το Ι1υ£ Βεςμοάνα  ̂ κομ ο ΚρύςαΑος "φυ- 
5 %«, KW το ΞυλοντtpveTccf·, χα/ ο AiBoeΒερμοάνετομ, χα/ 

αυΒις ψύχ,ετομ. 13 ΙΙοόχειν οε, το /wt'v ε<ςι φθα^τ/κον* 
6)ί το καίί<θ«/ * το <52 Τίλ«οοτ«ίον, αί το μανθανβν, χα/ 
γ/νάσκβν» χα/ αί(θα'ν?<θα/· Εί <52 το Πο/«ν χα/ Πα'χβν 
σχέσιν εχε* προς άϊληλα, αί το Βεςμοάναν χα/ το Βερ- 

ι ο μοάνεΒομ’ u&' εχαςον χςη7 χαΒό λεγετομ, κατά τ3το 
ΧΟ/ uvayeiv επ) [το] γένος. ’ Εϊι τοίνυν χομ το ποιεόν 
καθ’ αυτό χεχωρισμένον των ττςατι, χςμ τοπαχ&ν ωσάν· 
τως. ΚαΒάπερ <Γ tv Ουσία το Προς τι έφοανετο, κατα 
το πατήρ χ<μ vies ’ καν τω Ποσω, κατα το ίσον χα/ άνι·

> ~  ,  ~  ‘  V * \ ο »  1 '  > r .  «σον* καν τα ΙΙο<α>, κατα το ο/<ο/ον χα/ ανομοιον’ ατω οχ 
καν τω ΓΙοίήίν χα/ τω Πα%«ν. χ̂ ο/ #<52ν ατοπον το αυτό 
ΧΟ/ <?ν ΰπο' <5υω κατηγορίας τ£λ«ν, κατα τε την καθ’ αυτό 
ύπόςασιν, χομ κατα τχν τιγοί· ίΤΡζ·>ον %2σ<ν ι οχμενον.
Ά ^ ’ xi’ 2ναντ/«σ<ν «%« το Ιίο<«ν χα/ το Πα%«ν WfoV
» «Αχλα, καν άντιΒέτοις χρωτο φωνοχς. 'Εναντιωσιν 
μέντοι X&f το μα?λον χομ το ητίον εκατόν [κυτών] επι· 
ίέχετομ. το γαρ Βερμαίνειν. εναντίον τω φνχ&ν * χα/ 
μα/λόν εςι Βερμαη&ν, χα/ ητ%ν. Κοκ πάλη1 το Βες· 
μαινε&ομ, εναντίον jra* φΰχε<Βομ’ χομ μάλλον Βερμαόνε- 

2$ (θα/ dWarcv, χα/ ητίον θ?ζ>/̂ α<ν?ιθοί/. το $έγε Βερμα*· 
νβν, χκ χναντ/ατα/τα Βεςμαίνε<Βομ' ϋτε το·φύ%«ν, τα 
‘φύχίο&α/ ‘ χα/ ϊπί ταν α .̂ο;ν ωσαύτως. Π^ϊ /u?v ϋν τ5 
Tlomv χα/ Πα%<·-#ν, t’oxi τοσίτον β̂ >̂ <θα.
Ρο d J,E^«v αττλαί /xev λεγόμενον, ομώνυμος φωνγ\ εςι. 

Περιέχει μεν γας χα/ τκν κατηγορίαν αυτήν * ^λοί* 
ΧΟ/ α?λα τινοί. Λΐγετομ γάς εχαν> ως tfav χα/ λα- 

Βεσιν, η α?λην τινά ποιότητα’ ϊίτω λίγομεν εχ&ν τ;να', 
Επιςημην χα/ ’Α^τχν, χ λευκότητα, χ ωχρότητα’ ως 
Ποσον, καθο λεγετα) τις εχ&ν ΜίγεΒος, τετςάπηχυ 

35 τυχόν χ π? νταπχχυ · άί τάπες) Σώμα, ο"ον 1 Ιμάτιον 
*Χ&ν χ Χιτώνα ’ ως iv Μcf/a, οΓον Ααχίυλιον εχ&ν εν
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χ&ξί' ως M If of, οΤονΠό̂ χς ε%«ν, ΗομΧ&ςχς, κ#/Κεφα
λήν* άί lv Ά γγάα , ν.χΒχπεξ ό Mεΰιμνος εχβν \syer<xf 
rite Πυξας, y&f ο Άμφοξευς το*T A »f ως Κ/»?μα* λεγο- 
μεν γχζ Οίκίχν εχβν η *Αγ̂ όν. Λέγετομ όε H&j γυν«uv.x 
εχ«ν ό ’Avjjf, Hgtf η Γυνό uvfyx. Οντβς <Γ ο τζοτιος αλτ $ 
λοτςιώτχτος εοικεν «ι α/ τ$ εχ«ν* γά? άλλο το εχ«ν 
ειταυθα, »} το συνο<κ«ν Αίλβϊ. Ταυτα μίν ττε̂ ί rye τα 
εχβν ομώνυμα φωνής.
f'0 & v  ΰποάΐΜξζντεε την xxryyoflxv τα  ^Ε%«ν eJ Φ/λό· 

σοφοί των οίΑων σημοοίνομενων, #τ&> φχσίν. ’ Εχβνιο 
?<>)ν, 8σ/αί ττε̂ ) όσ/αν πεςΙΒεσις. Ε<τ« γ§ν σάμα επίκίν· 
τον, ά? ετε̂ βν εν £τε^α πεξίν.βίτομ, όταν το τούτον τ# 
|χβν χχτηγοςίού ττεζίλχμβοόνασι * λ  ο #όε Κίηματχ, η 
’Αν^άττοία, κ Φ/λ&σ, q Πατέρα*·, »? Ύί&σ, >j τα  μεζη 
τα σωμχτος, χχτχτατο το yhoe ε%«ν φασ<ν* οτ< μείΑ εν 15 
ΤίεςιΒεσπ ταυτα ε^ν. ^Ενθεντο/ κα/ το ’ Εχε̂ ν, το 
Κfxly&oef , oix^ecrJart κατά Πλάτωνα* οΓον erne Ίμά· 
Ttov τϊξίωμενος > x&f iynexTye ων μη φοςοίη, xexlr,<Botf 
μεν λεχΒείη αν* εχ«ν £ άίχμως. Τά το/νυν κατά το'' 
κατίίγο^κόν *Εχ«ν εχόμενχ , »? κατα Πόλεμον εχετα^ί0 
νΗ εν E<£ijv#. Κα/ των κατα Πόλεμον, τα μίν Tlefixd· 
μενά !ς·<, τα Κατεχόμενα* κα/ τά μεν Φυλάγματα, 
τά <5* Αμυντηξία’ Φυλάγματα μ;-ν, άε Θά^αΑ Κ̂ άνο*’, 
‘Ατσίί * ’Αμυντηςιχ όε, άί“ Δό^υ, Ξίφος, Τόζον. Ίων 
Α εν Eif v̂y, τά μεν Αά Κόσμον κατά Αάφο^α μεζη τ#25 
σωμο&τος εχετα^* άτ Στέφανοί, Πε̂ Α' β̂αον, Δχχίύλιος' 
τά όε Λα Σκ&τκν * n# τέ'τοον, τά μεν ττε̂ < τό Πολύ τ5 
σάματοσ, άϊ Ιμάτ/ον* τά  Α ^ε?) Μ^ο?, άί 'Τποίημα- 
τ α * τ/νά <5£, Ηδά άσ ^Ο^γαια* οΓον τό Σκεοτα ν̂ον' τ<νοί 

ά ^ α ί* άσ Κύματα, άί 'Αξγυςων, κ α-SSoTf, 
oroAuxtf κατε%ομεν. Δ «  όε όταν τό χυςίως εχον, κατα 
Φςοοάξεσιν έχ«ν. ^Οθεν. «όό κυςίως λεγομτ αν έ%«ν τα 
άψυχα, κατά τό <η?μα<νόμενον τη? κχτηγοξίκης τα eyetv 
φωνής. AvrU&rctf & τ ω [Εχαν Στέςησίςτις' ως λεγ«- 
μ ^  Γυμνόν, *Λνυπο&ΐτος,ΓΑοπλος, τοσαυτα Η5̂
*8 Εχ«ν. Πε̂ ί όό γψ  λοιπών κχτηγοξίων, ως orfoofl·

Νικιΐφό̂ β ts Βλεμμϋ»



Μ·ν ctTtο ιχ ίλ ω ν , ίκ α νχ  ngif £ π ( ξ  ev ro is  π ςο η γ κ τ# μ έ -

VCIS eg$&1l<FM1·

ν  ̂ Γ f  t! το QtueS», vroi Horn.
Τ ο  Ποιαν·! Κα} το Ποιαν, tint Οϊχοίομαν.

| Κ a} το Π?οίτ?αν, oTov Ufoxtga&ocf, Β *Xtv(3stfm 
T u  rT/y/-  ΓΤ· μιν Φ̂ xprixiv, us το Kocitduf.

« To i i  TAe»r<*oV, us το M,t**S*vn*
% a v  Λi&civtSivf.

Ώ< ^Εξιν nu) Δώ $ιση , v itik.itv Ποιίτητχ.
'{it ΙΙοσον, οΤον ιχην Μiyi&or.
'{It ret trtgi τό Xwjum , oTov ‘Ijuxrtor.

. cilt I» Μοξ!ψ y tit AuifJvXiov.
< ‘Ωί Mif»*, it* X »f«, i) floftt.

'{it it Ά γγά φ , oft* β Μ/Λ/nvef t*V Πι/̂ χκ.
Ώ* Κ7?4<*«, oTov ’AyooV.
Ώ< ΓννβΜΧ», ν J A»of«, β / «  cvtoifa*.

'Toe ,m?V «Vtv, tit τχ  Φν-
λάγματ*, οι»* 'KotcU.

TuSt Κχτιχόμινχ, tit τ »  Ά μυντ9f'*> 
οΠ» ΞΙφίί.

"X« λ» Κόσμον, tit
Zlt^xtosfltgiS^ouov.

'Τ* /M«V *#f< ΤΟ
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ΤοΈ % «ν

Τ 3  κατ*ι-
~’,Γ· Jγο^ιχ« £-<

« « »

Τ« μϊν**- 
ΤΜ Πβ'* 
λιμόν.

. &ν· I Π.λν τβ σΰμχ* 
rot, w# Ί̂ ολ'-. 

Tot tfc ft* Σκίπην' Ζν< rtov,
Τ« Si nipt Ml· 
fOf, lot 'T*eA?· 
μ*τα.

Κ Ε Φ Α Λ Α  I ON KE-
lief) Άντικαμενων.

so

Γαυτοί A?, H ev hoy0is «vr«t«r«/, Ή  ev 
'Χςχγμασι. Kay «  μ!ν ev Aoyois, Κατάφχσίε fat xpf 

35 ’Atιόφασι:,. E« ev Π^«7/<«<7<ν, *H κ*τ« %iW At'y*' 
τβι/, *Η β κ#τ«6 SCtV<v. Κ#/ κ«τ<* Σχ*·<Νν uev
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Πξόετί· Τα δε μη κατα Σχεσιν λεγόμενοί, *Η μετά·, 
β αΑ « είε αΑ»ιλα, τ5 δεκ}ιχ5 δηλονότι ύπα^χοντοε, net} 
«σίν Έναντ/α * *Η 8 μετοοβαΑεί είε αΑηλα, κμ/ ές/ν 

is Κ95/ Στέξησιε- 'Η μεν yaf^E&f, μεταβ»Α& είε 
Στέξησιν' 'Η ςεςησιε $ε είε^Ε ι̂ν 8 μεταβαΑ&. ς
X £??“ %&*■ το/νυν τα ’Αντ/κ«μενα λέγετα/, ’'Η ά$· τα 

ii^cf τ<, οΓον Δ<ττλασ/ον, ̂ Ημ/συ * άί τ ’Αναντ/α»
?7ον Λευκόν Μόλαν* Η άί·*Ε£<ο a&j Στεςησιε·, οίον’ Ο-ψιε 
ΗΟ/ Τυφλότ ί̂·* ωε Καταφασιε κμ/ ’Απόφασιε' οΤον
Αν^ξωποε κάθετο/, ’'Αν&ρωποε 8 καθ«τα/. jq
Χαμένων Π^όί τ< [»^ ] συνασάγχσιν cl/ληλα χα/ συ- 

νανα*ξ8σι, χομ αυτα απεξ «σ', ταν Αντικειμένων αιμ 
t w  «να* λέγετα/ ' η οπωσΰν αΑωε πξοε αυτά.
Χ α  <ί’ Εναντία, «ί») η#/ άμφω «σίν, άί Λευκόν 

Hgi/ Μέλαν, Ψυχρόντε κρί Θεςμονα^μ τα ομοια’ ’ Η ΐ| 
Βάτεξον ΒατέξΗ έχάτη άπόπΊωσΐε ε«?<ν, αί Δαλία, η#  
'Αδικία. η μεν γ<χς T?f Άνδξάαε, )ί ίε rJjs· Δίκαίοσυν*  ̂
τελέωε έζέπεσον * kW ολαί το Κακόν., «<5W μεν ĉ off 
8κ έ~<ν * εκσίίωσιε δέ τελεί» Τ8 ’Ayα$5. "Οταν μεν βν 
αυτό σκοπωμεν ωε πεφυκδε άνακάμσίΐείν οτ̂ οί το «ίο?, 20 
’Εναντίον Ι^λ·. όταν <$ε μηδαμώς ανακαμττ«ν δυνητα/χ 
τότε XeysTotf Στεςησιε·
Έ «  των εναντίων, τά μεν !<?<ννΑμεσα, τα Μεσατα, 

«Τ8ν έμμεσα. Hoc) ”Αμεσα μεν «<*<ν, αν έ£ avay- 
κ«σ θατε^ον υπαςχεο τα δεκίικω. ’'Εμμεσα ίέ, αν 8-2 ̂  
χεξ ανάγκης υπάξχεν Βάτεξ$ν. '
X«v<F αμέσων ’Εναντίαν, τα μέν 1<?*ν Ου’σ<άί«, τα <ϊ’ ’Ετη*·;

σιωδη.̂  [κ#] OyT/aUj μέν, αί &Τ’ ’λ?<θμ&» TÔ Af* 
τιοντεχομ Πε /̂τίον’ &ϊέ yap όυνατόν επινόησα* κεχωθ^“ 
μενβν τ« â TiS τον ε£ αςι^μον, ι) τ8 πεξΐτ!8 τον επ\α> JQ 
Αοβ τδτο ^  8σ<αί»ι λέγετα/. "Αξτιοε <5ε έ<?<ν ό λ’χα 
ι̂αίξΗμενοε̂  'Αξ&μόε * ό $  μη 8ια*ξύμενοε λ 'χα, Atye* 

Τ®/ Πεφτίοε* Τα μεν av βσ/άίκ ταν ctμέσων iv»vfioiVx 
Τοιαυτά.  ̂Τα ί  ε̂ Γ«σίάΑ? «σι*, οσα δυνατό/ %ωξ'ϊ Vf. 
φΒοξαεT8<$gicliK8yive$ai τεχομαπο'/Ινε&μ/' οιον 'Xy*&*t1% 
Mf NoVof. iv yaudpf νόσον έκλ̂ τνίέρν« *f)jv όττοιανΑΙ

io^ Niw$og8 re Βλεμμ^



. ηνα της φυσεως υτίοπίπίασαν οά&ήσα παςαΤζοπήν. 
Ουτω μεν bv των 'Εναντίων τα αμεσα.

δ 'Εμμεσων λεγομένων κρμ μεσωτων, Η άμφότεςα 
δυνατοί άστηνομ τα υποκείμενα’ ως το λευκόν κρμ το 

 ̂μέλαν τα Σωκςατας * (δυνατόν γάς άνομ τον Σωκςατην, 
μήτε μελαν a , μήτε λευκόν, aJh ωχςδν tj φα*ον)  ̂ ’Ή  
Βάτεςον μεν των εναντίων άπε~ι, το δε λοιπον πάντως 
υπάςχ&> δια το πςοκχταληφΒομ το είδος υπ' εκείνα* 
οΤον το μεν Λευκόν υπάςχε* Κυκια? ι κρμ Χάνι κρμΎιτχ· 

jo νω, άπεςι δε τδ Μέλαν' Κόςακι δε κρμ 'Εβένω κρμ Πίσ· 
<η\ τδ Μελαν υπάςχε*, άπεςι δε τδ Λευκόν. Ίο μέσον 
δε των εμμέσων εναντίων, ’'Η κρμ άμφοτέςων μετέχη των 
άκςων, οτε κρμ χχτωνόμχςομ, ως τδ Χλιαρόν' *Η άδετε· 
ξϋ των ακςων, οτε κρμ άκατονόμαςίν εμι, μόνη τη των 

I j ακςων απόφαση δηλάμενον * ως τδ Mfffcv τα Δίκαια κρμ 
'Αδικα9 λέγεται γάς τατο, αδέ δίκαιον, αδέ άδικον* τού 
τον τδ Βςέφος, ατε δίκαιον άτε άδικον. Ίινέςδε των 
νεωτέςων, τδ μέσον άγχΒα κρμ κακα Βεωςάμενον δπωσαν, 
έκάλεσαν, 'Λ διάφοζον. 'Αςχυτας δέ κοδν το is Πςός τι» 

ao μεσότητας δήκνυσι' μεταξύ γάς Δεαηότα κρμ Δαλα, τί- 
Βησι τδ 'ΕλεΰΒεςον * κρμ Μήζονος κρμ'ΕλάτΙονος, το*Ισον * 
κρμ Πλ«τέος κρμ Στει a, τδ έφαςμόζον. 'Επιςητέον δ' οτι 
των 'Εναντίων α) πεςιοχομ πςός τΐ ησι * τδ γάς εναντίον 
έναντίω εναντίον * τα δέ πεςιεχόμενχ, α κοινωνασι το7ς 

2$ πςός τι- ^Ετι των εμμέσων 'Εναντίων, τα  μέν εν έχε* 
μέσον ’ τά δέ ποΤλχ. Θεςμδν γάς κρμ φυχςδν, [tV] εχη 
μέσον μόνον τδ Χλιαςον' Λευκόν δέ κρμ Μέλαν, εχη τδ 
Φαιόν, τδ 'ίΐχςδν, τδ ΞανΒδν, τδ 'ΕςυΒςδν, τδ ϊΐνςφδν 
Κρμ ίίτεςα.

3ο Τ ? ίβ{ δέτινα το7ς 'Εναντίοις παςέπετομ. Πςωτον, οτι το 
μέν^ΑγαΒον, εναντίον τω Κ ακω * τδ δέ Εακον τω τε 

ΑγαΒω κρμ αίλω Κ ακω* διον. εναντία μέν ή Σωφροσύνη 
TV τε 'Ακολασία κρμ ’HA/S/mj-n * (καζίομ γάς κρμ άμ· 
φω.) η δ’ 'Ακολασία έναντικτομ μέν κρμ τ$τ Σωφςοσυνη, 

35 εναντίατομ δε κρμ τν  'ΗλιΒιότητι' κρμ άκ ετιν άδικος η 
φυσις, δύω εναντία ενι άντιτάζασχ · εν γάς άντιτετα-
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«ιταςτωεν), r Συμμετςία, τη ’ ΑσυμμβΤξΙα- ‘Η μένγάζ 
Σωφξοσίνη μεσίτης 8σα, Συμμετςία έςίν' η d 'ΗλιΒιότης 
χ& ή 'Ακολασία άν.ςοο 8σομ, Ασυμμετςίας «σ/ν ’ η μεν 
yοίζ iziv Ίπεξβολη, η d‘ "Ελλεϊψις ‘ ivavriSretf ySv η 
Συμμετςία τη 'Κσυμμετζίοο, as· ’Αγαθόν Κακω. Τα 5 
d άκ^α, ivavTtsraf ά&ηλοις, οτι πλ&ςον απ' άδηλων 
}ιέςηκε· Kotyτω μ'ν Κακά, εναντΐ8Τας Κακόν * το d’ Αγα
μου, #κ ες·*ν εναντίον τ<ν) ’Αγαθά' ενγάζ ετ< το αγαθόν 
Κ£/ αττλδν‘ το άε Κακόν, ποι/άλον τε χ&( πολυχιίες. 
j\eirreeov των Εναντίων τταςακ<ιλ8$ημα » or* τάναντ/α |0 

δυνατός συνυ7τά^%«ν ά&>;λο<ί, εν Γεν« η#/ Κ$»* 
Tim μεν-, ως τω Ζωω’ «de* &·, ως τω ’Αν$ρωπω. λέ·* *> Λ ' * * » « V - ' » , ft, *#.γομεν ya$> των Ζωων τα μεν etvotf λευκά, τα <)ε μέλωνα 
Hgtl των 'Αν^ςωπων τ&ς μίν ΰγιοάνειν, τεςς οέ νοσ&ν. ’Εν 
ατομω d* τάναντ/α συνυπαρχαν α/ληλοις καθ’ ha τοπον j 5> V * _ / c / '* dv'JC*T*f y&f yocQ &ι e<;t τον Σωκρατην vyicuvetv νο·
chv αμα' η κοοθ’ εν μίξαν, ένταυτω, θε^μοάνείθα/ τε *W '
ψυχεθα/·
Ί >  ίτον, οτι Τα ναι τ/α ·> *Η υπο το αυτό Γενοί «σ'ν, ως 

το Λευκόν ηόρς το Μ/λαν tsro το Χζωμα' “ Η υ^ο τά* 
ναντ/α Γεν?;, as' Δ;κ<οαοσυν>; ngtf ’Ad»c/a, υπό τ«ν ’Α(>ε· 
T«V, H&j ΐ7ΐο την Κακ'αν* ’ Η αυτά di? Τάναντ/α, Γεν# 
«ο*ν, ως το κ*θολ& ’Αγαθόν, hW το καθο’λίί Κακόν* 
ταΰτα γά{> εναντία όντα Γεν»; «τ/ν.
|£<’οενα/ d? dt*> or* τάν αΧληλοις 'Εναντίων, εν το άνωτά· 2$ 

τω γένος εςίν είτε γάξ η 'Αξετη ncy η Κακία, πςωτα 
γένη ασίν, (ανωγχς αυτών s£is τε ηο^ίιάΒεσις.) «τετοκρί* 
θο'λβ ’AyaSov, y&j το καθολίί Κακόν' α’&ά ταυτα συ*
νχστίόντας η συνάγοντας τω Ποιώ ’ η&ς εςι το Ποιον Γενρί 
•πα,ντων αυτών γενικωτατον. Τοσαυτα 7ϊεξ) 'Εναντίων. 3® 

ε̂ usd Στίξ-ήσις, λέγετας ποίλαχως. Καθ’ ενα 
μεν γας τξθ7ΐον, *Ε%ις λίγετας, η τ3 εχοντος 

Τΰ εχομενα ενεξγαα. *Εζις γάξ ίματίβ λέγεται, otfcv 
ο μ*ν εχη, τό 6 εχητας ΰττο τ$ εχοντος' n&} ε£ιν οπλών 
«ττε να Πλάτων, επί τ8 εχοντοο βττλα· Καθ’ ετεξον $  35 
τςοΊΐον £^«ε λέγομεν, τάς ε7ηκ1ητ8ς ποιότητας, εμμο*

ν8£
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’Επιτομές Λογαβς Κ&φίκ κε· ιογ

\bs yeyowlas1 τάε re φυσικάε, ngy rots m r  *Ewif· 
μψ yj Τέχνην, κα& us cl $v ctvrcZs, §κ!ικοι Aeycvruf' κα
τά  t h t o  όε H&j τάε τελεία: 'Αξετus ονομάζομε ejects. 
vE%ts καλείτομ Kgj n φυσική κατασκευή, όταν έμμονο: J, 
 ̂ωσπεζ σωματικά: nvus ε frets ηομ ψυχικά: νοΗμβν επίτι· 
νων, κ& άξέτχ: η κακία: εκ φύσεω: , etruv κςχσεωε. 
ΑεχπσΙrives tfrtv, κομ την τηε Φυσεωε επιτν^Θΐότητα' 
Atynri κ& *Ψ φυσικήν ίυναμιν ’ ωε τη Πυξο: το Βεξ· 
μ«*ν«ν, 'ere μη ε̂^μοάνοι, την3 0 \|/<ν τη κοο&ευόοντοε. 

ι ο? £τ/ μαΑον ν τελικά m^yeta *¥.fris εςιν * ωε η *0ξασιε 
η lih όζωσα, κ& η Θεςμότη: η ήδη &ε§μαΐνχσα· 
Υ\ΰ>λχ%ω: «ν τη: efreas λεχομίνηε, ποΑαχωε HSff Λ 

Στίχ'ήσι: λεχετομ κατα/ληλω: τγ  efret λαμβανομενη. 
η μϊν yUQ ^Efr:, από τη εχειν βλ>ιπΊομ’ η ό'ε Στ^ήσιε, 

15 άέχαα rit tetv. ’Aντίκειτομ yUv τω ΪΙξωτω σημοανομε· 
νω rtjs εζεω:, ν\ ςεςησιε ΤΗ ιματιΗ Hgtf τη οττλΗ' τω Αευ- 
τεζω, η των επικΙητων ποιοτήτων αποβολή’ τω Ύςίτφ, 
τη: φυσική:  κατασκευή: ή μετατροπή’ τωΤετάςτω,Η  
οπε̂ > πδόλωε πεφυκεν εχειν το Γενοε, ωε λίγομεν το μεν 

a© Βξέφοε εχειν Ιπιτηδειότητα πςό: το Stfra&ctf την Γξαμ- 
ματικάν * έςεξήSee/ δε τη: επιτηδειότητοε ταυτήε την 
Πλάτανον, οτι Κί*/ το απαν Φυτόν ’ ’ Η 'οπές το Γενοε μεν» #Γι* μ ι Γν i ti . * _
τω Cj'EkJw nsfj τελευταία, τη : τελική: ενε^γεία: η Στε-
ξήσις.
]£υζϊω: δ) καθ’ frtv κ§μ Στεςησιν ’ΑντΙΒεσιε, επ) μόνων 

λαμβανετημ των κατά φυσιν προσόντων raretSet παν· 
jo  τ/. Αυτή δε χαςοικίήζΐξεται τοΐ: τζισι τητοι: ,  οπεξ πε

φυκεν εχειν, Η^μοτε πεφυκεν εχειν, n&f &ν9α πέφυκεν 
εχ&ν  ̂ are χαςάν τονΛ/θον «ποιμεν εινομ τυφλόν, επεί· 
πεζ Η πεφυκεν εχειν όξχσιν, ΗΤε το άζτιγενε: Βξεφοε 
κυζΐω: νωόον, Six το μη πεφ>υκενομ κατά τον ν.οοξ 'ον τ£* 

3 j τον εχειν όοίνταε, ΗΓετι: λεχοιτο τυφλοί, οτι μά οςάή 
τω π4ι' Kgif χχξ ο ππε, ανεπΐόεκίο: οψεωε· Τότε τοι·

yXQHV
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γαςχν κυςίωε Σ τά σ ις  λέγεται , οτε φύση δεκίική τηε 
κατα roy επ<τ>ίJeov χρόνον, εν μοξίω τω πςέπον- 

τ/, τηε tuvty\s fctynrotj' ωε ο εκ γενετηε Τυφλοί·, 
rj οΑατ< πάΒοε ύποςάε αβλεψίαν ανίατον. Αυτή δέ 
ή Στέξηση, KSH τδ δυνάμει εΐίν ’ «  γάζ δκ tjv τδ Συνάμα, 5 
tiysT αν eis το ενεςγάα ποτέ. Ου λέγετοη δέ ποτέ Στε- 
ξΐ\σιε τδ κακϊίτε agy βλαβεξχ, ά λ α  τδ άγαΒχ η&{ χςη- 
αίμα.
Χ ξη δέ μη πςόε την λέζιν άφοζωνταε, κξίναν την ςέςη- 

σιν. Τ*να μέν γάς ngfif τ'χνομα ngy το πςάγμα ςεξψ 1C' 
τ  «ον εχα * ωσπες το Ανοά&ητον έπ) τδ αποπλήκΙα λε
γόμενον. Τινχ δέ το μεν 'όνομα ςεςητικον έχει, το πςάγμα 
δέ χδαμωε' as το ' Ασωματον ηομ Αθάνατον. Ύινά δε 
τό πςάγμα μέν εχεε ςεςητικον, δ μην ηδη χομ τχνομα * 
ωε Τυφλοί nsH Κωφός. Ύαυτα πες) '’ϋζεωε κSt} Στεςή’ 15 
σεωε.
Υ^ατάφαση δε χομ 'Απόφασή τδ οβυτδ χομ ένοε πςάγ- 

ματοε άπαςτίζχσι τν\ν 'Αντίφαση. 'Αντίφασιε δε 
έ*,ιν , tj άντ/κ&μένη φάση. Κατάφαση μεν χν έςι, το 
βττ«ν τί τινι ΰπάςχει ’ ο.ον ΥΙετςοε πεςιπατά* ηγχνύπάς- 20 
%« τω ΐΐέτςω το περπατάν. 'Απόφαση δε, το εΐπάν 
τί τινι άχ ϋπάςχεε ’ οΊον ΤΙέτςοε δ πεςιπατά’ ηγχν, τω 
Ιΐέτςω χχ ΰπάςχει το περπατάν. Κατάφαση [/κεν] 
ζν usd 'Απόφαση, διαιςάν δΰναντομ το Ψευδοί >{<# τψ  
ΑλήΒ&αν. Τα δ' άλωε αντικείμενα τδτο δ δυναντομ *2 5 
φωνομ γας είσιν απλά}, χ$μ χτε αληΒευχσιν, χτε ψ/ευ- 
icyrotf, καθ’ αύτα δηλαδή πςοφεςόμενα * συμπλακεντα 
δε δυνατα} ποτέ, ν.αΒ'ο καταφάσειε (χςμ άποφάσ&ε) 
διοαςνίσομ την αλί$«αν το ψευδοί, επί τινων οντων * 
επί μη οντων δε χδχμωε' οΊον Σωκςάτηε υγιαίνει, Σωκςά-30 
τηε νοσεί ' οιτοί μεν γα'(» τδ Σακ̂ οότίίί·, ε<τοο/ το μεν,άλη· 
Βεε* το <5ε, \1/Ευ<ίίί·· μη'όντοεδέ, αμφότερα ψευδή* μη 

γαζ1 ο Σωκ?ατ}?ί, w  xr/iaivet χτε νοσεί. Κotf χτω οέ 
μετά συμπλοκή, τα τοιαύτα των αντικείμενων πςοφ(* 
ςομενα, xS έπi πάντων των οντων, t»jv αλ»}θ«αν Κ96/ 3 5 
το ψί.υΜί λα%«^<ίο<ν * χδέ γας άν ή Ψνχη δε£ια η άςι-

ςεξά
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ςεςχ λεχΒείη σιοτΚ χδε τδ άςτιχίννητον ττοαδίον, νωδόν 
η δδόνταί εχον, χδε μελαί ί) λευκοί δ Αηζ. Η δε Κα- 
τάφασίί η$μ [»/] Αττοφασίί, εστι τταντων των οντων τβ 
γομ μη οντων δκχΐξϊίσι την αληΒ&αν ηομ τδ ψευδοί αεί.

5 Καν yocq εΐπωμεν ·, δ άηξ μίλαίί felv « δ άης μελαί χκ 
ε?ι, διείλομεν την αληΒααν η&{ τδ ψευάοί. Ψευδοί μεν 
7<*ς, on μελαί ές'ν δ άης, επενηες ηομ αχςωμάτιςοί' 
*Αλη$εί δε οτι χκ εςι μελαί' «  yotQ χξωμα τδ μελαν, δ 
μη εχων χςωμα, μελαί χκ εςιν' ωσπεξ χδε λευκοί ην.ε- 

1 ο χςωσμενοί ολα.if. Ουτω δη καν είπωμεν Σωκξάτηί νο
σεί, Σων.ξάτΥΐί χ νοσεί, διαίξΧμεν την α’λκθ«αν ηομ τδ 
ψευδοί · καν τε εΐη δ σωκςατηί, καν τβ μη είη. Ε< μεν 
yάζ ε<ςιν, η νοσεί» >7 χ νοσεί * είδ' Χκ εςι, τ.άντωί όίε νο
σεί. Καπί των μηδε την οίζχην υπο~αντων, ωσαυτοοί * 

15 οϊον Κίνταυςδί ε<μ, KtWaufW χκ εςι' τδ μεν χάς εν 
ί% αυτών \ οδληΒεί' τδ δε ετεςον, ψβυίβί· ε£ άνάχκηί.

Η iy Aoyotf, ημ} not» Κί<τάφασιε γομ ’Λλγόφαην^ 
oTov KtcStjTotf, a xdStfroy.

χ*τ« Έχ{<Τ" ,  >(&} ποι% τα Πgot 
τ ι ,  Jr ΙΙ-τρ/’ρ Ί ί ί<·

r*H Jr «λ.
λ^λβ τί intjtna 
VKxfXvvro^Xj non  
τ* ’E»arr/<* , Jr 
Qrguovy Ψ ιχ(όν. 

’‘η ι μιτ»βοί%^(ΐ tit 
itftstlXot, μτμ fttv 
Ε|/< *($(/ 'Sriptfnt, 

Jr’ O^ir^ Τιφλβ- 
rijr.

^  '  ’ Λ f*H Jr K«r«0**/r »^' ’Απδφνσα.
1 0,̂  ΛνΤ<- *Η τα’ nf «r<.
χαμενχ τή  Jr ™ Έ»*>τ/«,

*Η Jr "fc'/ii »(α/ ΣτίρήΜί

Τ α  Έναν* ΠΗ "A? W  Jr NVŵ foV

Τ α  Ά ν τ ί -  
κβμενα

’’Η /c n^V/ui*,
. «V

*Ή * KoerJ 
- Σχίσιν

m ΓΗ iw ifp» 5«Wf* Ιχκτ)] tlitotilutis,  ut A'nwftf1'* 
»y ryy ’AAx/ot.
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ΓΤ« /t*/* Ov<r<wAf» »< n»f<7?oi 

ΓΤ« /«/»»?«>̂ Α· I  ̂Afriof,
jtuffa · ̂  T*ra>rj Tec i‘ ’t κ*σιφίη, us Noats qtff 'Tyt·

I ! atrt-

TeHiWltaOld,
etT»*“E,uuiC*'< 

Hff} rut/Ttty

Ή ajuffiOTtg* itiyctrAj ocrrarotf τ 5 
£noxrt/u.f>jt, «ί το Xit/xoV oyy jwi- 
>.«» r i TiwxguT8S.

Ή $ άτι gw put ru> ’Emsrfmy ufitrt, 
To i i  \oixiy temyrwt ik£gxtst ini T· 
trgoxocT(s\y0$Mf to dies vit ixdyitj
ms Τω llvft >i Stgpcrtit.

Τω» ro fniooy ixxrio* μ ιτίχη  rmv «*£»», »« 
t o  Χ λ ι χ ρ ό » .

T£y iff το Mhoy aitrfgx μ »τ{χ*  Two ecxpu», ms ro 
Mfooy rS &txeci* vjf) τί ’AAx*, art iixouov art 
uittcov.

’ Tec prfy iy ¥χα Mhoy, us to ιφ) to WvXgi»i
to Χλιαρόν.

T« A , τλβΜ* tif fJoov Atvxa i\afi ΜΙλανοο, ro 
Φοαό», τό Π«#ο», ri £«»5oV, jyy «Λλ .

’*H r* ιχοϊτο* ngy t* ίχομίν* ‘Evfgytsx, us "E/« 
ifjcxrhs tj ο*λ«.

Ή inht)t)TOS not0Tys9 ertcv /a,worn y  ̂  <A ’Eirinf/Uy 
W  Άρτί.

‘Ηφνοιχ)} xaTXtfxfv»?, nr*» kgecosty stay ippoyos
*H r?f ΦΛγκο* incTttSxoTftt.
Ή φνσιχη ivy*fust us r i  Uvgit to $fg/ueti>en, 2ro 

μι) Β*ξμοΰνβι, rjfj i) "Olts τS tce&iuiovTOt.
_‘H τ«λ<χ# ivigyetec, «  X "Qgecott if yiy iguTMi

" H rigvjts ta l,uteri* ty/j r i  οτλ*.
‘Η dxofioky r£y ixtxJyTmy wocoryruy.
CH μιτχτροπη rijs (ftuotxtjs xecrurxtvys.
*H orttg atiXms χίφνχι» ίχο» το Γήίί, »* rod* 

r*yof ivtifAts yg»lμμχηχη» · χ o««f itίψυχη (χα* 
το rhotj r i ii  rut miiy ax ί χ β , ms ο Άοΐόλο/ 
T#» OpXOiV. V

*H exeySoXjf τ?ί **$’ fjfo - inU/smti 
k‘H tignttt t«c ηλιχηί bigyimsi

ΚεΦΑ*



I l l'Επιτομή Λ oyw% Κ βΦ χΚ  κ/.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ϊ Ο Ν  κ *=τ.
Π ^Ι Όνοματο? ι&ί *ΡιίμΑΤ0$.

* /Τ ^^νομά fai Φωνή σημαντική κατά ΣυνΒήκην άνευ 
, || j| X̂ cva, >?s* βλ'ν/utfci· e?)σ^αντικον 
3 ' A / f  vev. ‘PijMflc <$? fei Φων>7 σημαντική κατά Συν- 

' ';;;n> Βή*Φ πξοΰζημ&Λ'Κσχ Χρόνον , χς άδεν μέρος 
f<?) σημαντικόν κεχωρισμένον. Ο τι μέν tv εναρΒροι φω- 
voij το 'Όνομα κμ) το νήμα, παντϊπχ δηλον. *ΕναρΒρος 

ιο  ^  λέγεται πάσα των άν&ρωπων Διάλεκίος, διά το r u e  
συμπληρέσας αυτήν Σνίλαβάς άρΒροις totvJvctf Ζωχ, δν· 
ναμένοις άπ άίλήλων διαχρίνε&αι κατ ενέργειαν. *0 τι bh 
ημ) σημαντικό), φανερόν χμ̂  αύτό^ χμ) γάρ το, *'Ανθρω
πος, χμ) 'ίππος, χμ) τρέχει, net) διαλέγεται, χμ) τα  

i^rciuvra, δύναμιν εχε* σημαντικήν· Α&ά χμι κατά
ΣυνΒή^ν fa'i τα ονόματα χμΐ τα  βήματα' συνέ&εντο γάρ 
νΕΑηνες μεν, το7ς δε τοΊς όνομασι τα  πράγματα καλάν’ 
’Ινδοί $ έτέροις χμι α/λοι: ΑιγύπΊιοι ’ χμ) οϊ αντο) be τα  
αύτα πράγματα, ποτέ μεν άϊλοις, ποτέ δ’ έτέροις σχ* 

2ο Ateuvetv όνόμασιν, ώσπερ χμι τάς τοιάςδε ένεργάας, χμ) 
μ α  τοιάδε πάθη, διά τωνδε χμι τωνδε των βημάτων εκ- 
φοάνειν έκύρωσχν. *θθεν αδε Φύσα τοΊςΆνθρωποις, τά  
*’Ονόματα fat χμ) τά  νήματα * διότι τά  φύσα παρά 
πόόσι Τα αύτα. Καν ο) Φαηα/ δε φυσά ’ (φωνητικόν 

i 5 γάρ ζωον ό άνθρωπος.) ά?λύ fr% άπλως φωνύί), τά  Ονό
ματα χμ) τά  ‘Ρ ήματα' φανοί) δε τοιωςδε με μορφωμένοι* 
®έσε* Το λοιπόν άσι τά  ’Ονόματα χμ) τά  νήματα * τέ· 
θειντο^γάρύποτινων* Εί μήτις λέγοι, Φύσα τρόπον άλ- 
λον.ύπάρχειν αυτά, διά το οικείως εχεινπρος τά  πράγμα- 

30 τ«ι οΊς έτέθησαν, χμ)Τή Των πραγμάτων φύσα καταλ
λήλως reSeivctf χμ) άρμοζόντως. Λέγοιντο αν Κατά
Συν$ή*Φ φωνοί) σημαντικό), τά  ονόματα χμ) τά  ξήμα- 
Τα, χμ) προς άνΤιδιαςολψ των άναρθρων φωνων, των ση
μαντικών ασων χμ) αυτών · ως ό ϊεναγμός χμ) ό θρήνος* 

^{Οδύνηνσημοάνχσι' ό γέλως χμ) ο καγχασμός Χαράν,
XSH ψυχή? διάθεσιν ύπερβχΑχσαν* Κά) a&Mf Φαηο)

μή
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μη κατά συνΒηκην weq, Συ&αβων δηλαδη, πςάγματα 
δηλΖσι διάφοςα. AeyoiVro κατά Συνοχήν τά  είςημενα, 
Η#} Sid το μη rds αυτά: Ιν αυτοίς συίλαβας, εί ycy φύ
σει διωςισμίνομ «σ'ν, άποχεχομμενας απ' αΤληλων «να/, 
Key καθ’-εαυτάς δητα πςοφίςε<Βομ, ά/λά κατά την μετ' άλ- $ 
λ^λων συν$»ρί)ϊν συ/ληπίικως * wr t'vcV οίον« Σώματος Βεω- 
ςχμένα τδ Ονόματος η τδ 'Ρήματος, εκ διαφόςων άπας- 
τι&μίνϋ μεςων.
^ α //ε ξ>>7 it τδ ’Ονο/κατο* τδ Ρήματος «V ’ αδήλων 

χεχωςισμενα, μίνες ασήμαντα' συοσημαίναν μεν yut* ιό 
άίληλοιςλεγεται' σημοάνεινδίτι των μεςων εκατόν καΒ'αυ
τό, χδαμως. Κα/ τα  μεν των 'Απλών ονομάτων η βημά
των μεςη, καν y#v δόκησιν εχα, τδ καΒ' αυτά eivty 
σημαντικά' τά  δε τωνΣυνΒετων, φαντασίαν μεν παςε- 
χει Τινά τδσημαίνον, δ μέντα σημοάνα κατάχε το άλη 15 
Βες' τδ yάς Κα?λιππος ονόματος, μ?(>ο£ ον το *\ππος+ 
άδεν σημαίνει’ μόνον μεν γάς ως όνομα το Ιππος η̂Βίν* 
σημαίνει τόδε το ζωον' όπόταν δ' ως μεςος ληφΒείη τδ 
Κάϊλιππος, άποαπα&εν της οικείας όλότητος, νεκςόντι 
κατά τό σημοανομενον y ίνετα\. Τον αυτόν δη Τξόπον Hey 20 
Too μίξη τδ βήματος απ' άδηλων διαχςάόμενα* H$y της 
σημασίας χωςίζονToy' τά  πάντα γάξ κοινά τωτε Ορο* 
ματιχομτω Ρηματι. Πλ^ν ότι τό (>ημα μεν, πςοοπημα*- 
vet Χςόνον' άνευ δε Χςόνα Τϋνομά ετι. To Je άνευ Χξό- 
να φαμεν, δ το μη σημαίνον χρόνον ποτέ μηδαμώς, αΧλα 2$ 
το μη πςοασημάίνον χςόνον * ίόέ γάς τό χΒεσινον, τό ση
μερινόν, hsU τά  τοιαυτα, σημαίνασι μεν χςόνον, δ μην δε 
Hey πςοαςημοάνχσιν, ως τά ςηματα. Διότι τά 'Ρήματα 
πςοηγαμενως μεν, ενεςγειαν η παΒος σημαίνασι * πςός τα- 
Τας δε κατά δευτεςον λόχον, y$y τον χςόνον δηλασιν αυ- %ό 
τον, καΒ' ον η ενίςγαα + καΒ' ον τό παΒος, τον ενετωτα 
τυχόν πλατυκως, η τον παςεληλυΒότα, η HSH τον μέλ
λοντα. Διαφεςοι δ*αν τά  'Ονόματα Των 'Ρημάτων, κάν 
τα> μηόεμιαν ενεςγetuv η παΒος ύηλαν, ως ε%« τα $ημα- 
Τα. Ύαυτήν μεν αν την άπ αΤληλων διάκςισιν, e%ov fa  
'Ονόματα Hpj τά Ρηματ*·

Χςη



Χ<* ̂  γινωσκειν o n  too φύσεων, η πςοσωπων, η ίνες* 
γ&νν, η τταθ&>ν, $ σίοιδοε σνμπλοκηε πςοε mfyeicov, 

•ίτςοε ποίΰοε δηλωτικά, τχυτχ  σιχντχ ν.οοτχ Tits διοο- 
λεκίικ&ε, «V 'Ονόματα διωςΐίντχι Κ& ‘Ρημχτχ. Κομ Τοέ 

5 μεν κχτχ Χρόνον λυόμενα ,  ̂οπωσχν tv row? Πςοτάσεσί 
κχτηγοξύμενα, στςοσχγοςευοντομ ?ημχτχ * Τα <Γ «νβι> 
Χΰον» λεγόμενοί, V την των υποκείμενων πλτίξ8VTX %?«αν, 
’Ονόματα * Τα Ιν μηδετεξοο τ8Των χωςοο σιχξχλχμ- 
βχνόμενα, τοο "Αζ^ςοο δηλχδη, &) ΠςόΒεσ&η οι Σύνδεσμός 

ΐοηομ τοο Επιθήματα , καν α?λωε συνεκφεξωντομ toui 
ΥΙςοτάσεσιν, αΑ’ ί? μεξη λογά κνςΐωε <*σίν, α^ α  ταν με* 
Ρων Tit λόγα συνεκΊικοο up/ συνδετική * με^κ μεν Το< Λβ- 
£?Λ>ί· νπήξγρσι ngof χυτά. Κα) ό Aoycf <5ε karoo Φίλο* 
σόφΜ τηε Λίξεωε μεζοε ε*}1ν ’ ο μεν γχζ  τΐληςωμχ πςοη- 

1 5 ynμενοον των σιςχγμοοτοο σημα*ν8σων υπήρχα φωνων ’ ή 
δε Λε£ιε σιληξωμχ σιχσων απλωε Των φωνων, των ΐτοΟξύΟ* 
λχμβχνο μενών στξοε την διχλεκίον.
Ϋ α  μεν 8V ' Ονόματα H&j τοο 'Ϋημχτα, καθ’ εΛυΤαΐΤξό* 

φεξόμενχ, ντε ’Αλη$ε*αν, 8 re Ψευδοε έμφοάνϋσι* 
so καν γαζ μυξίΑκιε et7ty τιε, το, Σωκξχτηε, $ το, φιλοσο

φώ, η τι των τούτων, οοσυνδυοόςωε H&f κχΒ'χύτό, 8τ οολη* 
Seiciv,bTe εςϋ. Ει δ χλιy&ivetv η φευδε&ομ,καΒ'εαϋ* 
τα  Των βημάτων Too τϊξωτΛ πςοσωττα δοκοί ngtf Too δεν* 
τεςχ, Hgoj οτα των τςίτων επ) ωζίσμενμ λέγετομ σίξοίγμα*

2 5 τοί * α&οβ ηομ τάτοιε η αλη&&χ μρ} ro ψευ oof, Ικ τηέ
κατα δυνχμιν οοκολΰΒδΐ συμττλοκηε * επ& κρ} ταυτοο δυ* 
νάμα συμττεττλεγμένχ up} λέγετομ, Hpf ε$/* Τω μεν yot£ 
ττςωτω τι̂ οσωτηω, συνε&οκ8ετομ̂  το έγω ' τω δε δεϋΤε^  ̂
Το σύ ’ το δ' εγω, συ» οονΤωνυμΙομ %ντα» αντί ον ο*

3 ο μήτων πχςχλχμβοίνοντομ. Ίο7ε δε τξίΤοιε πςοσωΐΐοΜ
ΤοΊε Ιτιτινοε τ,ξΧΊμχτοε ωξίσμ ν̂π λτγομίνοιε, εκϋνο συ» 
νεκφοδνίτομ καθ’ 8 λέγονται’ ωε επίrS vet, up} βμνTfy 

αϊξοοι*1&* τπνομχ τηε πςονοίχε ε£ω&εν v7tuK8vTUf* 
Τα τοίνυν 'ΟνόμοιΤχ *&} Τόο'Έηματχ ΚΑ&αντχ 7ϊςοβχλ* 

% $ λόμενα, 8Τ ’ΑληΒοίχε 8τε Ψενδβε TVy%xVet δηλόύΠΚύΙ * 
ύυμπλχκίντχδ χβ^ηλοιε  ̂ ποτέ μεν ’Αλη&#Λν9 πύτέδϊ

U  ψ ,ϊδ *
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Ψευδός σημοάνϋσι. ΠςοηγΗμενως μενγάςδηλΗσι τά  Νοη· 
ματ a tvs Ψυχής ’ διά μέσων δε των Νοημάτων τά Πξάχμα- 
τα. Τά γάς Νοήματα, των Πραγμάτων «σ·ν άκονες 
εν Ttl ‘φυχή,κα) πδέν̂  ά/λο τι έςι το νοάν, ν το δέ^α^ομ 
τ η  νοΗμέιπ το είδος. Οταν μεν αν άν.ξιβως ομοιωΒη τοΊς 5 
Πζάγμασιτά Νοήματα, κ&1 ωσπες τήτοις εφα/μο&ν, τό
τε v&f άληΒνj νοήματα λέγετα/’ οτε δε μη πτως έ'χβ, 
•ψευδή. Το δ?αυτό κάτάι των ονομάτων χοά των ξημάτων 
ες’ιν. όταν μεν ya<> τ  octree , τ# των πξαγμάτων 
υποςάσσι συ! άόωσι, τότε το ΑληΒές ΰφιςκι&ομ π εξ) ταυ· ίο 
τοί φαμέν’ ότε δ' 8% Ητως έχει·, συμβάιναν το Τνϋιίο?. 
*J\Va μεν «ν τα Ονόματα, κΟ/τίνα τά  γμ α τα , καΒ' οσον 

οΐόντε, δέδεικία/· Ί'αυτα δε πξοσλαβόντα Μόςιονάξ- 
νητικον, 8ζ ετι καλπντα/ όνοματ00 κομ βήματα, μονως χ$μ 
απλώς’ ά?λά άόξΐ^α όνοματα, ΚΟ/ άοξίςα ^ματα ’ ofovij 
το μεν ηκ" ΑνΒ^ωπ os, n&f το, Η ΣοΜξάτης, χόςιςα Ονομα· 
τα* το δ' η τςέχει, χ$Η το, 8 φιλοσοφεί, αοςιςα 'νήματα. 
Ταυτψ δ' εχον την κλησιν, διά το μν\ hτίτινος ωξίσμένπ 
λαμβάνκ&α/.
Λ «  δε nsH τη το  άδειοι·, *°τ ι  άπληΦωνή, χεμ Φάσις, χ μ } 20 

*Οξοε, κ°Η *Ονομα, χα/ 'νήμα, τω μεν υποκείμενα 
ταυτά έςιν α&ήλοις ’ κατά μόνην δε την χέσιν εχπσι την 
διαφοξάν' οΤον το, άνΒςωπος, ως μεν σημαντικόν τίνος·, 
άπλη καλείτο/ Φωνή’ ως δε μέζος Κχταφάσεως η Aπο· 
φάσεων, Φάσις’ ως δ' εν Συΐλογισμω παξαλαμβανομε·3 5 
νον, κ&) Πζοτασεως μόςιον λεχίμενον, *Οξος’ ως δ 'Ύπο· 
κάμενον, 'Ονομα’ ως δε τάξιν επέχον Κατηγοςαμεν», 
'Ϋημα.
'Βήματα δε παςά τοϊς διαλεν^οίς χά} τά  ’Ονόματα 

Ktyovra/’ χ& τά  'νήματα στπλιν *Ονόματα ’ πάσαν 3Ρ 
V*? *τοι φωνήν σημαντικήν, ως μεν 'Υποκείμενον εν Π ξ ΰ ·  
τασα λαμβανοντες, πςοσαγοςευασιν''Ονομα' Κατηγο-.... . ϊ< _ ~ _ c,.-* >2 , ’ \
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? w ένέςγ&αν η παϋος σημοανπσι ’ την όε Χςονι· 
κην-, καΒ’ ΦΚ£Η χςόνον τινά πςοοζημοάνΗσιν’ όταν μεν
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ΐίπτομί?? Λογικές Κ εφοίλ· πς. 1 1 5

Κατά την ύπχξκίικην μόνην σημασίαν ταυτα λαμβάνω* 
σιν> υποκείμενά τε ποιΗσι, ηομ καλϊίσιν 'Ονόματα' όταν 
δε κατά την χςονικψ, τότε Κατηχούμενα τιΒεντες-, λε* 
χασι 'νήματα· Ία  δ' ’Ονόματα σημασίαν απλήν της 

$ ύπάςζεως εχοντα, όταν μεν καΒαςα ταυτα λαμβάνω* 
αιν, 'Ύποκάμενάτε ποιπσι̂  Η& οπός εισιν, 'Ονόματα λε» 
yxatv * όταν δε Κατηχοςύμεια ταυτα ποιησωσιν-, ηκ έω* 
σιν αυτά καΒαςά ’ πςοςιΒεασι δε τπτοις, ηομ το ες'ν > η 
τό ην> η τό kaj · ωί αν εντευΒεν διπλήν ταυτα την 

ίο σημασίαν ϊχοντα, την οικάαν δη την υπαξκίικην, την 
εκ της πξύ&ηκης τη hiv, η τη ην, η τη hetf, ηtis υπάς» 
χ «  χρονική * Την των Υηματων χρείαν άποπληςωσι·
'J 'i Τ'ς·< δε, n&j'Hv, "Εςομ, καΒ αυτά μεν οντα, διπλήν

εχε* την σημασίαν ως βήματα, την νπαςκίικην-, H&f 
*5 την χρονικήν' ως όταν ειπωμεν, άνΒρωπος htv, ηάνΒςω* 

πος ην ·> η άνΒςωπος haf. *Οταν δε πςοςιΒεμενα τοϊς 
όνομασιν όμπ μετ' αυτών εζεταζωνται, μόνην εχε* την 
χρονικήν * άεοταν είπωμεν, Σωκ.ξάτης σοφόε εζιν, η Σω· 
χςάτηε σοφόε ην, η Σωκξάτης σοφόε hof. T>jv δ’ υπαξκίικην 

20 σημασίαν νάκίηντOf τά  *Ονόματα , οΐε πςοςίΒεντομ * ως$ 
μετά των τοιΗτων ονομάτων > υπας^ίν Τε Η#( Χςόνον ση*
ί ατνοντα, την των εντελών βημάτων σωζασιν ιδιότητα» 

\άσα τοινυν Πςότασις, εζ Ονόματος hc/λ Ϋηματοε εχεί 
την χενεσιν’ οϊον, τό φιλοσοφείν, άγαμόν ε&ν' ίδά 

2 5 τό φιλοσοφείν, "Ονομα λέχετομ ’ τό δε άχαΒόν εςι, 'Ϋϊε,μα* 
Κα} απλώς ενΒα τό "λζΒςον η δυνάμει , η ένεςχάα Βεω* 
ξείτομ, εκείνο η&} "Ονομα ύπάςχει, η& 'Υποκείμενον1 εν* 
croc αετό εςιν, η δύναμη-, η ενεςγ&χ, εκείνο ηομ Μη μα K&f 
Κατηχοξϋμενον λεχετομ. Ένεςχάα μεν HV Hgtj τό 'Αζ* 

3ο Βξον, ngif τό εςίν επί τηε είξημενηε πξοτάσεωε φαίνεται 
τηε λεχύαηε, τό φιλοσοφείν άχαΒόν hi- Δυνάμπ δϊ 
H&f άμφότερα , οίν όταν είπωμεν -> άχαΒόν πεποιΒενίφ 
επί κυζίον' 8δεν χας εΤεςον λεχομεν, η-, οτι τό πεποιΒβ* 
VUf επί Κυςιον άχοοΒόν hi. Κομ πάλιν, ΠαυλοΓ επε ε̂λ* 

3 5 λεν, ηχπν ό Παύλος επι<ζε&ων ην' %&} 'Ιωάννης βασιλεύς 
ΤΗτβ̂ ιν β 'Ιωάννης βασιλεύων h i  * Kgij βχοιλενσ* Κνξιοί

H i  «V



II6 N<k# oV« τ£ Βλεμμββ

«V τβν Αιώνα * ταυτόν <Γ « 7Γ«ν, οτι ό Kudos' βασι· 
λϊυσων fVof/ « ί  τον Αιώνα. Το Έ<?< $ ,  ΚΟ/ ^Ην,
’'Ε̂ α/, ^,αατα λεγοντα/ α^χοβ^, Λα το' τα&α οταντα 
φϊΐμύτχ , e*s rots μετοχάϊ h&j «ν «ΰτα α’ναλve&etf.

ΌνόμΛτΛ, ΓΗ Λ *“τ“. SvyJtfXtfv τίJ«vr«.
,W I y'H Φι>7η, ωί β/κ«ωί τοΓί πρχγμοΜν

'Ρκμ&τα, I r^m.Χ)νθμαΤί/ i“*V <?/«», σημχηrtxx tin .

,ΚΜ -j
‘ΡνίμΛΤΛ. L Χωξίζόμίκ* if, ίίχμνί,

'PtolLOL Γ «  <M,V ‘Pi/.u* η̂ οστνμικΐνα χ(β·
/ ** J yov, >(α/ ’Ey/py««v >/ Πα̂ οι Α»λο~.ΟνθμΛΤθ$1 Το> ί' "qV0/UM τ μ μ τ Ιου t « μ ν  W( τ ί

iilCi(p£(}€4‘ L χ9·ν*»όρ.
>r'_ ' PTse ftjy *T»rox«(u*>'* > nxXuYroif ΌνίμΛΤΜ *

/ « Τ* Kttryyop »,«««« ,
Π̂ ΟΤΟίΟ"5Μν Έχχτ»ρ* if (Ufrae τί «pyynx? Map'», Άορ<ΓΛ»

’'H 'Tirxfx}t:i)i inv , ’El'/pj'rtav »/ 1Ια’5οί iyXMW,
*Pviu&T0C W *»wn τ« 'Ττοχο,αηα ; a ’Οο/κατ*/ « xxXnTXf.
«ΠΐμΛσίΛ *JJ Xpovixy , ^  woiflr τα K*tjιγοξκμαα · « 

τλ3’ "w/p in  *Ρνμχτκ χ*λ«τ«/.
Γ'Λβλχ /M*y vftetftptH»} in  , j(p/ τκ$"οη(ξ inv'Oit· 

ΌυΟΙ/ΑΤΟ'’ 1 Λ*· **λ«τ<*/, 'Tffo«rt',a»toy ίΤσ«.
^ / *·! χ*5*ξχ XponXt;, «&.« Λ* τί? ’En’y , >/ ΤΗ»,

Ο^μασίΛ. j >;"Er«f νχ«ρχ7*χ* 'Py’/uaroi, οτ» njy KaT»y»p«*
I /u*yoy ίσα, ‘Py/ua χαλ«τα/.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΚΖ'.
Ils fi Aoy«, ty y  Προτάσεων.

όγον Ιτίν, ίκπλκονων $ μιαν Φωνκν τ^μαντικ»!* 3° 
συνεπών, if Τα κυρίων μες*} κεχωςισμενα ση
μαντικοί isιν. ο y<x.Q Λόγον, εκ όιίω Φωνων σ»·

** μαντιΗων τ»λαχ<7ον έχ«Ι( τ>}ν συτασιν. μ<<* 
γα^ Φωνι) a»?/w«vriKJi ̂  Λόγον «κ ε<?ι·
)~[εντε Λ τα «Λ; τ# Λογ«ν τό Κλητικόν, αν το', 35

a^A^oiHsc/ffu^w^viiTff· τό Λ, uvfoe, μόνον, ^λό
γον

Α;



yος κλητικός, άλ^ά κλησις· Το τ8 λόγ8 όε Κλητικόν, cl 
Στωϊν.ο) καλνσι ΕΙςοσαγοςευτικόν. Δεΰτεςον «ΰοί* τδ Λο- 
γΰ, το ΠςοςακΙκόν, ως το, εκκλινον από xukS, x&j ποίη· 
σον άγαΒάν. Τςίτον To Uvvματικον, «τ#ν το Εςωτη- 

$ ματ ικόν' ώ; το, τ Is η πατςις σ& 5 τΐσοι το επιτήδευμα i 
Τεταςτον, το Ευκίικόν, οπές οι απο της Στο»? hryaaiv 
Ά ζωτικόν' ως το, γένοιτο κυςιε το ελεοςσΠεφ' ημάς, κα- 
Βάπες ηλπίσαμεν επ) σε. ΙΊεμτίΙον, το 'Αποφαντικόν, 
ήτοι το πας» τοΐς ςωικοις 'Αξίωμα * πες) ο ry AcyiKy 

ίο Πςαγματάα η σκέφις ε?)ν, οπές εκ τδ αποφοανειΒοι/ 
εΐςηταμ κατ' αυτό γάς πες) χτινβτδν των πραγμάτων 
άποφοανόμεΒχ' οϊον ο θεός άγαΒός έϊιν' ο ' ΑνΒςωπος 
ϋκ ε~ιν αθάνατος,
/\ ιτίων $ ύσων h  ημιν Δυνάμεων φυχικων, των μεν % 

15 γνωςικών, κ»Β' άς εκαςον των οντων γινωσκομεν’ 
των οε ζωτικων n&j οςενΡικων καλάμινων, καΒ' άς η των 
οντων άγαμων, η των λοκάντων άγαμων εφιεμεΒα, τ»  
μεν παςά το αποφαντικόν ώοη τδ λογ8 τ »  τεοταςα, εκ 
των όςεκίικων δυνάμεων πςοίςχετοη της Ψυχής, 8Κ at)- 

3 ο της καΒ' αΰτην ενεςγύσης, ά?λά πςος εΤεςον αποτινόμε
νης, τον συμβά?λε<8αι άον.χντα πςος το τυχών της εφε- 
αεως, ήτοι λόγον παςά αντ& ζητάσης, ως επ) Τ8 
ΤΙυσ ματ ι·α*, η π ς ay μα · kW «  πςαγμα, ήτοι αυτδ Ικά- 
V8 εφιεμενης τυχών, πςος ον ό λόγοι*, ωοπες επ) τδ Κλί?* 

3 5 TiKfe1 [>j IIυσματικχ.] η τίνος πας' αυτδ πςάξεως, HSM 
ταυτης, η ως παςάκςώτΊονοςκαΒάπες επ) της Ε.υχης, η 
ως παςά χοίςονος, καΒάπες επ) της κυςίως καλβμενης 
Πςοςά&εως· Μόνον οε τό ’Αποφαντικόν, από των γνωζι- 
κων Δυνάμεων πςοε^χβτο  ̂της Ψυχής, εζαγγελτικόν νπάς- 

30 %ον της άληΒως η φα*νομενως γενομενης των πραγμά
των γνωσεως εν ημν * Λό ηομ μόνον των όΐ/λων τδ λόγ» 
αδων, άληΒώχς ηο# φενδϋς ες) δεκίικόν.

Έ *  το,νυν αποφαντικός Αογος, ενωτό άληΒευ&ν  ̂φεί- 
δε&αι ΰπάςχει. Ε’ίδη δε χυτΖ Κατάφασις κμ} 'Από* 

3 5 φατις. Key Κατάφασις μεν εςιν, 'Απόφανσις τίνος κα
τά  τίνος, ηγαν το άποφφα&*]x&jώπών, τίτινιύπάςχ**'

Η 3 Ά$*ό-
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Απόφασή δε hi' ·, ’ΑπίφχνσΙςτηος από τίνος, ηγ&ν τό 
χποφδα<θα/ K&j «ττ«ν, τΐτινt χχ υπχςχα. Ταυτα δε 
παέσιν \·\ντ 'φχσιν. Η’ίςνιτομ δ' 'Αντίφασή από τχ τα 
μόςιχ εχαν ά&άλο<£ άντιφάσκ,οντα, κατά το αλήτες Η$μ 
τ c \Jwu0W· γοος Αντίφχας. μοίχη Κατχφοόσεως 5
χομ ' Αποφχσεως, των, κατά το άλίίθ'ί· κα/ το ψευδός άντ*· 
κείμενων, τω χντω τε υποκαμένω χςωμενων^ χ̂ μ τον αυ·
Tcv Υ.χτχγοςχμενον αντί κατκγο^σων, μήτε κα& ομωνν* 
μίαν, μήτε κατά τι των ά&ων, οσα π^οί τάί ενοχλώ · 
σ«? Των σοφίτων πςοσδιοςιζόμε&α. ! 9
Τ ετςοίχωε δε πςοαγομενχς τηε ' Αποφχνσεως' ( ’’Η ycc?

το υπχςχον ως μγ\ ΰν,τάςχον άπόφαίνενα}τις, οΐον το 
άμαςτχναν χγ/ht κακόν' ’Η τοιπάςχον, ως υπάςχον, 
oTsv το χμχςτάν&ν κακόν hiv' 'Η το μν\ υπάςχρν ως νπας- 
χον, ο7ον το χμχςτχν&ν αγαθόν htv' ’ Η το μγ\ υπάξ· I5 
χον ως μη υπάζχον, όϊον το χμχςτχν&ν χκ htv αγαθόν.) 
εντεύθεν αντ&εσ&ς γίνοντα/ δυο»' μΐχ μεν-, ψευδχς Άπο· 
φχιτέως, πςός άλ'/tStj Κχτάφαην’ ετέςα δε, κατχφάσε- 
αος ψευδές, πςός ’Αποφχσιν άλ^θί* X&1 παςά ταυτας 
τάς δυω ΆντιΒεσ&ς, χδ' f7rtvorjjcti xJhtjv ένδεχετομ· Πχ· 20 
νκδ) Κατάφασή, Λόγος h)v αποφαντικός' ωσαύτως ngy 
πάσχ Άπόψχσις. Ονομάζοντομ δε χομ άμφω ΤΙςοτχ·
vets, ως υπο των συΤλογΐσχ&ομ βχλομέ\ ων πξοτ&νομενχι 
τοΤς κοινόϊς των λόγων. νΕ<?ι τοίνυν Πςότασις , Λόγος 
αποφαντικός, η τίνος κατά twos·, « τινός άπο τίνος' χομ 3 5 
χ?λως ' Πςότχσΐΐ htv, άντιφχσεως μιας μόςιον- 
ΓΧ'άν δε πξοτάσεων, ομ μεν έζ Τ ποκ&μενχ i{ομ ΚχτηγΟ' 

ςχμενχ συγκαντομ μόνον ' χομ υποκείμενος *0ξος h) 
πες) χ ό λόγος · κχτϊ\γοςχμενος δε , ό πες) τχ υποκ&με· 
νχ λεγόμενος' οον· Γςκιγόςιος Βεολογϋ' τό μεν Τ ςκγδςχς, 3° 
υττOY.etTXj· πες) αυτί γάς ό λόγρί* τό όό θεολογεί·, κα- 
τ*ιγος&τχι' κατά τ ί  Γςηγοςίχ γχς λέγετομ τό θ «"  
λογ«ν,
Τ * *  ίν π ρ ο τά σ ε ω ν , <μ μ ε ν ‘Υποκείμενον χςμ ΚχτνιγοςΨ  

μενον ε χ χ σ ( ,  iitv π λ έο ν ' ομ δε χ ο μ τς ΐτο ν  Πςοσ·> 3$ 
Υ.οοτηγοςχμενονι τ ό  βία  γά^ καθ’ Ινόί νΚοκν/Μ·

να
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ν« λίγετομ κατά μίαν πςότασιν ·> τ «  πάντα vartiyo- 
ςά μένος 'Ονομάζεται' το δε ’£*< πςοσαγοξευετα) Ηςοσκα- 
Τηγοξάμινον’ otcvy Τςηγόξιος Θεολόγος, v&j Φυσιολόγοι, 
χμ} 7r«vr»v Tftjv οίτοον Εππημοόν felv. υποκείμενος μεν 

ςγάς^Ο(w , το r^«7oV<cr το d? Βεολογος, ηομ φυσιολό
γος, nee} πάντων τωνοντων επισήμων, κατηγοςάμενος ets* 
χμ} πςος τάνω κατηγοζάμενον το i<f!v· 
j\i δε των Προτάσεων κμ) τςόπον πξοσκάμενον εχασιν» 

τον όπως υπάρχει το κατηγοζάμενον τω υποκείμενα 
ίο σημαίνοντα Ύξόποι δε άσι, το 'Αναγκχίον, το 'Αδύνα

τον, το 'Ενδεχόμενον, το καλώς, το σαφώς, H&f ετεηα' 
ων ό άξιΒμός, φυσά μενπεζίληπΊός, ήμϊνδ άπεζίληπιος' 
οΤον, 'Ανχγκόάον τον"Α\§ι>ωπον άναπνάν, 'Αδυνατόν etvotf 
τον νΙππον πΊεζωτόν , Βασίλειον ενδεχετομ γονυκλιτάν, 

1 5 λΒανάσιος καλώς διδάσκει, Ιωάννης σαφώς έ£ηγάτομ. 
Τύτων δε των τεοπάςων οζων, ήγαν τά Υποκείμενα, τα 
Κ«τηγοςαμενα, τα i Ίζοσκατηγοξαμενα, χΜ τα Τζόπα, 
πλείονας αν, εςιν επινοήσου πςος μιας Πζοτασεως γένεσιν. 
3J?7X< πάσης δε Πζοτάσεως ό Κατηγοςάμενος, ’Ή $μα  

20  υπάζχειν οφείλει, Ή  πΙωσις βήματος, ’'Η άοςιςον 
$ημα* ο δ''Υποκείμενος, Η 'όνομα, 'Η πΊωσις ονόματος, 
*Η άόζΐ~ον ονομα,' Η λόγος εν, πλειόνων ονομάτων συγκεί
μενος. Διαφεζει δετό 'Ονομα της τα ονόματος Π Ιωσεως, 
οτι το μεν κατ ΕυΒ&χν φεζομενον, 'Ονομα λεγετομ' οΐον 

35ο Ίάδας πςοδότης ες'ν* ή δε κατά τχς οίϊλχς πλαγίας 
πζοφοζά τα ονόματος, Γενικήν, Δοτικήν, χμ( Αιτιατι
κήν, ΠΊωσις καλείτο) 'Ονόματος, ως εκ τής όζΒής είταν 
εύΒείας πεπΊωκυΙχ' οϊον τής'Αζετής ε£εχε<&ομ δίκαιον * 
τω Χξίςω συμπχχειν ωφέλιμον' τον καιςόν τής άντα- 

3° ποδοσεως αναγκοάον καταλαβάν, Διενήνοχε δε αμ) *Ρχ· 
μα* πίωσεως βήματος' τω, το μεν 'Βήμα, τον ενεςωτα 
χςόνον δνϊλαν' ως το, Ώχυλος οημηγcfal· τήν δί τα βή
ματος πΊωσιν, τον παςεληλυΒότατε κ&) τον με&οντα. 
βΤον, Πετ^οί ήξνήσατο, Διάβολος κολχάδήσετομ.

3 5νΕν$οο μεν αν εκάτεςος *Οξος των συμπληζάντων τήν 
• Πξότασιν, μιας τίνος φύσεως εςι δηλωτικός, ό *Ύπο·

Η 4 κείμενος
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κείμενος ο Κατηγοςήμενος, μίαν λέγομεν esvctf ταντην 
την Π^τασιν, καν ολισμόν ολον λαβω/χεν, υποκείμενον η 
χατηγοξόμενον, η Η9̂  άμφοτεξα ομοίως ' ως έαν ειπητις, 
tc £ω$ν λβγ<κον θνητβν ν£ Η£/ επίσημης δεκίικον, ΰσία 
$μφυχος οά&ητίκη μεταβατική εζιν' ενταύθα 7α? rc 5 
£«!<>ν λογ/κβν θνητόν ν» κ# επίσημη: δεκίικόν, υποκείμε
νόν Isιν, αί εν λογιζόμενον 'όνομα-, καν εκ πο&ων φωνων

+φ ι / f  ̂ ft* ’ f I
σημαντικών υπ οίςχη  συγκ&μενον' το οε ν σ ι*  Έ μψ νχρδ  
οά&ητικη μ ε τ α β α τ ικ ή , t S tc συμπ αν κατηγοςαμενον' ό 
δη μ ε τ ά  τ 5  h i  π ξοσκατηγοξ8μεν8  $ημ α  yiverotf εν. ίο

Έ  νθα ^  πλ«όναν πςαγμάτων, όποτε^οσΰν των *Οςων 
σημαντικοί hi·, πλείας «ν«/ ταί Πέτασε*? φαμεν'

Xpf νοσαντας, ίσον τό των σημαινομένων πληΒός hi' 
χαν ύφ' ενός ονόματος ταντα σημοάνητομ' ως όταν &πη 
τις, Αίας εμονομάχησεν^Εκτοςι, μη ττςοσδιοξίσάμενος,^ 
πε(μ ποτέςα των Αιάντων ό λόγος αυτών, τ  αυτήν γ α ζ  
την πρόταση, &δάς οϊμχ) των εζετaqr/.ων μίαν έξεί, την 
HSH ·ψευδομένην άμα ηςμ άληΒέυχσαν διά την ομωνυμίαν..

|~[ξότασις δε ιψί Πζόβλημχ, κομ ’Απόφανσις, κομ ’ΐν· ζο 
ςασις, κ$μ Συμπέρασμα, κατά μεν τό υποκείμενον» 

αδεν διαφέρει' κατά %έσιν δε διενηνοχεν · οϊον, η Ψυχή 
αθανατόί hiv, όταν μεν ως συ/λογισμζ μέξος λαμβάνη· 
Ton, Uforaate ονομάζετοη' όταν δ’ εις ζητησιν πξοβαλ- 
λητοήτις αυτό λίγων, αςάγε άΒάνατος εςιν η Ψ υ χ ή  
ΪΙςόβλημα’ όπόταν δέτις απλώς αποφοάνητομ λίγων, η 
Ψυχή άΒανχτός hiv, *Α πόφανσις’ εν ραμένα δε Tivof, 
πόΒεν δηλον, ως η Ψυχή άΒάνατος ετιν; *Ενςασις λε· 
ysroff’ όπηνίκα, δ' εκ πςοτάσεων συναχΒείη y ως όταν 
άπωμεν' η \̂ υχη άεικΐνητος' τό αεικίνητον, άΒάνατον'φ 
* άΒχνχτκ · τότε τυγχάνω Συμπέρασμα·

%*
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Τ£ Αογβ<

Το μίν Κλητιχον ws το» *AvSgtt «ϊιλφοι t βνμ~ 
niajTis.

To Si Hgorxxjtxm · ώ  ο o', ΚχκΚινον uno xxxS tfgtf 
χο'ηοον otyxSor.

To Si Πνσμχτικόν, us t o ,  t I s  η Hargis o x ;

To' Si Evx7<«o'v, oxtg »l «Vo rys Σ τοίί Xtyxnv Ά ξχ- 
Ttnov ’ us t o ,  yivono Ktigu t o  Fktis ox.

To Si *Aηοφχντιχΐν * οΓον η Ψνχη xhxvxrot.

lH Λόγον «Vo TtVO S ς 1 T 9  ,  } $  IS O M  τον 
Π υσμχτιχόν.

u v t m  ngot cv 9 λ oyos 
i<pUrotj τύχην, ηα^ποιη 
τον Κλητικόν.

yH us nxgx

“’"Η «Vo rwv cgt· 
xrsxuv Awxptwv < 
xgoegxtTXf tvs 
Ψνχη* · vnff *H ngxyfjutf

ef xoei/Jovcs, si
- « r /. "tr— «ΤΟΜ» rovBv-•λ  H r m *  <r«- ,

. ,  J *sa- j  ? ,'*** ', ,
Aeyoj · /,»,v govost Xf not»

τον llgosx-
JtjutQV.

*fi «Vo tuv γνομ fKxtxtpxnt t us TnxgxtV* ntgtnxTti.
Ttkwv, xgjynvx- \ 
τOf ό "Αχοφαν}Ι.Ά

■ xos' It aSvt [_Άκόφχτν, Cs9 Xuxgxtvt ixtgatuTm.

Ucttr» 'Κ π όφ α νσ ις  ί«κνυσ/ν.
inxgxov Άσΰςατον. To' μ*} νηχξχονTo’
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Ά« μί* #| 'ΤkoxhuIvk jyy'.Karιγοξχμόν» μόνοι, οΤ>ν 
Γp»jyof<of 5ιο\ογα.

_  «, Αί & Tf/r* Πξ·σχ<*τνιγο{*μ{νχ τ ί  / « * , ο/ί»
X WV A JfO*, Έωχρχτνι Φίλόσοφίί htv.

T&CSCOV Αί λ' (Κ TfdVjf, tS λ?λ£ντοί "*«< όπΰςχητΖ  'Τ*5· 
I r.t*u(vy ο Κχτνγοοόμ(»οι, οΤο» ίννχτόν h i  riv Σ«· 
[_ κΰΐίιην φιλοσοφίαν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΚΗ\
Ilsfl των έν τάλζ Π ροτάπσι ^εω^μενων 'Τλων, 

\φ\ περί Προσ&ορισμβ.τ ξΗί ̂ Ύλομ των Γίςοτάσεων φαίνονται * ’Αναγ- 
ν,αιχ , ’Ε.νδεγομεη]■> Αδυνατοί- Επε* yug
πάση ΥΙςοτάσει, H&f Ύ ποκείμενοί eves* χομ 
Κατ/Γ/οζάμενοί, ή %εσΐί τ5 κκτηγοζ8μει a 15 

τον u7TOKc?<̂ fvov, τ«4' το/αυτοίί- Τλαί απογεννα. 
Kof/ yx(̂  ο Κατηγοςύμενοί, ή old ΰπάςχει τω Ύπονάμε· 
νω, ή ύόεποτε ’ η ποτέ μεν υπάρχει, ποτέ δ'8χ ΰπάζ* 
χει· Ει /χ?ν if·/ « «  υπάρχει τω υποκείμενα, την Avay- 
χαίχν *Ύλην ποιεί' «  $  s ^ o T f, τ ν̂ ’Αδύνατον* «  if 30 
ποτέ μίν ΰπάςχει, ποτέ $ 8χΰπάξχ& , την *Ενδεχομε· 
\·ην. *Αναγκοάχί μεν 8ν νΎλης το «ττβν, ο ανΒ^ωποί
άναπνει’ « «  7“ ? υπάρχει τω αν&^ωπω το άναπνείν. 
'λδυνάτα If το «ττβν, ο άνΒςωποί 'ίτί\ατοομ Τίποτε ydg 
\> πά(>χε* τω άν&^ωπω το *τίΐοκ&ομ. Ενδεχόμενοί δε το $5
«7Γ«ν, Ποουλοί δημηγορεί, ποτέ μεν γάς υπάςχει τω 
ΤΙαΰλω το δημη'/οξδίν, ποτέ δ> αχ υπάξχει. τά ί τοιαό- 
τα ί δε χεσ&ί, Τλαί οι. Φιλόσοφοι πςοσηγόςευσαν * ωί μη 
λαμβχνομέιχς εκ τήί ήμετεςαί ΰπολήψεωί $ κατηγο· 
ξίχς, oeA οό/Το τής φυσεως των πξαχματων αυτοί.  ̂3° 
/\ιαφέζ8τι δε των Τςόπων, τη 'Αναγκαία δηλαδή,

Αδύνατα, η&ΐ Ενδεχόμενα' τω τβίμεν Τζόπϋίεν τω 
εκφων&αϋομ μόνον, κομ το7ί οζοίί πςοτΐΒεc8«/ των πςοτα· 
*εων εχ&ντήν υπότασιν' Tots δέ ys^TKcti, εν αυτή 3εω· 
ξ£ΰ&«/ των πραγμάτων τ% φύσει, των παςαλαμβανομε· 55
νων εν τ α * ί  π ^ ο τα σ εσ ι.

Τξΐά
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Ύριωνζν 8σων, ως&ξΐjro/, των'Ύλων, 'Αναγκαίας, 'Αδυ- 
νατ« τ«ν ’Εν^χομεν^ν 'Αξιςοτέλης

«<τ δυωδιαιρεί' είί τετην εκβεβηκυΤαν·,̂  ην ονομάζω ΤΤίάρ- 
χπσαν' χοή «V τ»)ν μέϊλΗσαν, ην H&j κυρίως 'Ενδεχομέ· 

j ν>?ν φησί.
'J'wv <$ϊ Προτάσεων, α/ μεν είσιχωρ'ς διορισμών, etrsv 

Προσδιορισμων, οθίν K&j άδιόριςοι nsff ’Aπροσδιόρι̂ οι 
λέγονται' ocj tie, μετά διορισμών, των Hey Προσδιορισμών" 
διό Key δικρισμένας K&f προσδιωρισμένας ταύτας φαμέν. 

ίο Τέασαρες δέ άσιν ο\ διορισμοί Ητοι Η&4 ΓΙροσδιορισμοί' Παί, 
θύδείς·> Τ)ί, Ου πας. K«j' πας μεν χ&{ πδείς, Κα$όλ» 
ml' τ)ί δέ β τταί-, Μεξικού Πάλιν, was· τ)?, 
Καταφατ/κο/’ ed«s· ίε H&4 8 πας, 'Αποφατικοί· Παν- 
τοτ$ Ίε το7$· υποκειμένου συντοίτΙοντοη, ττ̂ ο' των υττοκ«- 

ι j μένων τιθέμενοι * ©Tcv, Π«ί ανθ$> ωττο* άναπνϋ * τ#τ*<?/* 
πάντα τα  υπό το είδος τ£ α’νθ^ωττ# άτομα, το άναπνεόν 
ϊ%#σ*. To #«£■> # το καΒόλ8 σημαίνει, α’Α ’ or/ 
καθόλΰ* τχτέςι το είπείν, πας ανΒρωπος,.η παν ζωον, 
8 σημαίνει την τ8 είδχς η την τβ γεν#ί φυτ/ν TJfv συλ- 

2ο λησίίικην KffJf ενοποιόν πάντων των ύπ' αυτοί, αΑ* οτ/ κα- 
θολ# φέρεται το κατηγορύμενον, κατά πάντων των με- 
ρικωτέρων, ά περιλαμβάνει το υποκείμενον. Ουδείς άν- 
Βρωπος 'ΐπϊωταμ τατέςιν, 8δεν\ των υπό τον άνΒρωπον 
ατόμων υπάρχει το 'ίπlu&af ηγ8ν ΰδεν) των υπό τό ύπο- 

25 κείμενον υπάρχει τό κατηγορίμενον. Τ'ις άνΒρωπος φι
λοσοφεί' τατέςι, τινιτων υπό τό υποκείμενον, ήτοι τον 
ανΒρ ω7νον, ατόμων, υπάρχει το κατηγοράμενον, τό φιλο- 
σοφέίν δηλονότι- Ου πας άνΒρωπος γεωμετρεί' τ8τε- 

ϋ παντί των υπο το υποκείμενον ατόμων ύπαρχε* 
jo το κατηγοραμενον, οπέζ έξι τό γεωμετράν. "Εργον τοί- 

νυν των Πςοσόιοςισμων ■, τό μονήν σημαίνειν την κατά [τό] 
πληΒος διαφοράν, των υπό τό υποκείμενον άναφερομέ- 
νων, η ως μετεχόντων, η ως μη μετεχόντων |τ£ κατηγο- 
ξ8μέν8·

3S Κ α^5σ/ δέ τάε καΒόλ8 Προτάσεις, ττοι τάς έχύσας τές 
ν. καΒόλ8 Προσδιορισμύς  ̂ ηομ ΚαΒόλχ ως καΒόλ8' διό

τι



τ/ επι τΰΤον τόΐε χαΒόλα υ?̂ οκειμενοιε̂  οι χαΒόλα συν· 
τάτίοντομ IIζοσόιοξίσμοι' rots Si μεξικάε Ρςοτασειε^ ηγαν 
rots εχάσαε ταε μεςικαε Πξοσ^ιοξισμ^^ όνομάζασι [><£/] 
χαΒόλπ ωε Μεξίκάε' ini τάτων yet? οι μεξίχοί Πξοσόιο· 
ξΐσμά τόϊε χαΒόλα υποΧειμενοιε συντάτΙοντομ. χαΒόλα 5 
μεν γάξ υποκείμενον ό ’’λνΒςωπος* ωε πεξιίχον πάντα 
roc υπ αυτόν άτομα' το Si Tiff, μ#{ Το Ου παε-, μεςικο) 
ΪΙςοσίιοξίσμοί-
/\ιαφέρασι Si των χαΒ' εχαζα ϊΐζοτάσεων ο) Μεςικομ, τω 

τάε μεν χαΒΊόχαςα ποι&Βομ την ' Απόφανσιν επί τι* ίο 
νοε ωξίσμενα ίνοε, τ5 Πετςα τυχόν’ οιον ΪΙετςοε Βαυμα· 
ταςγά ’ τάε Si μεξικάε* μη$εν ωζίσμεΐον σημαίνειν, άΑ επί 
τινοε τα τυχόντος ποιάΒο) την 'Απόφανσιν ’ οιον τιε αν* 
Βξωπ,οε Sixeuoo εΤι-
Των Si πξοσ$ιωξΐσμενων Ρςοτάσεων, οσομ μεν εχασι τον IJ 

Παε πςοσΰιοςισμόν, χαΒόλα χαταφατικομ Πςοτασαε 
Καταφάσαε είσίν. όσομ SiTcvOvSeic, χαΒόλα Απο

φατικά}, μομ 'Αποφάσεις * οσομ Si τον T)ff, μεςικο) Κα
ταφατικό), μ$μ Καταφάσεις ’ ccoj Si τον Ου παε, μεςι· 
κα) Αποφατικά), μομ ’Αποφάσεις. 'Εκφεςοντομ Si άπο· 2° 
λυτωε οι ίηΒΐντεε πςcσSιopισμoi όνομχτι Βηλνκω. οιον 
η χκομ η Ουόειε, μ$μ η Ί ιε, μ$μ η Ου παε.
Ή  !*** **Βόλα καταφατική Πςότασιε , κ91 ό 

Βίλα 'Αποφατική, η γαν η Παε , η Ο υ <?«ί (κατά 
γάς την etc τάς Π φτάσεις άναφοξάν, το Βηλυκόν οι 2$ 
ΤΙςοσδιοςισμο) πςοσελαβον 'όνομα ) αντομ Sri ομ χαΒόλα* 
Evavrietf άσι , rcov αυτών οςων κατά την αύτην τά%1* 
φυλατΊομενων ’ όηλονότι κατά πάσαν άντιΒεσιν των πξΟ· 
τάσεων , μονών S ενα/λατίομΐνων των πξοσΰιοζισμαν» 
'Ενάντιος Si λεγοντομ, Sia τό τάναντία μιμάΒομ * 3°
ςόντεγάς ΰιετηχασιν απ' άδηλων* ει ye η μεν* χατοΟ’ 
φάσκει χαΒόλα' η Si, άποφάσχα χαΒόλα’ Tifr 
αμεσοιε μομ τοΊί εμμεσοις 'Ενάντιοις εοίκασι * το7ε μ& ■ 
Άμεσοις, ini τΐηε αναγκαίας *Ύληε μομ ά$υνάτα' 
τε γαζ άμεσων’Εναντίων, ε£ ανάγκης τω υποκείμενα π& 35 
ξεϊι Βάτεξον μρ} των τοιύτων προτάσεων-, ε£ άνάγκηί
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rj ε τε ζα  καΒ ίζηκεν άλη Β ην i f f )  τω ν  άξη μ ίνω ν  υλών * I f f )  
μ ίν  τ η ν  ’Α να γκ α ία? , η Κα τ α φ α τ ι κ η ,  οΐον Π α ? ά νΒ ξω ·  
7X0 ?  aVa7Xv«’ iff)  i e  τ η ν  Άίυνατί#, if Αττοφατ/κ»;* οίον 
Ο ύ ίά ν  άνΒ ξω π ον tiflaTotj. Π ά ν τ ω ν  Ae τ η  μ /ν  ν π ά ξ ζ & ,

5  το aA>j3r? ά ν α λ ο γ ά '  r y  <T uvvffct(?£'cc, τ ο  φ ευόον· K a
r a  μεν «V τ α υ τ α ?  r a ? "  T A a ?, y Π α?, χςμ η θ ΰ ί « ? ,  ro7? 
ά μ ΐσ ο ιν  Έ ναντ/ο/? toinot<u‘ κ α τ ά  οε τη ν  'Εν^εχομΐνην, 
Τοΐν Εμμεσο/? ' ων ό υ ν α τ ϊν  μη$' ετεςον  τιμ ζάνομ  τ ω  υττο- 
ν.αμ ΐνω  ’ χομ ά μ φ ω  0 / 7τς ο τά σ ε ιν  κ α τ ά  τη ν  έν& χομ ίνη ν  

ΐο^Ύ λην, συμψ εύΑ ντα/ · οΓον Π α ?  άνΒξω 7τον Slv.cuos ε^ ιν '  
Ο ϋΑϊ? ανθ^ωττο? Afcewc? tV<v. H  χ$μ o n  ομ ΰηλωΒάσομ  

ο τ ά σ ε ιν , »λ ·7Γοτβ μεν συναλί/θευί/σ/, 7rcr? <5ε κ #  τυμ - 
ψευίοντα/.* χ μ } κ α τ ά  τ η τ  αν «κ ό τ α ?  ’Εναντ/α/ κατονο- 
μ ά ζο ιν το · Τ α γ α ?  ’Ε ναντ/α σ υ ν υ 7 τά ζχ α ν  μεν ά ϊλ η λ ο ιν  

I f  κ α τ ’ m ^ y e ta v  i f f )  τη  α υ τ ί  υ7Τοκ«μεν</, αδύνατον * α μ α  
A affetvetf αυ τ£  δυνα τόν. Κα/ ο η  μεν α / (>ηΒάσομ Π { 0 - 
τα’σ « ? ,  ’Ε ναντ/α /, ^  A ct/ Α Ά ίλω τα /·
' Η  Ρ*ξΜ*ί Κ α τ α φ α τ ικ ή ,  χομ η μεςικη  ' λ π ο φ α τ ικ η ,  

fcaAavra/ ‘T ?revavr/a /' ω? υ7Χο τ α /?  ίνα ντΐα *ν  τ ε τ α - 
2 0  γμενα/ ·> κ ακ άνα ιν  ετχίμενα/. Κα/ γα^  όταν y t τε^α των 

κ α θ ό λ »  άληΒ ευη, τ ό τ ε  σ υνα λ η Β ευσα  χςμ if ύ ^ ’ αύτ>)ν μ ες ι·  
κ η ' ων' οίον μεξον α υ τή ν  Ησα, χομ C ff'α υ τή ν  π εζ ιεχ ομ ΐνη . 
Λ ά  χομ τ ά ν  κ α τ α φ α τ ικ ώ ν  Π ςο τά σ & ν , τη ν  κ α Β όλ χ  λ έ 

γ ω  Af >($£/ ryv μεςικην, τη ν  Π ά ν  χομ  τ>jvT/V, n o / « ? -  
2  5  3 /?  τ α ?  '̂ f f ( .φ α τ ικ ά ν , τη ν  Ο υ$ ά ν  >φ/ Ου π α ? ,  'Τ ττα λ - 

AijAs? καλί?σ/ν, «%  οΤ/τχες» ω? >? Τ ;?  υπο ryv Π α ? ,  £ τω  
^η χομ η Π α? υττο τ>}ν Τ /?  * ^μ/ ω ? y Ου 7χα? υζ-ο τ «ν  
Ο υ ί « ? ,  ΗΤω Hstf ή Ov$etv vffo  τη ν  Oti ffotv ' { τ ζ τ ο  γ ά ς  
ψ ε ν& ν  ό μ ζ  χ$μ ά όύνα τον  ’)  α7λ’ o r / το  υτχο T»jv Π α ?  «ν α / 

Sotifv Τ )? ,  Η^/ <τΐ/ναλιι3ίυ«ν au’r y , A'cWz μεν »; Π ά ν , ω ν  
κα3όλ8* λ α μ β ά ν ε ι  Αε ί) Τ / ? ,  ω? με(Ό? ry ?  Γία?. x g j  
ζ τ ω ν  εκ τη ν  Π ά ν  τ η  Ύ )ν οντον  τη  C ffcvAtBuf, ων τ η ν  
ύττο, εν ά?ληΚοιν Β εω ζϋμ ίνη ν  * εν μεν τ η  Π ά ν , ενεζγητι*  
Κω?* εν όε τη  Τ<? Κ αΒ ηΤ ιχω ν, vyttv τη ν  μ εν 11άν, π α ζβ -  

35 %Χ6ην τ η  Τ)?, τ ό  ^7ΐόκά<Βομ * τη ν  όε Τ /?  άεχομ ΐνην α υ τ ό  
Ά α  τή ν  α / λ η λα χΐα ν  ,  X&j ά μ φ ω  υπάλληλοι χ&κληντ<μ>

Κα-
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126 Nix^V8 Βλεμμί̂ β
Kara τκςαυτκς λογάς 'Ύπάληλοι, npy η Ο υ ^ Η ^ Ο υ  
■jras-. Ei <5? HPV τοϊϊ υ7ταΑ>ιλο  ̂γένεσιν c< παςοντες up· 
μοζασι λόγοι, σκοπείτω ο έζεταςικως ζητών. ‘1 ί tv 
ΙΙάς >7 Ot’J«s·, ’Εναντ/α/' )? Ί ί? κα/ Oil πας, ‘Τπ*· 
ναντίομ * >? Παί κ# Τ)>» au-Sw >5 Otia> ^  >j Ου 5
wa?, Έπαθλο*.
jyjova/ ίί των όλων Προτάσεων άντιφατικως αλληλαις 

αντίκ&νται» K&f L·ιιρκσιν οόά την άληΒ&χν κ&] το 
•ψ̂ υίβί·, ή καΒόλΰ καταφατική, κρμ η μερική αποφατι
κή' n&} πάλιν, η μερική καταφατική, npy η καΒόλπ ίο 
αποφατική ’ ηγ&ν, η Was, Key Ου π ας' Key η Τίί Key 
Ουδείς. Κα) τζτο εικότως' ey μεν yap 'Ενάντιοι κατά 
το Ποιον ΰΐαφίρΰσομ, (καταφατική γάη η μία, κρμ η ίτί- 
ςα αποφατική.) Ποσον εχϋσι το αυτό’ (upy άμφω γάρ 
καΒίλα) <q 'Ύπεναντlot ωσαύτως τω Ποιώ διαφεξΰσα), ι j 

' το' αυτό Ποσον εχκσι * (μερικός γάρ κρά αμφω.) <q Ύπάλ· 
ληλοι τχναντΐον, κατά τό Ποσον διχφίρασαι, Ποιον έχασι 
το' αυτό, η μεν γάρ μία Συζυγία, το καταφατικόν 
«χ « · η δ' ετερα τό αποφατικόν, εν ίκατεροο δε των Συ· 
ζνγιων, τό Ποσον μόνον διάφορον. η Πας γάρ ΚαΒόλΰ, 30 
Ksy ή Τ)ί μερική. Key αΖΒις η Ουδάς καΒόλΰ, Kpy η 
Ου πας, μερική. Ποιόν μεν %ν ε̂ ι, τό Καταφατικόν η 
’Αποφατικόν ’ Ποσον δε, τό ΚαΒόλΰ, η Μ[ερικόν. Πάσα) 
τ οινυν 00/ Συζυγίας των Πξοτάσεων, εν cus τό Εναντίον, 
εν eas το Τπεναντίον, εν ais το Τπά&ηλον , κχτατι2$ 
μεν κοινωνΰσι, κατά τι δε διαφερΰσιν.
'J-J δε καΒόλΰ Καταφατική, Key ή μερική ’Αποφατική, 

Kpy κατα τό Ποιον, Kpy κατα τό Ποσόν μαχόμενα .̂ 
Τελείαν εχΰσι την προς άΧ^ηλας διαφοράν ' ώσπερ δη 
Kpy η μερική Καταφατική, Kpy η καΒόλΰ ’Αποφατική' 1° 
διό Ksy αδύνατο* συναληΒέυ&ν αυτχς η συμφεΰδεί&αι 71 ®· 
ποτέ. Επι μεν γάρ της αναγκαίας°Ύλης άληΒευΰσων 
των Καταφάσεων, at Αποφάσεις ψευδείς άισιν' επι της 
Αδυνάτΰ δε, τό εμπαλιν' επι της Ενδεχόμενης, μία Κα- 

τάφασις ψρυΑ)̂  ») καΒόλΰ, Kpy η φτιφάσκασα ταΰτη 3 5 
Άπόφασις η μερική, άληΒηί ‘ KSH μί& Κχτάφασις άλη·

BriSi
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Βηε, η μεςιχη, n&j *ί αντιφασχϋσα ταυ'τ# Αττόφασις η 
χοίΒολα -ψευδής·
Ο υ W*1  ̂ υπολάμβαναν την μεξίχήν ’Απίφασιν επ'ι 

riji άδυνάτα*Ύλης, τ^καΒόλα Καταφασα συμψευ· 
5 &cB«/ ’ οον ry ίΙ«ν α> Βξωπος ΎπΊχτομ, τψ, Ου παν άν

θρωπον Ίτίατα)· αδε γαρ ή Ου τταν e£ ανάγκης συνα- 
αάγα την T<v, ω=>ε την, a παν άνΒξωπος Υτί\ατα\, ταυ· 
ro λεγαν r y , rls άνΒξωπος ΥπΊατομ. To γάξ Ου τrots 
otvTo καθ’ αυτό λαμβοίνομεν μόνον, ως ιδlav εχαν Suva· 

10 μιν, καθ’ »ι'ν τον Παν τ τ ζ > ο ίτ/ucν avcwfat, μη̂ σν σπ<- 
συ̂ ομσνον στσ̂ ον. ’Εφ' ων βν πραγμάτων το Παν ψσυ- 
ίστα/, σπ’ εκείνων αληΒίυα τό Ου παν, αν Τ8 Παν ανοα- 
ffTixcv* #<ίσν yuQ ετεςάν φησ/ν ό λίγων, art Ου’ παν άν· 
Βρωπος Υτί\ατα\> η ότι αχ *V> rSro οτ< Παν άνθρωπον 

15 'inlxTotf.
5/Eri ωαπσ(> >7 μερική Κατάφασις rijv καΒόλα Κατατά

σσουν μίξας στ'ν ατω χομ η μερική ’Αποφασις, τ ϊ/ν 
καθολ» *Αποφασεως μέρος ?τ/ν. ’£π« γ£ν >7 μερική Κα- 

20 τ άφασις, π% μεν Si εαυτήν χληΒευβι, καΒάπεξ επ\ την 
ενδεχόμενης ̂ Ύλην* π# Λα την καθόλ# Κατάφασιν, 
ής μέρος στ», καΒάπερ επ\ της αναγκαίας *Ύλης· ( «  
yaf Παν αθι?ωπον αν«πν«, *ιο/ Τίν α> Βρωπος α’ναπν« ) 
Τ8Τ στα/ >ια/ σπ* την μερικής ' Αποφάσεως. H&j αυτή 

π?/ μι'ν «ληθσυ« Si εαυτήν, άν οπ> της ενδεχόμενης 
Ύλης * π# Λ Λα την καΒόλα άπόφασιν * αοπτσ̂  σπ) της 
Αδύνατα’ «  ya'(-' ΟυΛ=*ν άνθρωπον ΥτίΙατομ, Ου παν 
άνθρωπον ΥσίΙατotf. άληΒευα δόξα η Ου παν σπί την 
Αίυνατ#, Λα t>jv Ουί«ν * ωοηες x&f ή Τ/ν ε7Τ< τ^ν ’Ανα- 

0̂γν.αίας·, δια tijv Παν.
^τΊον δε τό λναγχαίον* τό μεν χνςίως, ϊπεξ τω υττβ- 

κ«μσ«α υπαξχει αεί ’ ως τω Ήλια το κ<ν«ο9«/, ηο/ 
τα Ανθ(»«7τω rc ανατη'βν · το <ίσ μη κυρίως, ο7ΐερ εζιν» y > /  * w > λ» c j t »
*ζ ccvccywjf y &ί ccv τ<? νποκ&μννω το  κ<χτ>τγοξ8μςνον y 4 

3 5 otov τό σ7Γ>7Γ(>ο<Θ«οΘοί/ τον ^Ηλ/ον υτιό της Σελήνης ή τα 
Νίφας, eVavi7ri^o<QnTUf, οίναγκοαόν στ<ν, άζτλαν <Γ ’Α-

vuyxuicy



ναγχάΐον m  tV<· Το/δτο'ν εςι x&f το τον βαοίζοντα, βα- 
δ.’ζ«ν εξ αν«γκ»;? * η$μ το, rev <Veejwfvov , ίςαιδα/·
/\ιτ%ν it xgj re t£ ανάγκης μη cv, 07rt(> το ’Αδύνα

τον' το /kpv, κυρίως" ως τω 11 ufi το vj/u%«v, χομ τω 
οονθ̂ άττα το ι’πία&ομ' το i f ,  μη κυρίως·) ά/λ' tV αν μη eΗ* - < ‘ » ' /  ‘ < Λ Cl»5 ·*'» T<w υποκείμενο» το κατ̂ νοίΉΜίνον cos' to p«d<C«v τα 
μη {όαοιζοντι, ngff τω μη ιταμενω το ιςαόζομ. Ίο μεν
V r ' * Λ > * f θ '-,. i t *r*,«ν κυ^α. t£ «voryKijs cv, tj?s ανο̂ κοκαν* TA>fs ?<?< Io 
de κυρίως εζ ανάγκης μη ον, της Αουνατα led ετ αν 
η τω ύποχ.ειμενω το κατηγορίμενον, ’ Ον * tV αν it· μη η ιο 
τω υποκείμενο» το χατηγοςέμενον, μη vQv * της ενέχομε· 
νης *Ύλης ετίν.
|7jV τρία it όιαιρείτα/ Το *Εν&χόμενον * «V το Έ.π\ πολύ, 

το Επ/ο^ί, Κ£/ το Ε'ττ’ ελατΊον. Επί πολύ /utv,
<wf το, τον avSfazOV πενταΰάκίυλον εινομ. 'Επίσης, ι$ 
αί το, aver/vava/ K9V a»j otvoiyvavoi/. ’Εττ’ ελατΊον, ως 
το, τον σκάπΊοντα Βησαυρω περιτυχεΐν. Το μρν δν £7f< 
woAi) ’Evie%o/x€vov, Φυσταί· Tt%v f̂ t9<v, επείπ$ρ η- 
re Φύτ;ί εν τόίς οικείας άποτελεσμασιν ως επί πολύ κα· 
τορΒόί’ σπάνια γάξ τά  τέρατα ' χομ η Τέχνη τδ οίχάϋ 30 
τίλ&ς τυγχάνει ως επί πολύ. To i ' επίσης ’Ενδρχο- 
μενον, Πξοα4ξεσεωε εργον εςίν' εφ' ημίνγαρ, χομ άναγνω- 
νομ κ$μ μη άναγνωνομ, χαμ λύσα&ομ χομ μη λύσα&ομ. 
Τδτο i? τδ ένόεχομίνα τό «δοϊ καλείτο/, Κ̂ μ, όπότερον 
ετυχε * ύιό τι κατά τδτο, δδ<-ν πλέον της ανυπαρξίας η 3$ 
ύπαρξις εχ&, δτ’ ελατΊον· «;λ ομοίως εκβηνομ δυνατόν* 
όπότερον ετυχετης ’Αντιφάσιως μόριον. Το δ επελατ- 
τον ’Evie%e/«gvov, Τυχη( χ$μ Α ύτομάτϋ iff. Κομ κατα 
Tu%»jv μρν λεγομ^ν, «  τόίς κατά ΤΙςοοάςεσιν γινομενοις 
παρυφίτατομ" καΒά τωσχάπ7βν, δ τδ 5 »;σοίυ-3θ
δ̂. Τυ%>ί 7°^ αίτιον χατά συμβεβηχος εν τόίς 

κατά Π ςοαόςεσιν. Κατά it το Αυτόματον λίγο μεν, ά 
Tots· κατά Φύσιν γινομενας χ&} μη κατά Πςοαίρεσιν πα~ 
ςνφίτατομ * ω: το, σ&σμϊί γεγονότος, χομ τίνος οιατάντος μι" 
ςας της γης, υίατο* άνα^αγηνομ πηγήν, αυτόματον γας 3 $ 
Ϊϊιν αίτιον χατά συμβεβηχός εν τόίς μη χατά Πςοαίρεσιν·

*Τλ«/
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Ϊ\ςοσ$ιοζΐσμο1
’Evatrlaf '

'Επίτομης Αογικνς Κεφάλ. κνί· ι#9

ns» ΟύΜ·
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Ά ί μίν Π(9&ΙΛ(Ι9μίνη · «Το* Π«» *Av$fUM$t U9m· 
mS.

AJ ii *A*ftoiityrot · elor firwo» τ/ίχ*.
*H xvglws , ms r f  ’Ar^fwVy t o  *r*wr«r.

, *H /U17 KVgiwt, ms to ,  rov βχίΐζοντχ β*3ίζη> 1/ «ί- 
I siyxris, 1

**H , «!ι TW ’A f̂WfTf ?*?«&«/.
*H yu»j xvfiutt, «&/ ft’ Sr yMn ft t i  no 

to fiaiitftm τψ μη β*ί!ζο*τι.
Εί»το ’Esri *τιλι) f ms ro ro* ’'Avbgmno* nirrcJshiJv*

To Ένίε- λ"  7*/· ,
' Ει» r# Έ*/λ»» , »» το uvttytutxf r&} μι} mixyrm·

*<Xf,
E/» το Έη fXurJo*, »» r » 9 ror oxinjnrm Aifruv- 
, (Ψ *ψτν%Ζ*.

Των Προ-,
τάσεων

To' *Avay- 
κοίίον 

Tov ’Α& Ρ 
νατον

χομενον
&ou?eiTcq

μμΠιγορόμηο*) pi

Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν .  Κ Θ '.

Περί άττροσ̂ ορί̂ ων Προτάσεων.
πςον£ιί$(<ίοι ϊ1$οτχσ<χς eV'v, cσ«/ ίχ#-

σα/ τβί ‘Τποκ&μίνας, χοοξίς re Πςοσδιοζισ- 
^ μ* *$fi Υ(ύξ)ς ‘ Αξ̂ ζ* πςΰφίςοντομ. το yotp 

"λςΒζον dijAei μ* ν Hffij rijv τ S νποκ&μίν». μ ΐφ  έ  
35 Tcirleretf φν<τιν' JVjAo/ $ r« t7rc το το&τον υποΜ*- 

h*w μίξίκχοτί «#/ TJjy ΰυΜμιν έχ« τί Παί π̂ όσλο· 
I I ^?/Μ» *
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ςισμζ * ο-ον > «  μεν είπωμεν ο ”ΑνΒζωπος «Jeff *3$ ■> Το 
ivicuov τ3 ν.α^ολα άν^ξωπα σημοάνομεν, το πάντων των 
ηατά μεςος άνΒξώπων σνίλητίίικόν * «  δέ ye φησωμεν, 
ο άν^ζωποε Τ,ωόν εςι, Tore δηλΒμεν πάντα τα υπό τον 
■ϋίν&ξωπον, ήτοι Το άν$ζάπαον είδος, άτομα ’ η& άδεν 5 
ctfao φ06μεν, η οΤ< Παί άνΒςωπος ζωόν έςιν. ’Ewe ySv 
το ’'Αξ$$ον, κ94 κοίλοι συνεμφοάνει, ηομ η-, Λα τδτο 

off τν'ν των καθολικών πραγμάτων συμπα^αλαμβανε· 
Totf δηλωσιν * άί erav λεγωμεν, ο ’ ΑνΒξωπος , το Ζωον, 
η λί&ησις. ΑΑα η&4 πξός την των μοναδικών' ,ως orav 10 
λεγωμεν, ο "Ηλιος, >j Σελήνή, ο Iler^cff, e Παυ· 
Aoff. ’Ev/ere Λ' Kaw» tS υπεςεχοντeff ταν ομοήχων λαμ· 
βχνετ&ι’ v.ocBo τον Παύλον Λ)λω:τα/ βαλόμενοι, φαμεν 
6 Άποςολος * Κ0/ τον Δαβίδ, ο Πιροφιίτ .̂ , , ·

τοήυν Τίον ΠζΌΤασί-οον εχΗσομκα^όλα Tfcff‘TweJ<«· iy 
μίνας, άνευ Πςοσδιοςισ^α η,,Ας&ξαπςοτΗνοντα{, κα· 

λαντομ »} άάιζςιςοι' oTov u νΒξωπος πε^wa
r e ,  avifyeowes·« περπατά- Ύαυταε Je φ>ί(7<ν c 'λζΐζ'· 
τελης τδάς W(>ocrJ«̂ ar/wtvewff μεξικοάε ισοδύναμά?. ’Α/Α. ομ 
μεν Καταφάσεις αναμφιλεκίως ισοδυναμασι ταίς διωξίσμε- 20 
vowff μεςιχάις Καταφάσεσιν' α} Λ Αποφάσεις-, ποτΪΓμεν 
ισοδυναμασι τάΐ: μετά πξοσδιοςισμα μεςικοας Άποφά· 
σεσι. ποτέ δε ra<f καθολίί, *{ομ μάλι^α reus ΚαΒόλα’ 
χεδον yuQ αδάε των παλαιών, αντί τηε μεςιν.ης διωξισμε· 
νης άποφάσεως , ry αδιοςίςω χςησάμενοςφαίνεται- 3 5 
Ομως Teas διαφοξοις των άποφοανομένων ivvoteus άκοτ 
λ#θ« κ /̂ >? μ*1 διωξίσμενη άπόφχσΐϊ * ο ρ̂ν ρτγ) rJJff εν· 
δεχόμενη: f0 ’ ης ομ μεξιν.ομ πςοαδιωξίσμενομ συ-
ναλη&υασιν, ή Γ?ί JjiAoveri ή Ου Traff * «Vi rauV>iff 
»*©£/ otj μη πςοσδιω^σμενομ συνοολήΒέυίΐσι-, χ&{ πάλιν άν· 3° 
Τίφατ/χόΰί- avr;K«<yovra/. ‘Η μ tv 6·ν άδάξΐ^οε Κοοτάφοο- 
σιε, Ισοδύναμά ry διωζίσμενη μεζικη Καταφάσε* χωρ'ιί 
αμφιβολίας, ω: eî tjTotf. οϊον rj, άνΒξωπος SUcuĉ <f?i, 
τη, Ύις ανΒξωπος δίκαιός έςιν.

*π) της Διωςισμίνηε μεξίκης Κχτάφάσεως, 3 5 
«y* Tf5y τβ άςνητιχον μοςιον» were μρν μν̂ /Κί|ν

awe-
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άπόφαστ», ποτέ it κ«$όλ« notet’ (ο7ον το, Τ'? άν· 
$ξω*ο( δίκαιος χκ tV<'' άκχσαντες' η μ tv πςος τό τις 
τ ην άξ\ησιν ίζακχσοαμεν, τ  αυτόν οΙχμεΒα σημοάνην τω 
Our/s·, ε*τχν O w e f  (οπές φαίνεται σαφετεξον, η  το 

5 &κ ε~ι τεΒν πςο τχ  τ '? ' οό? το·» χκ εςι rk  άνΒςωποςάΒοί- 
νατοςΤ) ε* if τον KosrJiyô .'Vfvcv τ>?»' όίξνησιν εξακχ· 
σααμεν , τ«υτον οίωμεΒα σημοuvnv τα Οΰ ποο?,, ηγχν, 
Ου Trass' ανθ̂ ω/ΤΟί δίκαιός feiv.) Ουτω καπί τίί? «Λο· 
^ Α 7 7οφάσεως ■> κατά τ>}ν των άποφ αίνο μενών διά- 

10 νοιαν, η<*/ το μερικόν χομ το κα&ολ« σημαίνετομ, της άς·t Π f < ' 1 \ ί  ̂*v«<rfoo? σνντατ/οΜεν»!?, &>? 7T£c? το τι? το όυναμη περιε· 
' χρόνον fV τ?; οίθίθ(>:<?ώ) καταφαση, η ως πξος το κατη- 

γοξχμεν ον. Μοο&ον μεν χν αποκλίνω* KpV «ut»j ττ̂ ο? to 
καΒόλχ, όταν αττο T$f? α^σεω? 7τοιωμεΒα της άποφα- 

ι$σεως την ά?χην* χκ εςιν άνΒςωηος δίκαιος λεγοντες, 
Ουτω if καν τη καΒόλχ Καταφανεί, της άςνησεώς ft- 
Βεμενης πξο τχ Ιςι, Κ£/ Καμένης 9 πςος το τιois η πξός 
το κατηγοξχμενον ε£ακχε<&ομ , συμβοάνη την 7χξότασιν, 
ως μεν άνοαςχσαντην πάς, τη κατάμέξοε απόφαση ταυ· 

20 τον ίχΰαν' οπές σαφέςεςον φοάνεταμ τ ιΒεμενχ τχ χκ εζι, 
κατ' άξχάς της Πςοτασεως* cTov χκ εςι πας άνΒξωπος 
σοφός * ως if το κατηγοξχμενον άναΐξχσαν, τη καΒόλΗ 
απόφαση ίσο&ενην * οίον Πας άνΒξωπος σοφος χκ ε?ιν * 
οπεξ τ  αυτόν εςϊ τω ■> Oui«? άνΒξωπος σοφός έςι.

35 δ ον των ηδων των Πξοτάσεων, ήτοι των Πςοσ-
διωξκτμίνων, των *Ατΐξοσδιοξίςων, xgy των ΚαΒεκα- 

ςα * οό) μεν Πξοσόιωςισμενο  ̂ χομ 'Απξο^διόξΐ^οι, κατα 
πάντα χρόνον ομοίως έχΧσι πξός το όιοαςην το ψευΙορ 
X&f την άληΒααν\ Αι if ΚαΒ εκαςα, κατά πάντα μεν 

3° χ̂ ονον επ) της 'Αναγκαίας ύλης κ& 'Αδυνάτχ, όιαίξχσιν 
ωξίσμενως το -ψ̂ υλν· χομ την άληΒηαν. ’Εττ) if  της *Εν- 
όεχομένης, κατά πάντα μεν τον 'Ενετωτα χομ τον Παςε· 
ληλυΒότα ωξίσμενως' κατά if τον ΜεΛοντοβ, άοξίςως' 
βΤον Σων.ξάτης όιαλεζετομ, 9 Σωκςάτης χ όιαλεζετοη, 

35 οτι μεν γάξ η i/aAf^froy, η χ &αλεζετομ, i»jAov. οπο- 
τβξον i» της άντιφάσεως άληΒέυη μόςιον, ητ& η κατά-

I 3 φασις,
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φασιε, «r* η άπόφασιε, ωρισμ&νωε ακ ε?ιν «7Γ«ν Iff) 
μεϊλοντοε.
Λιενηνοχ.βδε το Mf .̂ov. η#  το’Εσό/uevov. ’Εσο/κενον μεν

ya^ είί, το εζάπαντωε εκβησόμενον * οΤον tsaf &έροε, 
eV«/ X«/wav* Μέλλον <ί?, τοεκβηναί usti μη εκβηνο̂  δυνά· 5 
/utfvcv * οίον τσίετο Βρίφοε, tsctj yραμματίκόν. δυνατόν 
yάρ yevi&ctf η#} μη γενεSetf το Βρεφοε γραμματικόν,

Αί μΐρ ΪΙρ>σ$ΜξΜμίιη , οΤο* Π«( clv$£unot λι/»·
x i t .

A* οΓο* "ΐπχοι Τξίχβ.
Λ «  Λ  Κ « θ ’  ί χ « Γ « ,  β Γ ί »  Π « ν λ » Γ  / ^ i j y o ^ e .

13» τ« Βλεμμββ

Των Π^ο% 
τ&σεων

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Λ'.
Π??ί Κ&τ&φ&σεω? ^  ’Αποφάσεων

«το«ρ«σ<ί Ι ι̂ν, go? πςοάρητοιι, τοεΛ7«ν, τ /rw  
υπάρχει * ere κατ’ Ουσ/αν, οίον ο1 άνθρωποί 
Ζωόν ζςιν. (κατ' Wofv ya^ υπάρχει τω α ν  
Βρωπω το ζωον etvotf·) είτε κατά Συμβεβή* 

κοε * go? Πλαταν διαλέγεται. δυνατόν yap αυτόν Hey 30 
διαλΐγε&α} κομ μη διαλίγε&ομ' τον άνθρωπον δε μη etveq 
ζωον, αδύνατον. Απόφασιε δέ ε$ιν, άναίρεσιε Καταφά- 
σεωε- η Κατάφασιε γάρ το αρνητικόν προσλαβασα 
μόρων, 'Απόφασιε yivtraf.
Xc»j δε το τοιχτον αρνητικόν Mcpiov, επί μεν των ε£ 'Τπο- a 5 

κείμενα ηομ Κατηγοραμενα Προτάσεων, τω κατηγο ρα
μένα συνάπΊε&οη, ηγαν τω '?ηματι. Τηε yap, Πλάτων 
διαλεγετα/, Καταφάσεωε, ’Αττόφασίε εζιν, χχηλέγα- 
σα, χ Πλάτων διαλύεται' (κατάφασιε yap fet κ& 
αυτή, τον u7rox«/wfvev άοριςον έχασα*) άχά η λεγασα,^  
ΙΙλ«τ«ν « διαλεγετο^’ το δε, χ διαλέγεται καθ’ αυτό 
μενωεϊντι Βεωράμενον, λέγεται άόριςον $7,μα, διά ΤΟ 
μηδενόε ωρισμειχ etvuf σημαντικόν* εν δε τηΠροτάσα πα· 
ραλαμβάνομενον, ωε τα υποκείμενα άποφασκόμενον, , 
ωρισμίνσν ετίν ακετι yap ωε εν, ά/λ ωε δυω λαμβάνε- 3$ 
τα/, τα αρνητικά Mef/a το διακεκρί&αι το κατηγορά^ε-



VOV υ7ϊ'ο τδ ύποχημίνχ εμφοχνοντοε. 'Em μεν 8ν των 
|| ‘Τποκ&μίνχ Κχτηγοφμόν* Πςοτοίσεων, γινόμενης
γης ’Λ7τοφχσεως , τω Κχτηγοξ8μίνω συνχπΊέον το Trie
d(>\>Y,T:'j)S Μίξίον.

5 1?7ίΙ Se των εκ τςίτα Πςοσκχτηγος8μεν8 IΙζοτάσων τω 
ΠζοτκχτηγοξΧμενω συνχτίΐίον το τοίΰτον Trie χςνη· 

cecae Μοξίον, τω ε$ι δηλονότι κομ 8Κ χ)λω τινί. Της 7 χζ 
ο χνΒζωπος ζωόν βτι Κατχφχσεως, δκ 'Αποφχσίς ε<7ιν 
η λεγϋσχ, ο χνΒ^ωτίος δ ζωόν feiv' χυτή γχς εκ μετά- 

ιοΒίσεως Κχτχφχσις λίγετομ, Λα' το μετχτεΒεντος τδ χς- 
νητιν.δ μΰζΐΰ, εκ τ5 Πςοσκχτηγοξ8μίν8 «V τον Κχτηγο- 
ςχμενον, εκ της τοιχυτης μετχΒεσεως , τ«ν Ατνοφχσιν 
ysvi&ocf Κχτάφχτιν' r x&j αντί τδ ωςκχμενα κχτηγοξ8· 
μένα μετχτεΒεντος άοςίςα, χζΒίντος δηλονότι τδ  ωζίσμε- 

15 v*r, εκ riff τοιχυτης μετχΒίσεως τδ  κχτηγοξ8μεν8 , την 
^ηλωΒείσαν ysvg&oy κχτχφχσιν. Ή  το/νυν, ό χνΒζω- 
5toe δ ζωον ίςι, Πςοτχσις, Κχτοίφχσις e<?<v, δκ χποφχ- 
me * ο 7^? «πων, ό χνΒξωστoe 8 ζωόν tV<v, εφηνε τον «ν- 
fyaorov «να/ μη ζωον, οί&! ετρξόν τι ττα^α το £αον ο <ίβ 

50 «παν, ό ανθ^αττοί ζωον δκ εςιν, εκείνος χπέφησε τδ  αν* 
^ϋόττίί, το δίνομ ζωον χυτόν, ^  εΛίλασίν or* #χ ϋοτα̂ - 
%« τα ανθ^ά^α ζ’αον «να/. Εί^^α/ J1 or/ ταν αττο- 
φαντίχαν Λόγων-, ό μεν τινι υπχξχ&ν τι λίγων-, Κ χτχφχ- 
me teiV ό όε μη ύπχςχ&ν , Απόφχαις. Κχτχφχσις
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C-J* y · ο > Am fm yyy ΐΛ>ν »  c*yjr i rfy
Σωκξχτϋί &Kcuoe «« «W  « μ^ν, if, Σωκξοίτης 8 iUencs 
1?<ν. αυτή 7«£ ** μοτχΒεσεως υττχςχει Κχτχφχσ/e. 

30 *Aπόφχσις J ) τχυτηε * >), Eco«faT»;s· 8 iUxtoe δκ e&v. 
ΟμοΙω: ngtf τδ, ’Aζΐτοτελης. φιλοσόφων f><v, Άττόφχσις, 
το, 'Αςιςοτίλης φιλοσόφων δκ hi- το ίε, 'Αςιςοτίληε 
δ φιλοσόφων ĝ iy, εκ μετχΒεσεωe Karaφχοίε ίςιν, 'Αστό· 
φχσις όε τ«τ«, το, Άςιςοτίλης δ φιλοσόφων δκ ες'ιν» 

35 Ε^ί v « f  ταν ε» Τξίτ8 Ώξοσκχτηγοξ8μεν8 κχτχφχσεων, 
χπλωο τό Χξνητικον Μοςιον πςοςιΒίμετον τω κχτηγος8·

I 3 μένω,



μένω , τά ςέκ μ ετα θ έσ εω ς κ α τ α φ ά σ ε ις  π ο ιε ί' καν έκπ λειο· 
να>ι $έ σόν θετόν  «η ro κατ^^μ*»'®*'» «τε πάντων ε£ ων 
συι -έθ ειτομ  το toihtcv, κατα τ α  υπον,&μένχ λεγομένων 
ασιωδως, κ α θ ά π ε ρ  έπ) των ορισμών, «τε κοο<τ<νοί εκ τ α · 
των κατα συμβεβηκόε  * ως c ra v  ε ιπ ω μ εν , ό Σωκ(>ατ$ί j 
άνθρωπο;·' λευκοί ε?<, %(>>? το α£νκτ<κον Μο£<ον π ροτίθ ε- 
c9oy r a  κατηγοραμένα π α ν τ ό ς , wot την εκ μ ετα θ έσ εω ς  
κ α τ ά φ α σ ή  ποιήσωμεν' c lον ο άνθρωπος ,  ζωον λογικόν  
θνητόν, va x&f επίσημης βεκίικόν s=yr τατο ά π λ η  Κατοό- 
φ χσ ις- εκ μεταθέσεω ν 8έ Κ α τ ά φ χ σ ις , ο άνθρωπον a ιο  
££ον λογικόν θνητόν va κα/ έπ ι^ ή μ κς ίεκίικόν έςι. Κ0/ 
π ά λ ιν , Σω κράτης άνθρω πος φ ιλόσοφ ο; λευκοί εςνν, απλ)} 
Καταφασ/ί' εκ μεταθέσεω ν  Λε Κατα'φασ/ί, Σω κράτης  
ακ άνθρωπος φιλόσοφον λευκός έ ς ι. Πως μεν αν y/νέ
τα/ η ’Α π ό φ α σ ις  εν ταϊί ε£ 'Υ π ο κ ε ίμ ε ν α  ηομ Κ ατηγορα· 1$ 
μένα  I !<?οτα;τεσίν * «Α α <J*j καν τοαί εκ τςίτα Προσκχτψ 
y  ο ραμένα. $ιείληπ~!αι·

να ίε καν τα<ί μετά τ  ρόστα προτάσεσιν, ως 8έον tj αστό-* , ~ _Λ I ’  <Ί * > »/ -*φχσις yivyrctf, τω Ιροπω συντακίεον την αρνησιν. τα 
yap, εν<5εχε r«/ Σωκ£ατ*?ν βα&ζειν, ’Απόφασίς έςι, το, $0 
«κ ενοεχετ#/ Σωκράτην βαόέΐζ&ν. τό %έ εν$%ετα/ Σωκρά· 
την μη βαό'.ζειν, εκ μεταθέσεων έ<ςι Κατάφασις" 'Από· 
φασις $έ τατα, το, ax ενόίχετομ Σωκράτην μη βαόίζ&ν.
ΓΙνετομ μεν yap Απόφασις έστ) των τοιάτων Προτάσεων, 
Hgy τω ε?ι συμπλεκόμενης ττ\ς άρνήσεως, crav αυτό A?2j 
το ε<»' λαμβχνωμεν κατ’ ενέργειαν εν τ«<; το<αύτα<ί Π<>ο- 
τασεσι τιθέντες πραγματικές, μ>) μέντοι μόνον συννοαν· 
τεί αυτό * ο»ον όταν a λέγωμεν, δυνατόν τον σωκράτην 
φιλοσοφϋν, α&. όταν ι δυνατόν ε?< τον Σωκράτην φίλο· 
σοφειν. ταύτης γάρ της καταφάσεως, άποφασις, usd 3® 
J?, a <5υν«τον ε«?/τονΣακ^ατ«νφ/λβσο<ρβίν* »(£/ >/, δυνατόν 
«κ e«?< tc ν σωκράτην φιλοσοφεΐν. ’Α^λα κρεέτίον ngy άσφΧ· 
λέςερον- τό κατά πάνας τάς ’Αποφάσεις Ιν τάίί μετά 
τ£077£ Π^οτατεσ», πςοτιθένομ τα τρόπα την αρνησιν’ 
« τ  έχβτ<ν, «V 8κ ε%«τι το ε<?< προσκείμενος' n&j τη?, 3 5 
δυνατόν Ι«τ< Σωκ^ατήν φιλοσοφεΐν, Καταφάσεως, Από·

φασιν
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φασιν riBtvaf, την, χ δυνατόν h i Σων.ςάτηνφιλοσοφείν.
ωσαύτως δέ ν.άπ) των άίλων των όμοιων ποών.

5J?v δέ reus Ιίςοτάσεσι τά  ’Ον'μοοτα. μετατιΒέμενα χομ 
τχ  '?ηματα, ταύτό σημαίνει dice παντός, πες) μεν 

5 γάς το ευςυΒμον χομ σαφές τής απαγγελίας, χκ ολίγην 
διαφοςάν ή τοιάδε τά£ις των ονομάτων χομ των βημάτων 
εςγάζετομ' πες) δέ τό σημοανόμενον, χδέ μίαν ποιεί την 
εναλλαγήν * τα ντο γάς σημαίνει τό ειπειε, hiv άνΒςωπος 
δίκαια, χομ hi δίκαιος άνΒςωπος, x&j δίκαιος άνΒςωπος 

ίο hi, χομ άνΒςωπος hi δίκαιος. ΟντωJg χομ τό άςνητικόν 
Μόςιον μετά τχ οςχ, ω συνεζευκία/. μετατ ιΒέμενον, ταυ- 
τό σημαίνει * ταυτό γας hiv είπείν, χκ εςιν άνΒςωπος δί
καιος, χομ χκ hi δίκαιος άνΒςοοπος, χομ δίκοοιος άνΒςω- 
πος χκ h i ■> χομ άνΒςωπος χκ h i δίκαιος.

1 5 \vro μέντα τό άςνητικόν Μ όςιον μετατιΒέμενον καΒ αυ
τό, παντάπχσιν εξαίλάτίει τχς πςοτάσ&ς' χομ τω 

μεν Τποκειμένω συμπλε/.όμενον ποιεί Κατάφασιν ε£ άοςί- 
*ςχ υποκείμενε*, οΐον, χκ άνΒςωπος δίκαιος h i ’ τω δέ Κα~ 
τηγοςχμένω, Καταφασιν εκ μεταΒεσεως, οΤον. άνΒςωπος 

20 χ δίκαιός hi * τω δε Iλςοακατηγοςχμένω. 'Κπόφασιν' οΐον, 
άνΒςωπος δίκαιος χκ hiv. ‘Ομοίως δέ κοοίτισι πςοσδιο- 
ςισμοΊς συμπλεκόμενον. έπ) γας τχ , πας άνΒςωπος δί
καιος hi, το τής άςνήσεως Μ όςιον, τω πάς πςοσδιοςισμω 
συμπλεκόμενον, ’Λποφασιν ποιεί την, Ου πάς άνΒςωπος 

35 δίκαιός έςι. τω δέ, τ)ς άνΒςωπος δίκαιός h i, κατά τον 
τ)ς πςοσδιοςισμόν συντιΒεμενον, ’Απόφασιν ποιεί, την 
Ου τις άνΒςωπος δίκαιός hiv. ΑΑ’ επεί τό Ουτις ποιη- 
τικωτεςον, άντ αυτχ παςαλαμβάνετομ τό τη κοινή χςη- 
σει σΰνηΒες, τό χδείς, οπές εχεο την ϊσην τω χτις ίχυν * 

30 διό χομ η 'Απόφασις, χδείς άνΒςωπος δίκαιός hi. θ£υ- 
τόνως μεντοι τό, χτίς πςοφεςόμενον, πςωτον μεν τή ίέλη- 
νικωτέςα χςησει χκ εγνωςομ, πλην χ$μ χαταχςηςικωτε- 
ςον λεγόμενον τό Ουτις, χδέν ωςισμένον σημαίνει κατά Πο
ών' άληΒές γάς τό, Ουτις άνΒςωπος δίκαιός h i, xgtf 

35 πλειόνων οντων δικαίων, χομ μηδενός δικαίχ ύπάςχοντος'
I 4 οΒεν
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136 78 Βλεμμ®8
cBrv Hsff 8ιά την τοιαυτην άοριςίαν, ί8  ολα>ί εν' χρησε* 
ro τούτον cjfcvrcvov in s, γίνετομ·

■ ·\ζ*$άπερ 8ε το αποφατικόν Μόριον, κχΒ αυτό μεν με· 
τατιΒεμενον, «Λα? εξ «Λ®ν r«?  προτχσείς ποια' 

μετά 8ε γρ τ3 μόρια της προτάσεως , ώ rw  συμπεπλεχ- ̂  
μ*-» ον «ν /£ αρχής, οταντολοπω? μετατιΒεμενον, τ»}ν αυ- 
τ«ν τί?(>« πρόταση' ατω λ? kW «< Ι7ζ>οσλο̂ σ/̂ ο< κ«3’αυ
τί?? μεν μετατατΙόμενοι, Tots Προτάσεις ενίοτε ανχςρίφα· 
σι, κα/ ψεν8εΐς ποιιίσιν εξ οίλκΒων. μετά μεν τοι των οςων 
cis εξ άρχης συνεπλάκησαν μεταβιβαζόμενοι , Τ as «υ* ίο 
τα? προτάσεις φυλάτίασιν, ο«>ν Πα? αν^ωπο? (^ον εζιν,
(Τ (fciov Π«ί ανίατο*·, άνΒρωπος Πα? ζωόν $ςι, ζωον 
Π as άνΒρωπος fet, H&j ό σαχως οί&ως όν8εχετομ 8ια· 
πλ'/.&Ί· αντα. *
J£< μεΤλοιμεν 8ε ημ} τχς συνακολαΒίσας * άταν συναλη· 15 

Βευίσας η HSH συμ^ευ8ομίνας ενξΐσκ&ν πασών των 
προτάσεων, κανόνι τοιάτω χρησομεΒα. Πάσης Π^οτ«* 
σεωί, η ορισμένο* εχασης τον 'Υποκείμενον, η άόριςον * 
ηομ η απλής ίσης η εκ μετχΒεσεως * H&f κατά μεν το 
Ποσόν, η καΒόλα ίσης η μερικής, r ά8ιορΐτα η ημ} καΒ' ϊ· 30 
κα~χ' κατά 8ε το Ποιόν, η καταφατικής η αποφατικής ’ 
χςη τον μεν νποκάαενον 0Οξον φυλάτίειΒομ τον αυτόν ΙτΡ* 
των συνακολαΒϋτων ά/ληλοαε Προτάσεων, ά&ά 8η ΗOff 
το Ποσόν * πάντα 8ε τά λοιπά ενα^άτίε<Βομ. Προσεκίίον 
8ε, μη τελάαν λαμβάνει* Πρότασιν τον Κ«τηγοράμενον,$$ 
«Λ α  μέρος Προτάσεως. εςω yap ως εν. ύποΒίσε* Πξό' 
τασις, η, άνΒρωπος 8ικα*ός εϊι’ 8ε* το μεν άνΒρωπος, 
'Υποκείμενον λαβ&ν' το 8ε, 8ίκα*ος fei, Κ«τηγοράμενον* 
ηομ μη ολον, το, άνΒρωπος όΐκοχός εΤι, κατηγορίμενον. 
Ίάτω τω κανόνι προσεχοντες, τάς συνακολΰΒασας Προ* 3° 
τ«σ«? άπατας ευ ρησομεν * όιον, επί Των προσ8ιωρισμενων, 
τη* Πας άνΒρωπος ζωόν εςιν, απλή ίση Καταφασα κα· 
Βολα, η εκ μετχΒεσεως καΒ όλα ’Ατΐόφασις συνακολαΒά, 
η, Ov8eic άνΒρωτος 8 ζωόν εςι * ηομ τη, Tir άνΒρωπος 
φιλόσοφος fctv, άπλη ίση Καταφάσει μερική, η Ικ με· 3$ 
ταΒεσεως μερική *λνόφασις ςυναχολαΒά, η, Ουπάς άν·

Βρωπος



ι Έπιτομνίς Aoyutfc Κφίλ, λ. 137
Βςωποί 8 φιλόσοφοί eft. Χςη γάς την μεν Κχτχφχσιν, 
7 Ivf&ctf Άπόφαση επ) των συνακολβΒμσοόν' h&1 ryv 
'Απόφαση, Κατάφαση* την *Απλήν, 'Εκ μετχΒεσεαί* 
Hey την Εκ μεταΒεσεως,'Απλήν * τα&α 3ε πάντα φυ· 

5 λάτ}ε&οοιάπχςχϊλακίχ* βίο»»τ* Καθβλί*, μενβν καΒόλπ * 
T9 Mff/κον, μεςικόν' τό Πζοσδιωςισμενον, πςοσ3ιω· 

ςισμενον' μ#} τό ’Α&όςπον, άόιόςπον * μ&τό ΚχΒ' εκχςα, 
γχΒ' εχαςα * n$ff τον‘Ύποκάμενον τον αυτόν. *0$tv, τ£?, 
Σωκςάτηs 3ΐκχ*ό: *$*, συνακολπΒησεε, η , Σωκςάτης 8 

ίο SlKOios 8κ tTt' KSM άνάπαλιν, τ£?, ανθ^ττοί πολυμα· 
Brie έςιν, jj, χνΒςοοποί 8 πολυμαΒηε 8κ ετιν. 'ATku 3i* 
ίνταυΒα, >J7 8 v iv tous άλοςίςοη πξοτχσεσι, μεμνη&ομ 
μπες άςηκαμεν πςότεςον * cr<«/ *Αποφασ&ς avraf, «κ <Vo- 
όυνχμϊίση άναμφιλεκίαε Teas μεςικάός. ωςε, tj, αν» 

15 Βςωποε 8 πολυμαΒηίόκ εςη, απόφαση, ώιΐναςγωί συ· 
νακολνΒησα τψ άνΒςωποε πολυμαΒης εςη * ρν τω Ποσά 
Βεως8μένηε i£x&ayrje * «  ye των άπςοσδιοξίτων πςοτά- 
σ?ων, μίν Καταφωσβί ϊσβ<θίνδσ<ν όμολογμμεναί roue 
μεςικαίε, etj 3‘ 'Αποφάσεη 8χ srooe ε%8σα\ φοάνοντα ·̂

*Η xur Ovvlctf t «Το* *A*ot Z£oV ίην*
"Η x«t« Σνμβ«β*ιχοί, tit Πλοότων i ’tuXSyrrotf.

”Έ»ι ;«Λ τΐ> / /  'Τμχλ,ο/»* K«r*yepjr /̂»* Πρ». 
« « « »  *? K er^jyJyy cvvxnjtov, «Το* Πλ«τ«* 
uitu'klynaf.

Έ*« rwr !κ rptrx ΤΊρνχχτι/ΫορΜμίνω*, τω Προσχ«- 
τ ι γ ο ρ χ μ ί , ψ ,  «Τον “ A * o t ‘ ’Α λ ο γ ο ν  μη  / η * .

Έ»« & τω> fc Mrr«̂ /(7M»/, τ* Kariyyepê Aij) · βΓο» 
*Α»« * *£XeyeV irir, «χ Απόφχσκ J* w£r*, Λ » 
λ* K*r«̂ i»<r<r,

Έ*< τ«ν ^rr* Tpo’fr* λ>, τψ T g ix y  ο Τη μη 
: τOf Σω*ρχτχρ βχϊίζα*.
Έ#< ii τω* των i f  Άοξίτ* 'Τ«οχχμΙ*». τψ (T*ok«/uA 

*ψ, ·Τ«ν, «* "Α»Οί λ'«Μ9ί irt*· * ί ξ 'Αν fi t  Μ
Κ«τοίφχσ» TJytTctf.

Κκ/ των Κ«5όλ« Λ ttftigntSv Ttgeghoξ$«μ»ν «<μ 
v u i i } (o v , K u S qX m  η  * * Τ Μ  f j g o s  ‘A n o p x r u c j *  β « Χ « .  

_  ^ > η  w o i n t x f .

ΉΚατύί-[ 
φασίί» 1

To'Tfe’A-

Mo'fiov.
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* Η 'Qpicrufotf ·
'Η ·
•Η *Α*λ?·

Τ~[θί(Γ& \ Ή Κ* *
*1 Η Κ«5«λ#·

Ίϊ Μι?«««·
*Η Κχταφχηχη ’ 
J’H ‘Αποφχηχή *

ΤΊ^ότοίσΐζ

*1Ρ*ίΙΚ«^βλ* Άκοφατιχΐ}· oTofy 
1 Ονλ»< "avo< * Ζ£ο» ir<». 
ι ’'Μ MiMxw* «ό»> OvVS^Am» 
[_ « Φιλόοοψίι in .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ν ΛΑ', 
ris^i Συ^ογκτμδ ’Αντιςροφνίς.
υλλογισμός fet Λcyos, εν ώ, τεΒεντων ηνων, ere* 
ξόντι των καμίνων εζ ανάγκης συμβοανα τω 
ταυτα «να/· Λόγος γάζ few ο Συλλογισμός, 
ϊζ 'ονομίτων ηομ βημάτων συγκάμενος * ev ω λ}ι$ 

Λόγω τ ε Ριντών, ατΰν όμολογηΒεντων τινων, (τα υ τα  όε 
άσιν α) Πζοτχσαε ) κατά πάσαν ανάγκην συμβαινα, 
λ α  το «να / ταυ roes' λ) t«V Γ Ιζοτάσας ετεξόν τι των ταΒ- 
των προτάσεων, εν λ ’λονότ/ ημ} ωςισμενον, οπές fei το 
Συμπεςασμχ. ΎεΒέντος λ  τδ  εζ ανάγκης ev τω λόγω 20 
τ5 Συ/λογ^τ/ζδ, "να μ>?τ<ί /Vcwf επι μόνης ύπολάβοι της 
αναγκαίας ̂ Ύλης·· επε<Βα/ τό Συμπεςασμα τ cus Πςοτα· 
σεσι y το συμβοάνα πςο^εΒατο) * τδτο ό'ε λ/λο7, το συν- 
τζε%αν φυσικως ταα πςοτασεσιν, ηγαν συν αυτούς βαί· 
ναν, ως αν ίΐποιτις ετυμολογων. *5

τοΐνυν άπλδς Συλλογισμός, εκ Ώςοτάσεων συνίςα· 
τα/ ίυα, κα/ Συμπεράσματος ετεςα παςά τάς πςο· 

τάσεις ο ντο s', εν ο: τε χομ ωςισμενχ, Καταφατική τατετιν 
η Αποφχτικδ, ΚαΒόλβ η Μεςικδ· Ηναγκασμενως λ  
Hgef άπαςαιτητως, επι πάσης ίλης συμβαίνα' τ  αυτόν 3° 
ί  «7Τ«ν, συνακολ&$« το Συμπεςασμα τάις πςοτάσεσιν,
Η λα tijv φύσιν των πςαγμάτων, άλλα λα την Βεσιν των 
προτάσεων. Αί λ/) Π^οτοόσ«ί auroras- «σί πξός τό συ· 
ναγαγάν το Συμπέρασμα, μηδεμιάς άλλης πςοτάσεως 
πςός̂  τδτο δεόμενος. Τδτο λ  ©λον, α/ λ/« ΓΤ(>οτασ«ί· λ?- 3 5 
λαλ/ μετά η& τδ Συμπεράσματος, καλείται Συλλογι

σμός ’



σμός' οηπες εκ Των τοιύτων Π ςοτχσεων λ «  τα Συμπε- 
ςχσματοε συλλογιζόμεΒα ’ τατεςι συνχγομεν λογικως το 
«ν πςοκείμενον. Συλλογή γχς λόγων ες)ν ο ΣυΑο- 
γισμίς. Ώςοκειτοίζ y b  ήμίν ϊσωε τήν λογικήν Ψυ- 

5 χήν {Αεικίνητον, ηομ λεγομεν ατως' η λογική "ψυχή αυ
τοκίνητος, τατο Πςοτασιε‘ το αύτοκίνητον, οϊ&κίνητον* 
ετεςχ Πςότασιε' Tuvrousb reels $υσι πςοτάσεσιν-, έ£α
νάγκης συνεπεται [re] Συμπεςασμα, οτι ή λογική Ψυ
χή αεικίνητος * τατο $ε ηντΰ «V πςοκείμενον. * Αλ- 

ΐΟλβί τχαλιν συλλογισμός, $ι α τήν λογικήν Ψυχήν αθάνατον 
^είκνυμεν' αεικίνητος' τοοΐεικίνητον, α&α-
voctov ' ή λογική ψυχή χςχ αθάνατος. μ/<* Ilforeeatf·,
ή λογική ψυχή αεικίνητος' trifle JlfoVow’tf’» re άεικίνη- 
τον αθάνατον' Συμπεςασμα $ε, ή λογική Ψυχή α&άνα- 

15 rcr ‘ 07Te£ εζ ανάγκης συνηκαλύ$ησε tuIs ληφ^είσοαε 
πςοτάσεσιν, ετεςον ον πχξ abras. Fiore <Je κομ αυτό το 
Συμπέρασμα καλείτοtj Συλλογισμός y ως τά  διβςωτα εν 
τοίς λογοις, «τ«ν Ιν r«7s· πςοτάσεσι, τ « · χκςας Οςας 
φημ), συνάγον ομα, Η«/ <w£ <ru&iy°v rw ev orar/ reTf ο^β/ί 

20 ΰιεσσαςμενην άπόί&ζιν. Ο τοήυν κυςίωε Συλλογισμός ο 
απλής, εκ Πςοτάσεων συνίςατομ $υω, ηομ τα Συμπεςά- 
σματος.
Q1 ίε συνΒεΤοι Συλλογισμό) ίκπλειόνων U ςοτχσεων σΰγ- 

κειντομ. δυνατόν γάς εκ των είςημίνων συλλογισμών» 
25 ενα συνΒίντας είπαν. ή λογική Ψυχή, αυτοκίνητος' το 

αυτοκίνητον, αεικίνητον' το οίεεκίνητον, αθάνατον' ή λο· 
γική ·ψυ%*ί άςα αθάνατος.
Υ\άσα Se Πςότχσις, εζ ‘Ύ'ποκειμενα ηομ Κατηγοςαμενα 

συνίςχτομ' οι μονοί κομ οςοι κυςίως άσίν' εις αυτής 
3°V*<! αναλύεται ή Πςότασις, ως είς τινα Στοιχεία ηομ 

πςωτας 'Αςχάς. Κομ ο μεν Kecrηγοςάμενος, η μείζων 
οφείλει είναι τ«  Υποκείμενα, ή Ίσος' ίλχτίων αοα- 
μως' ο ή'ίγε 'Ύποκείμενος-ι ή ελάτ!ων ή Ισος ’ μάζων ίε, 
αδαμως. *Οταν μεν αν εκ τα *'Υποκείμενα πςοο τον Κα· 

55 τηγοςάμενον εξχωμε^α, λεγετομ Εν ολω' ωε οτββν άπω- 
μςν' ή λογική ψυχή» Αυτοκίνητος' ήγαν, ή λογική ψυ%>τ 
' εν
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|y παντ) τω αντοΜητω' »j tv όλωτω αύτοκινήτω' εν ολω 
γάρ τω αυτοκίνητα ή λογική ψυχή άί /Uffci £>/. ταυτον <?e 
€?<ν «V«v, ή λογική ψυχή, εν ολω τά «υΥοκινητα ’
3j λογική ψυχή, αυτοκίνητο:. *0ταν όε πρό: τον 'Ύπο- 
κείμενον εκ ΤΧ ΚατνγοζΰμένΧ ερχωμε$α, τότε λέγετοη $ 
Kara oravrof * άί όταν ενπωμεν, το αύτοκίνητον κατά 
•πάσφ ψυχηί λογική: ' η «raf, το αύτοκίνητον παση 
ψυ%$ λογική υπάρχει, τχτο λεγοντε: ,  οτ< τα  άτομα 
•πάντα τη: λογική: ψυχή* εχε* το eivctj κsfi λεγε&αι

140 τό Βλεμμ$β

αυτοκίνητα
r/,

ΙΟ
'Ο τπεξ όί το Εν ολω, Κ£/ το Κατά παντός εν τα7: κα· 

τα φατικοί: Προτάσεσιν, χτω: εν ταΊ: A?ΐοφχτι- 
καί: το Ουκ εν ολω κ& το Κατ χόενός- w0 ταν μεν 
γχρ επί των 'Αποφατικών Προτάσεων εκ τχ ‘Τποκειμενχ 
προς τον Κατηγορχμενον ερχωμε&α ■, τότελέγετο) Ουκ h ij 
«λα* oTcv c άνθρωπο: ,  άψυχον «κ «<?ιν* η, ό άνθ^α· 
7roi w  εν ολω τά  «ψύχω εςίν ' αντί τ5, μ?(>θί· χκ εςι τ» 
«ψύχ» ο άνθρωπο:. °Οταν όε προ: τον 'Υποκείμενον εκ 
τχ Κατηγοςχμΐνχ ερχωμε$χ, τότε λεγεοtf Κατ’ χόενό:' 
ο ον το άψυχον κατ' χό'ενο: άν^ρωπχ εςιν * η τό άψυχον 20 
χόε·Λ άν^ρωπω ύπαρχοι' τχτεςιν, όίεν των τχ χν&ρω· 
πείχ είϊχς ατόμων εχον εύ^εθησετα/ το eivaf η λεγε<Β#ί 
άψυχον.
/\ύω μεν 2ν Προτάσεις ό κυρίως εχ «Συλλογισμό: ό χπλχ:· 

ΑΑ’ η μεν αύτων καλάτα\ Μ«^»ν, η ό' 'Ελάτίων. 2 5 
Hot} Μ«£ων μεν, η τον Ορον εκείνον εχχσα κατηγορχμενον, 
ονπερ netf τό συμπέρασμα' ’Ελάτίων 0ε εςιν η λοιπή' .όιον 
επ) t x Ss t x  συ/kcyισμχ' ή ψυχή, αεικίνητο:' τό αεικί
νητον , άΒάνατον ’ it ψυχί) χρα α$ανατο:' μείζων Πξό- 
τασίί isiv η λεγχσα-, το αεικίνητον, αΒχνατον. έχει γαρ % ο 
το «3άνατον, κατηγορχμενον' οττε̂  ε?< κ$ά τά συμπερά- 
σματι ομοίως κατηγορχμενον. τό συμπέρασμα γαρ, η 
ψυχή αθάνατο:, ελάτίων ύε Πρότασίς έςιν η λεγχσα·» 
ότι ή ψυχιι, αεικίνητο:.

°* τ®ν τυνθετων Συ&ογισμων αναλογώ:, Μείζων ^  
μεν ί<?< πασών Ilfοτάτεων ij εχχσα κατηγορχμενον τον

«ΰτ#ν



αυτόν *Οςον, οπές ngff τό συμπεςασμα' 'ΕλάτΙων $ε η 
τον τούτον*Οςον μή έχασα' *ctj ετι ελάτίων, ή εχΰσοο 
τον αυτόν υποκείμενον, ονπες κ&Ι το συμπεςασμα.

γετομ 3ε a&j χ,άςων Πςότασις, εν ΣυΤλογισμω, agi) 
 ̂ κςάτίων. έπά γάς πασαΠςότασις,^μ Ποτονεχε*' 

3 ()? γάς Καθόλ» ηΜεςική). ngej Ποιον' (>? γάς Καταφα
τική, η 'Αποφατική·) χάςων μεν ίςι κατά [τό] Ποσόν, 
τη: ΚαΒόλα ή Μεςική' χείςων 3εκομ κατά το Ποιον τής 
Καταφατικής >/ Αποφατική, λοιπόν κςοίτΙας ή Καθο- 

Ι0λ8 τής Μεςικής, κομ ν\ Καταφατική τής 'Αποφατικής* 
τή χείςονι 3ε των πςοτάσεων. επε~θ) το ΣυμϊΗΐ^χ&μα. 
Εΐ μίν αν εκ 3υω Καταφατικών συταίη c Συ^ογισμός, Hgff 
άμφοιν καΒόλα, αδεμία Πςότασις εν τατω χάςων εάί' 
κμ} «Vο) τό Συμπεςασμα, αομ καταφατικόν; y&j κάΒο- 

15 λα. *Αν 3° εκ 3νω καταφατικών άν\ Πςοτάσεων ο Συλο- 
γισμός, τής μεν μιας καΒόλα, τής ετεςας Se μεςικής ' 
ίπε* χείςων ες'ιν, ωςείςητομ, τής ΚαΒόλα ήμεξική' ταύ- 
T9 δή τή χείςονι επόμενον τό Συμπεςασμα, εςομ μεςικον 
καταφατικόν. *Αν δ' εκ μιας μεν Καταφατικής, ετεςας 

2ο δε ’Αποφατικής, κρμ άμφοίνόε καΒόλα συμπλακείt) Συλ
λογισμός, ετομ τό Συμπεςασμα καΒόλα μεν, (εύείπες 
80s μια πςότασις μεςική) άποφατικόν δε, τ% χείςονι κα
τά τό Ποζών πςοτάσει επόμενον. * Αν 3 εκ μεςικής Κα
ταφατικής , Hgtf καΒόλα ’Αποφατικής άπαςτιόΒείνι Συλ- 

2 j λογισμός, άκολαΒήσα τό Συμπεςασμα, τή καταφατική 
μεν κατά τό Ποσόν, τή αποφατική 3ε κατά τό Ποιόν' 
κςμ εζομ μεςικον άποφατικόν εξ άμφοτεςων των πςοτά
σεων τό χείςιςον έκλεξάμενον. 'Εκ δυω 3ε αποφατικών 
Πςοτάσεων, καν καΒόλα etev' ή εκ δυω μεςικων, καν κά· 

•jo ταφατικομ β εν , ύοεποτε δυνατοί γενε&αι Συλλογισμός, 
t l  ο Ανηςςοφη, worn ςςοφη η ς  μ  Τ87ησω ygj 

παλινόςομησις. *Αυτν\ ή 'Αντιφςοφή, κομ εν*Οςοις 
Βεωςϋτομ, κομ εν Πςοτάσβσι, π $  ΙνΣυ1λογισμοΊς. *Αλ
λά πες) μεν τής ίν*0ςοις άντιτςοφής, εντω'πες) των 

35 Πςόςτι κεφαλαία διείλκπΊομ' 'ότί ό Πατής, Τ ι5 Πατής* 
λ&ί ό Ί  ιός, Πατςός Ύίός, w j τά εξής.

'Εν
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3£ν  Συλλογισμός δέ γίνεται Ά ντιςςοφή. όταν τό Συμπέ
ρασμα λαβόντες, κομ πξο&έντες τψ  μείζω των Π̂ ο- 

τά'-εων, τ«ν έλάτίω χατασχευάσωμεν * οίον κά£)ω Συλ
λογισμός ο λίγων. *j λογ««ϊ ·ψυ%«, αΰτοκ/ν«τοί· ’ το αΰ- 
τοκίνητον, αεικίνητον * το oc&kmtiτον, «θανατον* >j λογι-$ 
χή "ψυχή, αΒάνατος' εχομεν αν το αυτό Συμπέξασμα, 
οτι ή λογική "φυχιΐ αΒάνατος * τ2γο λαβόντες κρμ πανί· 
σαντες έλάτίω Π ςίτασιν, είτχ ίτξο&έντες rots λ emus, 
ποιΗμεν ΣυμπίξΟ.'τμχ, tjjv ^Jv χσαν έλάτίω Πςίτασιν, 
λέγοντε* 8τως. ν λογική -ψυχή, «θάνατοί' το χΒάνα- ίο 
τον, αεικίνητον * τβ αεικίνητοι, αυτόκλητόν · >j λογική \pu- 
χ »7 άξα αυτοκίνητος. 'Ενέχεται δέ χομ την έλάτίω 
Ώςότασιντωσυμπεςασματισυμπλέξαντας. ποιήσομ Συμ- 
%εξασμα Ttjv εν τω πξοτέξω Συλλογισμό») μάζωϊΐξότασιν' 
οϊον )) λογική "ψυχή, αθάνατος' το αθάνατον, αυτοκ!· 15 
νητον' το αύτοκίνητον, αεικίνητον ’ η λογική "ψυχή αξχ 
αεικίνητος. Ουτω μεν 8ν γίνεται η εν ΣύλλογισμοΊς ’Αν* 
τιςξοφή.
- H i  εν Πξοτάσεσι γινόμενη 'Ανηςξοφή, η την μεν τάζιν 

των*Οξων φυλάτ7«, τον αυτόν τηξ^σα ζατηγοςύμε- 20 
νον, κ& τον αύτον υποκείμενον* μόνην δέ τη,ν ποιότητα 
μεταβάλλει, ποίύσα την αποφατικήν Πξότασιν, κατα- 
φατικήν’* χομ την καταφατικήν, αποφατικήν. Κα/ λε* 
νέτα/ αυτ»ι ενδεχόμενη Κντιςξοφη, ως επ) μόνην τη,ς εν* 
δεχόμενης*Ύλης συνιςαμενη' οίον, T/f άνΒξωπος λύετομ, 2$ 
Ίις άνΒξωπος 8 λύεται αυτή δ' ύκ αν din κυρίως 'Αντί- 
ςξοφή- ' Ε» δε μήτε των *Οξων ή τάζις φυλάτίοιτο, μή
τε μην η ποιοτης. γίνεται ή καλάμινη συν άντιΒέσε* Αν- 
τ ιξξοφη- Καλ«τ«/ δ> ατως, διά τό άντί'ξξέφειν ημάς εκ 
τ 8 κατηγος8μεν8 π^ος τον υποκείμενον, λαμβάνοντας 30 
τύς αντικειμένας των Οξων. αντί καταφατικών, άποφα- 
τικ8ς, xgtf αντί αποφατικών, καταφατικής· οΤον, β  ό 
άνΒξωπος, ζωον’ τό μή ζωον, ύδε άνΒξωπος' χομ ei τό 
τίνξ, ύψυχξον' το ψυχρόν, 8χ) πυξ. 'Αναγκαιότατη 

.δε εςιν επι πασης*Ύλης ή τοιαυτη 'Αντιςςοφή. Ei δ ή2$ 
μεν ΐίοιοτης ή αυτή μένει των Πξοτάσεων, ή ταζις δέ μό

νη
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vrl των^Οςων ενχ/λατίοιτο ·> χομ ο μεν υποκείμενοί γ he· 
rctf κατηγοξύμενος, ο δε κατηγοξΧμενος υποκείμενος, γ/- 
νετομ ηαπλή χντιςξοφη' άοπλη γα(> 'Αντιςςοφηfeiκοί'.ω- 
via δύω Προτάσεων, κατ' αμφοτέξβς TW ifW ' της μεν 

5 τήξεως των °Οξων χμειβομίνης, τχ δε ποιχ φυλχτΊομέ- 
vis μετά τδ συνχλνβέυειν. „
* Ε ~  ^  κατ τεαεαζες tcf Ώξοτήσ&ς «σί, κα$ίλχ 

καταφατική, κα&ολχ αποφατική , μελική καταφα
τική, μεςικη αποφατική’ η μεν κα$ολχ Καταφατική, 

ιο π<?οί τ*ν μ /̂κ»)ν Κατοβφοβτ/κΐίν αντ/^ 'ψ », κατοβ την (>η- 
&είσχν*Αντΐΐζοφην την απλήν* οΤον Πας άν$ςωπος, ζαον* 
χμ] 1 < £αον, «V3ifcwTroi·* η δε κα$1λχ 'Αποφατική πξ'ος 
εαυτην’ οΤον, Ouoeis· ctv&pomoii άλογος ε<ςι \ χμΐ Ουδεν 
αλογον, ανΒςοοποε εςι. Κομ η με ξΐχηδε Καταφατική πξος 

ι j εαυτην α\τιςζίφει, οΤον, ΤΪί άν&ζωπος λψκοί,χμι Τι 
λευκόν αν&ξωποί. Η δεγε μεςικη ’Αποφατική, επί μο
νών των ενδεχόμενων πραγμάτων αντιςςεφει πς'ος εαυτην, 
oloy, Ου πας ανΒξωποί πενταδαχΙυλος * χ& Ον παν πεν
ταδάκτυλον , οί&ςωποί· Επί δε τωνά&ων, ντε πς'ος 
εαυτνν αντιςςΐφεί ϊ  χτε πςδϊτίινκαΒόλχ αποφατικήν. 
« γας είπωμεν, Ου παν-ζωον ίππος, δ δυνάμει α είπειν, 
χμί, Ού πας ίππος, ζωον  ̂ η, Ουρείς ίππος, ζωον* Χ\χς 
γας. ίππος, ζωον ες,ιν* ο&εν'κατ άποδοκιμάζετομ η άν- 
τιςςοφη *rr,s Ου πας, Α7λί χδ' η χαΒόλχ *Αποφατική, 

3 5 επίγε των ενδεχόμενων άντιςςεφειπςδς εαυτην. · ίςϊ μίν 
yap είπειν, ωςενδεχετομμηδεναάνθρωπον λχσα<&ομ· xh/εςι 
Of χμι αντιςςεφαντας είπειν, οτι ενοεχετομ μηοεν λχο- 
μενον, άνΒςωπον εινομ. λχετομ γάξ χμ/’Ιππος χμμ Bits·, 
χομ χκ ε~ιν αλήτες το λέγειν τον Ίππον η τον βδν ενδεχε- 

3ο<&«/ μη εινομ αν&ςωπον. , ανάγκη γας μάλλον τάυτχ μη 
εινομ άνΒςωπον’ τχτεςιν, αδύνατον είχομ̂ τον *ίππον.η, τον 
»#ν, άνθρωπον, ο yap αναγκη μη «vow, τχτ αδύνατον 
εινομ ο οε ουνχτομ χμμ εινομ χμ\ μη εινομ, τχτ ενοίχε&ομ 
λίγο μεν.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΛΒ'.
Π^< των τ^ών χψοίτων.

ν τω αττλόο Συ&ογισμω, Τξ&ς χυςίως*0#οι «V/*
• $ΰω γάξ Πςοτάσ&ς ο άπλΜ εχ& ΣυΛογιτμόί, 
ών εκάςν\ ίΰω κέκτητομ **Οξϋί * piνα ‘Ύσιοκάμενον, 
K# ρνα KaTiryoftyiPVev. ’Α&’ ί̂Λον /usv ί'χ« 

τον eva των ĉ wv, rev <Ϊρ λοιπον T# ετεξοο σίζοτάσπ Κοι
νόν. Τξ&ε^Οςοι τον οίττλέτν συνιςωσι συ&ογισμον'

ιομ Αλ/ ’ιΑοι, kW ό KoivoV* οί /wfv ίν ’/Αοι» ’ Ακ^οΓ ο <1? κοι
νοί, M^W* οΓον, «ίοο Π^ο'τασίί, ο α ν ία το ί Ζ£ον * h i·  
ςα Πςο τασιε, το âov, OiWof * ταύτοΜί Λ) το«ί JWi I7fo- 
rccaeaty το ζωον, (>οί κοινοί ‘ ο Εαυτοί οι>οί κ ο μ μ ο ί  
ρ«?<ν* ιοιοί οε ngfif ακςοε Οςοί> τρ μρν ταν Π^οτασραν, ο 

ΐ 5, Ανθ(>Λ;7τοί* τ% <5ρ, ή Ουσία ' συναγόμενοι Je ο/ αν.ςοι των 
0£&>ν « ί  ταυτό, Kg!/ ο<ον (ΐχμενοι, συμπεςασμα γίνοντομ ' 
«  γα$> ό^Αν^ωττον Ζα>ον, κ^μτόζωον Ουσία, ο «νθ ο̂οττοί 
«κτ/α hlv- ‘Ο το/νυν κοινοί Η08/ μκνβί ^Ο ο̂ί ♦ ο ίΐί ρν τ ζ  
συν ν̂κΗ των Ώςοτάσεων λαμβανόμενος, § κατά μεν τήν 

2ο μίαν των Π?οτ«σρα>ν υπόκΗΤομ, t#tptiv, 'Υποκείμενοί 
h i' κατά <Jp τψ  αλην κατκγοςάτομ, te rh i  Κατvjyĉ y· 
μένος ρτιν, κ Hi# κατ’ άμφω τά ί Ιΐξοτάσαε κατνιγο* 
ξϋτotf, r κ& κατ' άμφω ύπόκειτομ * hW Ζτω τξία Σχή
ματα Συϊλογισμων άνοίφοοηετομ, Εί μεν γά? ο κοινοί 

25 Η#1 μεσοί*0ξοί, κατά μεν τήν μίαν των προτάσεων τω 
άκςω υπόκεηομ ' κατά $e τ»?ν ετεςαν rS λοιπή ά*ςχ κα· 
τνγοζ&τομ, το πςωτονγίνεται Σχήμα’ οΐον ό"Αν&(>ωηος, 
Ζαον' το ζωον. Ουσία' ό άν&ςωποί - Ησίχ. Κι ίε Hgfj 
*«θ ϊκατέξαν των Π^οτασραν, ο αυτός κοινοί κομ μεσοί 

Ίο*Οξος κατηγοξ&τομ κομ άμφοτεςων των άκ■ odV, το $εύ· 
τβξον γίνετομ Σχήμα' otcvo^h\Βςωποί% 7άον' b Λ$θί, 
t  ^wov' ο οίνθ̂ ωττοί, y λίΒος. Κί <ί' κομ καΤ άμφω τά ί  
7Γξ>οτ«σ«ί, ό αυτοί κοινοί κομ μίσος^Οξος  ̂ Hgj τοϊί Αιτίν 
άκςοις νπίκ&ταμ το τ^/rcv γίνετεμ Σχήμα. οΤον « wAv· 

35 α̂ΐ7Τ05·, Ζ»ον* ό «νθ^Τίί» Λογικόν* τ ' fĉ cv, λογικο'ν. 
Το /Λ«ν tiv Κξωτον Σχήμα i τυΑογιςικύς Τξίπίεί κεκσνι·

ruf
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rctf τΐοζαςαε' τοσύταε Se H&f To AfJr^ov. to it Tfmv 
Σχημού) τςόπαε e%et ovfc-oytSiKHs·, i'£- Συ>λογι ι̂/.ο) δό 
τςόποι, K&} auAoywKoij Συζυγή κατονομάζονται * δνω 
γάς πςοτάσ&ε καΒ' ha  of ον συνεζευγμίναι, τ<£ν το/Η- 
τ»ν Τξόπων ί'κα^ον άπεςγάζονταρ llaaaf τοΐνυν Σνζυ 5 
ylctf ov&oyiSixctj των τςιων χημάτων. hr αν Τξόποι συλ- 
λο7«?<κο<, ττοσαντοη τόοζαξεε Hi# <̂ κ«.
J ĉn’co .̂t'v «ν τ<£ν τ^ων %^«τα)ν «VI, το, μίαν των Προ

τάσεων ε%«ν tVot̂ cv οβνταν κ«ταφοίτ/κ>}ν a’vay· 
κ>?ί·» η<Μ μ'ικν καΒολΰ· t’v y dm y«V τα>ν χηματων συ* ίο 

7τοτί Συ^ογκτ/κοί·, Η *κ Λίω «7Γθ(ρο6Τ/κ<ί>ν 7ϊξοτά- 
σεων, η έκ (]'υω μεςικων. Ύοουτα μεν Ζν των Τξίων χημά- 
των κοινά.

rf|i;or. it, τη /utv πςωτϋ χημχτοε' το την ελάτΊονα Πξό- 
τασιν eχανοία καταφατικήν' «τ* καΒόλΧ, « τρ με-1$ 

ςικι\ν' net} το, την μάζονα χαΒόλα διαπαντόε, etrt κα
ταφατικήν, &TS αποφατικήν. Συνάγοι δό το ταατον 
χημa H9# καταφοίΤ<κα, H9# αποφατικά συμπεξάσματαρ 
net! καΒόλΰ, κομ μεςικα.
^ η δευτίςα Σχηματοε ’ίδια, το εχειν clot χοιΒόλα την 20 

μάζονα πςίτασιν, hre κ«τ«^ατ<κ»;ν « τρ αποφα
τικήν * μά?λον δε τ5το κο<νον, τω πςάτω τε κα} δευτεςω 
Σχημχτι. ΚυςΙωο it ΤΗ δευτίξύ Σχήματα; "ίδια, το, τκν 
ίλάτΊω πξοτασιν, hre καταφατικήν ρχ«ν, οΐτε αποφα
τικήν' η καΒόλα πσ#ν, η μεξίκην' K$tj το τηξάν πάντοτε 2 5 
τ «ί πξοτάσ&ε άνομοιοχημοναε, «τπν άνομοίαε κατά το 
IIοιόν' άγαν, την μίαν μεν καταφατικήν οιαν δητινα, την 
it λοιπήν αποφατικήν. Συν ay ot δε τηγο το χημα H&f 
χαΒολϋ nsH μαζικά συμπεξάσματχ, πλην αποφατικά 
πάντα, n&j χδίν άμποτε καταφατικόν. 5°

τξίτα Σχηματοο" ίδιον, το έ%«ν oUi την Ιλάτίω πξό· 
τασιν καταφατικήν, είτε ν,χΒόλχ. άτε μεςικην. μάλ

λον όΐ ΤΗΤο κοινόν τω πςωτω κμ} τψτω οχήματι. Κυ- 
ξίωε $  τη τξίτβ χηματοε ’'ΐλον, το t%«v τ,ην μάζω πξ> 
τασιν κατά το ποσόνάίιάφοξον, η καΒόλα δηλονότι, η με- 3$ 
ςικην, η καταφατικήν Ζσαν, η αποφατικήν. Συναγα δΐ



το τςίτον Σχήμα καταφατικά K$tj αποφατικά συμ- 
πεςάσματα' πΐήν τά πάντα μεςικά, κ& χόέν κα§βλα 
ποτέ.
Υ^νςατηςητίον δε τά  Κοινά των τςιων Σχημάτων άπαν- 

 ̂ ταχχ ’ το μήτε μεςικχς eivctf αμφν τά : πςοτά- 
σαςεν χδεν) των χημάτων, μήτε μην άμφω αποφατικά:. 
Πζωτην μεν χν Τάζιν έκανοτάν Σχημάτων άκότων άπά- 
ληφβν, ο πάντα συνάγαν δυνατοί τά συμπεράσματα ’ τά  
Καταφατικά, τά  *Αποφατικά, τά  Κχ&ολχ, τάΜεςικά. 

ι0Τ«ν S«vTf<;av δέ Τάξιν, ο καταφατικόν μενά συνάγω Συμ- 
πεςασμα * τέως δ' χν συμπέξαινα ηομ ΚαΒολχ, Μεςικά.
Τκν τςΐτην δέ κςά υπάτην έλαχε Τά^ιν, ο καταφατικά μεν 
ημ} αποφατικά συΧ^ογΙζετομ, πΐην απαντα Μεςικά. 
ΚςάτΊον γάςχήμα* x#j ας άπόδαζιν χςησιμωτεςον, δπεζ 

15 άπλως κα$ολχ συνάγα, τ3 μηδέν κχ§ολχ συνάγοντος. 
Πάλιν κςάτΊόν έϊιν. ο καταφατικόν κα$ολχ συνάγαν δυ- 
νατοα 1 y γάς άποδακτική 'ΐ.πι^ήμιυ, διαφεςόντως μεν 
tonΜόχθοι το κα$όλχ καταφατικόν, μάέΐον τχ αποφα
τικά ’ το μέν γάς, τά οντα κατασκεύαζα ’ το δ' άποφα- 

30 τικδν, τά μη οντα' ποΤλω δε κςάτΐΰν ηομ τιμιωτεςον τχ 
μη οντοϊ, το ον. Κατά δευτεςονδέ λόγον, ημ} τχ κα3ολχ 
άποφατικχ έφςόντισεν ή άποδαζις’ η μίλησε δε των με- 
ςικων' έπά τά καΒόλχ ζητά, κ& πες) αυτά καταγίνε
ται· Τζόττοι δέ συΤλογιςίκοι τχ πςωτχ Σχήματος τέασα- 

a5 ξΜ·> Η9Η ΤΧ δευτεςχ τέοχαρες' ε£ δέ τχ τ ς ’ιτχ· Κατά 
μεν γάς το πςωτον Σχήμα, όΰωτινά παςαφυλαασόμε^α * 
Το, μηδέποτε την έλάτΊω πςότασιν άποφχτικήν avetf9 
μήτε τήν μάζω μεςικήν. 'ίΐσαέηως δε κατά το δεύτε- 
ςον, δνω ’ τό, μηδαμώς είναι τ « ί  Πςοτάσας όμοιοχήμο- 

3° νχς, μήτε τκν μάζω ποτέ μεςικήν. Κ ατά δε τδ τςίτον, 
ίν μόνον υπάςχα το παςατήςημα' τδ , μηδέποτε τήν 
έλάτΙω πςότασιν αποφατικήν metf. ο$εν εύλόγως των 
ά&ων δνω χημάτων άνά τέκαηας έχόντων σιιίίΑγίϊΐκάε 
^νζνγίχς) τό τςίτον εζ έχληςωσατο·

Έτητομϋς Λογική Κεφχλ iff. 147

Κ 2 Ο
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x»;v «κ«/ T(f>

Οί/τ#τ«ο Πρβτα- 
σβτ ομο>ο<χβ·
μ** ίχ**>
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Κα^βλχ ̂  Ml-
(XXX.

fT W vM e^ /u /i 
ίχη» <jp* «Λ*· 
φοο',Υ nttr* το 
ποσό*.

Τ * . Α Έλχτ7-
Jtjf ΛΓβΤί Άχ»* 
φχτικην,

Κα/ s-t/vayflrr Μί* 
f«x«, Κχτβ^Χ* 
mews')»Xj Ax·*
φ * Τ Μ » $ .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΛΓ;
Πε£» τ »  ττ^ωτβ Σ%νίμΛΤ0?.

Ο Tie» β wivos· *ge/ μέσος* Ofer, τα //?ν, ν7ίοχάμ(Λ 
toe &η των ακςων’ τ& $έ, κοίΤΥτγ χ̂μενοί * ($ ' 
λον ^ βτ< xeertryofeh-etf τ ζ  ?λάτ%νος, ΰπόκ«*

& τα μ«ίζοw.) tctf το ττ̂ τ̂ον ylvtTCtf 
ΣΧΙΡ*' f ίε τ£ χ,νιματος Τζόγοι cvAoytimol} yet· $5 
θαί πξΐ&ξητβμ-, τΐαζωςπ. *gj πξωτος μίν ίς» Τξοττοί,
' U *



fo e  h  ίύ* συνίςατα^ καταφατ/κνν καΒο'λ» ΠζοτασΜν, 
καταφατικά ymBcAh συνάγων Συμπ^ασμα' οίον εκ τ 5 
*£ν ολα’ Πας ανΒξοοπος,Ζωον' Παν ξωον, Ουσία' [αςα] 
Π as χνΒςωπος Ουσία.

5 A. Β. ' Γ.
Ουσία. Ζαον. ΑνΒξωπος.

ί! Λ Λ.Γξο!μ μ *  τ* .

Έ?ητομ% Λoym$ Κεφαίλ. λγ. Μ 9

ι Γ Κίί/ »τοο Tlas ανΒρωπος ev ολ&> τω Ζωοο Παν έωον εν 
ολρ ry Ου<πα' Παί1 αν&ξαπος ev oKy τ# Ουσία. Εκ 

re Kara τταντοί * 'Η 8<r/a, κατα παντός ζωχ' το ζωον* 
κατά παντός άνΒ^ωπα' ‘Η όσια, κατά παντός άιΒξω· 
W8. Κ«/ Ητως- ΙΙέσία,παντι ζάωύπάζχρ. Τοζωον,

a ο π αντί άνΒξωπγ. ‘Η 8σ/α, τταντί άνΒξωπω υπάςχα.

Α. Β. Γ,

/\(ΰτ€ρος Ύξόπος τδ πςωτκ Σχήματος, $ς h  καΒολ* 
καταφατικής τδί’ΕλάτΙονος, καΒολα αποφατι

κής TJjf Me^cvoi, αποφατικά χχΒολχ συνάγα Συμπε- 
ξασμα' οίον εκ τ S ’Εν ολ« Owe ev βλ«. Πας άνΒξοο·

3 5 *°ς» £ωον Ovifv^fov, λ/θδί ’ Ουί«ί ανΒξωπος, λίΒος. Κα/δταί' 'Ο άνΒςωπος, ev ολω τω ζώα· Τβ £«βν, 8» Ιν
Κ 3 ?λα>



<ιλω τω λιΒοο' Ο άνθρωπος ενολω τω λιΒω άκ (kiP* inra? 
αχ νπαξχ& μεςος τα λιΒα ο ανϋξωπος, αν etvctf rev λ/· 
Ssv μεν ολον, αυτί &τ* μεξος τον ανΒξοοπο*. ’Εκ τδ 
Κατοο μχβενος apt} Κατά παντός' Ό  λίΒος Κατ ahveg 
Ζάα ■ Το ζ£ον κατα παντού άνΒξωπα * Ο λΐΒος κατ α· j  
&;·ον ανθ̂ άττί?. ταυ re ?V< κατα μ*ι$ενος x&f χατ ah· 
>ός' xcof ατως* ‘O λ/Sov fiifv» £αα υπάξχει * To £αον» 
aravri αι-θ^ά^α * ‘Ο λ$ον aja  ifdevt αϊΒ^άπω ΰχάςχα.

150 ΝΐΜφοξβ τδ Βλεμμββ

ft.
rf*

A. B; Γ.
Γ>λας«κο*· ^Ανί^αττον. Zacv.

ΎςΙτος Ύςοπος τα ττςωτα Σχήματος, ο εχ καταφατι· 
κί?ν μεξΐν.γ\ς τϊίν 'ΕλάτΊονος, χμ} χαΒολα καταφα· 2© 

m « f  τϊ?ν Μ«^οιοί <» μεςιχον καταφατικόν συναγων Συμ· 
πέςασμ»' οιον εκτδ Έν ολα’ Τ< £αον, «ν^α^ον’ flap 
avS^airev, γελαςικίν" Τι£ωον, γελαςιχόν. ΚOf arm'
Τ< £aev εν ολα roy ανθ^)7Τω1 Παν αν&̂ αττον h  ολα τω 
γελάςιχω * 1» £αίν Ιν ολα τα γελαςιχω. ’Εκ τα Kara 25 
παντός κρα Κατά τίνος. 1 ο γ^λαςΊκον κατα φαντόν αν* 
ΒςΜ7ΐα’ 'Ο άνΒςωττος κατά racs ζάα' Ύο γελαςιχον κα· 
τα  τίνος ζάα. Κα) ατω' Το γελαςικον, παντϊ άνΒξάπω·
Ο αν&ςοοπος τινι ζωω' Το γελαςιχοντινι ζάω· Δυνατόν 
h Hpf άντι τα Τ/ν ι7(>οσ$ιοςι<τμχ πξοσλαβάν ωςισμενον Tt 30 
πξοσω-πον των καΒ'εχαςχ, χομ τά  αυτοί πάλιν συναγα·
V«ν. οΤον ο Σωχζάτχς, άνΒςωττος* Παν άνΒζωπος·» γε· 
λαςικον ο Σωκράτης χςχ γελαςικόν. χρμ πάλιν" Το 
γελχςιχόν κατά παντός άνΒξωτςα · ‘Ο ανΒςωπος κατά 
τα Σωκ^άτα: * Ί α γελαϊιχο* άξχ κατά τα Σωχςάτας· 35



A. Β. / Γ.
Το σολοίκιζαν* Τξαμματικός. λ &ιοψ.

Π
Ον.
Κ9$.

Έπιτομνίς Aoyiwg Κεφοίλ. λγ. 151

Ύεταξτος Τξόπος τή πξωτ8 Σχήματος, ος εξ άποφα· 
τικης καΒόλχ τή,ς Μάζονος, η&) καταφατικής μελι

κής τ^ς ΕλάτΙονος συμπεςαίναμεςικον αποφατικόν, otov, 
εκ τ5 Κατοο μη$ε\ csy κομ Κατά τίνος. Το σολοίκιζαν 

15 κατ' fifievcs γξαμμαην.8· Το γραμματικόν κατα τίνος 
αίΒΙοπος' Το σολοίκιζαν καΤ 8 παντός οα&/οπος. Κα/ 
ar<w* Το σολοκίζαν 8$ενι γςαμμαηκω’ Το γραμματικόν, 
τ ινΐ α&ιοπι ' Το σολοίκιζαν τινι αιΒΐοπι 8χ ύπάξχα, Τ8· 
τεζιν, έ παντι αιΒΙοπι υπάςχα. Έκ τ 8 ’Εν ολω, κομ 

30Ουκ?ν ολω. Tis- οάΒΐοφ, γραμματικός* Oii«ff γςαμ- 
ματικος, σολοίζίκκ,ς’ Ου πας οαΒίοφ σολοίκιζες. Κα/ 
8τω. T)s· οα&ΐοψ εν ολω τω γςαμματικω' Όυήας γραμ
ματικός εν ολω τω σολοικίζω' (^ ε γάς εζΐ μίςος τα σο· 
λοικιςζ ο γραμματικός * άπν&οτςιωμενος it μα/λον αυ· 

35 τ2.) Τις άςα ouB/όφ, 8κ tv ολω τω σολοικιζη’ τατίςιν, 
Ου πας οαΒίσφ tv ολω τω σολοικιςζ..
Q vtoi μεν 8ν οι τίστάξες Τξόποι τ5 πςωτ8 Σχήματος, 
w εξάληΒ&ν πξοτάσεων, αλ»jStf οκ* συμπε^οάνπσιν. 
oBtv κψσυίλογιζικο] όνομάζοντομ* οι it ’ αυτ»* άπαν-

3ο τ«·, άσυλλογίζοι άσι, iiot το συνάγαν κ& άλτ,Βή κομ φευ- 
i*i» των πξοτάσεων 8σων άληΒων. ’lia γ«£ Μ καθολ» 
καταφατικής τής Μάζονος, ^  καΒόλ8 αποφατικής 
της ΕλχτΙονος, άλη&ες ηομ φευίες εν πςωτω συνά- 

, V*Tctf χήματι. 'ΑληΒες μεν’ Ου$άς λΐΒος άν$ι \ωπος· 
35 Has ̂ αν̂ α)7ΤΌί £αον * Ouieff λ'ιΒος ζωον' Ψενσες St * 

λίΒος'άνΒςωπος' Πας άνΒςωπος, 8σία" OvSae
Κ 4 λ/θβί,



ΐ5» Ν««φό?β re Βλεμμ̂ β
λίΒος, wlcc· Τ οιαντ» συ μ β  cuvet no} rots ot/koic Τξόποις 
τ «  tchstu χημχτοζ, το7ς μη πούξχίεΰομενοις ημϊν· Το 
αυτό ush «τι rZv ά&ων χημάτων ίςίν εΰξείν'

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Λ Δ'.
Πε£* 78 $ευτί?8 Σχήματος η μ  τ^Γτβ.

rccv ο κοινοί κομ μέσος* Οςος κατηγοφται Η&} 
«μφοτεςων των όόκξων' rare το δεύτερον ylvs- 
rctf Σχήμα. Τξόποι Je avAoytsixo) nee} rSie 10 
τ$ Σχημχτοϊ, τέαζαξες. Π ςωτος μεν &ν εκ κχ? 

Βολ* κχτηγοξίκης, ηγαν καταφατικής της ’ΕλάτΙονος * χμ} 
χοοΒόλϋ *ε$ητικης, ταντον $' βπ«ι>, αποφατικής της Met· 
ζ,ονος. Συνάγει $ε Συμπέρασμα καΒόλχ ςεξητικόν. οΤον.
‘Ο χνΒςωπος ζωον. ‘Ο λίΒος, 8 ζωον * ‘Ο άνΒξωπος, 8 λΙΒοί. ι j

|£«/ πάλιν' Το ζωον υμτ i/Jgyoi λίθβ* Το ζωον κατα 
παντός άνΒζάπχ * ‘Ο λΙΒος χξΧ κατ' άξενος άνΒξάπ8· 

τξόνος τϊ$β τ£ χημχτος* h  καΒόλπ τοξητι· jeijff της 'Ελάτίονος, χμ} κατηγοξίκης χχΒολ# της Μ« j j  
ζονος' Συνάγει & χμ} χυτός καΒόλ8 Φξητιχον * «»«*■ '

όυίχς
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T ir o s ' Tp'c7ios cr ex peftttye χαταφχΤΜης rijp
ΐλάτ/οι-βί·* H0/ «ϊ ί̂ΐτ/κ ί̂τκοίθβλίίτίίί-Μβ^ονβί, «7Γ#- 

20<ρ«τ<*όν μεξίν.'ον συΑο*/ίζ$τοίΐ' cTov* Τι £ώον, AeyoteV 
Οΰ&ν cihoyov, Aoy«tcv' Ου πΖν ζωον, <*Aeyov.

Κ 5 Τ*



Τεταςτος δε Tfiirce ετ'ιν, or to κποφκτιν.γι: μεξίν. ς̂
Τϊ\ς ΈλάτΙονος, καταφατικής καΒόλ8 της Μ β · 

ζονος, συμπεραίνει *cq αυτός μερικόν αποφατικόν. ο ον. 
Ο υ  παν λευκόν, ζχον' Πας άνΒζωπος, ζωον' Ο υ  παν 
λευκόν, ανΒξωπος. $

154 Ν«νφθ£8 τ5 Βλβμμίδβ

Κ «/ Ητοι μεν cl Τξοποι το ΑληΒες, εζ οόληΒων Προτά- 
σεων συμπεξοάνοντες, συϊλογαςικοΐ καλΗντομ τε κ&{ «- 

civ' οι δε πας αυτπς, δια το avvotyeiv ne& αληΒη KSH 2S 
yj/fvtij. nfltf λεγοντα/ n&f τυγχοόνασιν άσυϊλόγιςοι. *I<5V 
γ<*ξ, εκ δυω ςεςηtikSv κα,Βόλπ Προτάσεων, v&j το άλιμ 
Bisxstj το ψευδές συμπεραίνε τα/' το μεν Αλι/}Βες, 8 root* 
Oui«f λίΒος , άνΒρωπος * Ονδάς Ίππος ̂  άνΒςωπος * 
Ουδ&ς λΙΒος, Ίππος' το Se Ψευδές’ Ουδ&ς άνΒςωπος, 3° 
tviluTctf' Ούδέν λογικόν, Ίτί\χτα\' Ούδ&ς άνΒςωπο'ς, λο
γικός.

$e τρίτον ες'ιν, όταν ό κοινός Κ& μέσος*Ορος, Hgtf 
άμφοτέςοις το7ς άκροις υποκείμενο: ettj. Τρόποι δί 

«σ* TU τξιΤΗ σχήματος, ε£. κ& Πράτος μεν, οζις έκ 35 
iw» καταφατικών καΒόλft Πςοτάσεοεν, μερικόν καταφα

τικόν



TiJic'v avvctyet Σνμπεξχνμχ ‘ οιον, Ο xv§Qcc7toc- ζΖαν * 
‘Ο αιθ^ωττοί·, λογικόν' Τ< £ωον, λογ/κόν. Κ«/ TtctXtVy 
Το Aoyi»eev κ«τ« πχντόε χν&ξήπν. Το ζ’αον κχτχ ποον· 
tcs άνΒξνπα' To λογικόν άξχ kcctcc rives ζχα.

Π. Ρ.
Λογικόν τ . Ζωον.

Επιτομές Λογικνϊς Κεφ&λ. λδ'· 155

ft. ft. f .9/AA free

Agvrpgov Τρόπος, cs ίζ  xTtoQxriwfc χβ&βλ* τ ijs 
νοί, καΒόλα χχ τη γοζΑ  τ* : ’EA«r7o»of, fte^·

a- xov dtyimov συν«7 «  Σνμπίςχσμχ· oJcv · Πασοβ %wv, 
5 Afjx.Jj- ΟνδεμΙχ χιχν, ζωον’ Ου παν λευκόν, £o*r. K«J 

ττάλ/ν. Το Οΰ<$»/χ<£ %iow * To λβυχβν sraVfl χ«Μ · 
Τβ$ον, * τταντί Af υκ£·



*5^ Νοοφο?8  τ» Βλεμμββ

π π Ρ
Ζαον. ' Ου Λευκή.

OC*. Π. Ον. 
Σ λ m foV.

Χιών.

rPffToi’ Τξόποί, oftceκ μεςικνίί καταφατική τ»?*· ’Ελατ- 
τβνβρ Kgs/ κα^βλ» καταφατική r«ff Μ«ζονοί·, dfyol· 

ζα μεςικόν Συμπεξχσμα καταφατικόν. οΊον. Τ)ί αν 
ΒξΟύπο: ,  μέλχί. Πα* «νθ^ωττοί·, ζαον* Τί μεΚχν-, 3®
α̂βι».

ϊ. ίΐ. f. 
Ί η' *i/«

Π Τ Ρ.
Za>cv.

"Ανθ̂ ίΰτΓβί.

Σ. Τb e e f



ΈτητομΧζ Aoyocife Κεφοίλ. λλ 157
^tTUfrof Τξόποε, ο i* μeqmis χατιγοξίκηε rtjf Ελατ- 

rovos, XSH Ti*ve χ*&1λ8 τηε Ma£ow, συνάγω* 
μΐξίχον άποφχτΜν· eTov Tts λΙΒοί , λίυκβί* Ουά»ί λ/· 
£«■, £<£βν* Ο νχ  άξ<χ 7ίάν λίυκον , ζάον.

Υ \ ίμ π 1 ο ε  Τ ξ β * o f ,  ό ί κ  χ χ $ ο λ 8  κ α τ α φ α τ ικ ή ς  r n s  *Ελ«τ-
35 rorofi ^  γΐξίκηί κατχφχηκνί τϊ^ Μ « ĉvos·, συμ· 

πιςοΜων μίξικον χατχγοξίκόν' mv Πccsctvfyonrcs, ζάον *. 
T<V*v£g«7tf) λ#υκ«ν. Τ) ζαον, λιυκβν.

fc&y.*
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η. ί. ΐ ;
*Α »*« Α,

η . ρ.
ΖΖον. Τ. Λευκόν*

Νικηφό̂ β 78 Β1εμμ&8

ύ

Ά  γ&ξωποε·

ΤΕΗΤΟί & H0? τελευταίος Τςοπος fVv , ο εκ χαδβλβ 
χατηγορκηε riff ’ΕλάτΙονοε, κρ} ^εξ^τικης βττί fci- 
τη£ Μείζονος, μεςαον συναζόμενος αποφατικόν20 

Συμπέρασμα’ οϊον, Π<*£ οΐνΒξωποϊ, ζαον' Ου τπ»? «ν* 
&ξοοπος·, μέλας * Ου τταν ζ»βν, μέλαν. Δυνατόν Οίέχρι 
οΐΑως, εκ τ5 Έν ολω HSV Ουκ |ν ολω, συναγαγ&ν tbstS 
ίευτέξΒ xpf τςίτα Σχήματος Συ&ογΐ9μνς απαντας ’
«ίσαύταί hW αττβ τ5 Kara τταντοί·, κ# Kar’aiWi·, χ«· 35 
δώί ev τ<£ πςάττω χηματι, χρ} ημάς ύποόάγματος k'vtxX 
xoivu H$ej κα&ολικΒ πεποιηχαμεν*

Μιλάν



Έτπτομ̂  Aoymq Κεφαίλ· λδ· 159

ΙΛέλαν . ού  ζ ? βν·

Σ.
Ί &  τοίνυν Η& τ£ Τξίτα Σχήματος m itwraf σνΑογιϊι· 

και ΣυξυγΙχι δείηλωνται, KSH** *?*ν ctfiw ns πας' αν· 
ταε το ΰλτ$ις dvayκοάωε ad συμπεςοανατα. Ταντα 

20 μεν 8ν etffiraf πες) των εκ διωςισμέιων ΠςοΤατεων αννίβα· 
μενών Συζυγών συ/λογ^ικων. Πρ̂ ι $  των ίχόντων Hgtf 
αδιοςίταε Πςοτάσας ΣυΤλογισμων, ικανα τα  πςο&ςημε· 
να πες) των τοιύτων αόίοςίτων πςοτάσεων. πλην καν 
τόίε e%B<n K£tj άάίοξί^ας Πςοτασ&ς Σν&αγισμοΥς, αναγ· 

3$ καίον r j  χάςον» των πςοτασεων επεο$af το Συμπεςασμα. 
χείςων $ε της Δίωςισμενης η *Αίάςιςοε’ ωταες τηε 
Κατηγοςηιρς η Στεςητκη, n$if της Κα&ολα η Μεςικη.

ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΝ ΛΕ'.
Πε$>) τνίς 78 δεύτε?# ^  τ?ίτβ Σχήματος Ά νχ- 
γωγνίς βς το πρώτον Σχδμα, πε?ι τν\ς 

άς 'Αδύνατον 'Απαγωγές*

Π Π Ρ

35



μά<&ησαν·> διότι τη ν  δείΡιν ευΒ είάν TrcixvTCtf Κ&  φ ά ν ε ·
α υ το ί  KCtij ε α υ τ8 £  κ α ν  α π ο  τη  t v  ολω , καν α π ο

Tti Κατά παντό: συ&ογίζωντοη ' (nay ya§ έ£ tves unfit
Titles Β ά τ ε ς ο ν , hoc τη  μέσΗ yivovTUj kW koivh)  Key
ert· μ<·ν έκ ry  K u r d  tixmtos σ υ μ π ε ζ α ν κ σ ι  ♦ rev 5
έλά τΊω  Key ε χ α τ ο ν  ος:ν  εκ τη  π ξ ά τ π  H&f μειζονοε φέξον-
τ Xf, δι α υ τ π  τη  μ έ σ π τ ε  Key koivh' os δη κοινός ΗβΙ μέσοε,
τη  μ ά ζονοε  μ έ ν έ λ ά τ ίω ν , τπ ε λ ά τΊ ο νο ε  δ έ μ ά ζ ω ν  ί ς ί * κα>
τβί/3?ν φ ίχτεω ϊ άκ ολπ Β ίαν Kgtf τ ά ζ ι ν  ε£&κονΐζπσιν * ?7Γ«
Key η φυσιο, εκ των καΒολίΚωτί^ων KSff άπλΗ^εξων, fat 10
τ *  μ εζίκ ω τεξα  -/ .α τα β ά να  κ β } σ υ ν Β ε τά τε ξα -  O rctv  S' έκ
ΐ ύ  εν cAft) σι>λέΓ/ωσι, τ ό τ ε  τη ν  σ α φ ε ς ί ξ α ν ,  κ β } TV cu&n·
σ<Η yvMfiycoTtfccv ό δ έ νο ν τε ε , εκ τη  έλ ά τΙονοε  cfH δ ιά  τη

μέσΗ π ά λ ιν  ε υ τά κ ίω ς  ίίξ%οντ«/ π ςο ς  rev  μ ά ζ ω ' Κβ4 8 τ ω ς
f o u r έξωΒεν Tvjs ίυ ^ «α ί ^  φ ά ν ε f u s  8  δ ια μ α ξ τά ν π σ ι  1 5

« A ’ άνωθεν τι» κ ά τ ω , K£/ y.ara)3 fv ανω κλ#*
μακιδόν τ ο  uvxyv.cuov δβικ\υ8σι , κ #  τι)ν συνθη*»##»
μ ιμ π μ ενο ι, ^  Λναλυτικ^ * Ο υ τ ω  μ εν  5ν κβ\ διά
τ α υ τ α ,  τ ο  π ςω το ν  Σ χ ή μ α  Τέλειον κ έκλητομ '
rJ 'ο Δ ε ν τε ξο ν  δέ Key T flrcv  έ ^ έ Β η σ α ν  'Α τε λ ή , δ ιό τι την  30

δείζιν ηκ ενΒ & αν ποιπντομ KSH φ α ν ε ς ά ν α υ τ ά  k u B' εα υ·
τ ο ί '  σκ ολ ιχν δε μάλλον Key κεν.ςυμμένην' Ητε π ξ ό ς  φ ν ·
σ ιν , Ητε π ξ ο ί  ά ιΒ η σ ιν  β λ έ π ο ν τ α .  Το μεν γ α ς  δευτεξον
Σ χ ή μ α  τη ν  δ& ζιν ποιπμενον εκ τη  Κα τ ά  π α ν τ ό ς , εκ τω ν
καΒ ολικω τέςω ν έπ'ι τ α  μ εςικ ω τεςα  φ έςε το μ  * κ β } ctvBis *5
άνα π οδίζιΧ , Κ& οπ ιΒ οδςομ εί' κ β ί cTev οόποπλκνηΒ εν ΤΗ
ΐξΒπ,  π ά λ ιν  εκ τω ν  πςοτε^ω ν  [> ^ ] κ χΒ ολ ίκ ω τέςω ν ά ζ ·
χ ω ν  επ ' α /λ α  φ εξετεη  μ ε  ρικ ω τερχ . ° 0  ru v  δ' εκ τ  Η Εν ίτ / y '  ̂ \ Λ > / . ^
caω σ υνά γω  T tr o  τ ο  χ ιμ ο ο  τ ο  όευτεςον* tots €Κ τω ν  μ ?ξΐφ
κώ τέξω ν έπ ι τ α  κ α Β ολ ικ ω τεςα  π ςο ε ςχ ό μ ε ν ο ν , π α λ ιμ π ο ■ 3°
ξεντο ν  y lv s r u f , Κ3Η Ttjc π ζ ο τ έ ς χ ς  α ^ χ η ν  οϊον επ ιλαΒ όμε^
νον, εζ  ί τ ε ς α ε  φ εςετϋμ  π ς ό ς  τ ο  π λ ω τόν  Κ α τ ά ν τ η μ α ' KSH
π τω  τν\ν δ&ζιν συνε<*{6(μμενην KSH σ υγκ εχ υμ ένη *  έ ξ γ ά ·

Ύ 'ύ μ π α λ ιν  oe τήτω τω Σχήματι π ά χ η  τ ό  Τ£>/τον * εκ 35♦  ̂ \  ̂ {)/ % ι  %>/ <\ Μ
μεν τη  κ » τ α  π α ν τ o s , βυο» τ α ε  α ς χ α ε  ε χ ο ν  * sv oi
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Έ[πιτομνίς Aoyimg Κ εφάλ. λε. ι β ι

rl Κατάντημα μεςικωτεςον των'Αςχάν’ εκ δέ τ$ ’Ενολω 
μίαν μϊν την 'Αςχ/,ν, δύω it τά Καταντήματα καΒολι- 
κωτεςα της το/αντιρ άςχης. ’Επα γκν τα δόω Σχήμα 
τα  το δεΰτεζον x&f re τςΐτον, έφιν.έ<&αι της ευΒ&χς S'et - 

5 hois 8 δεδυνηντομ, και ατελή τύ-τευΒεν έκληΒησαν ' 
oiovTttj πςός τελείωσή, «τ#ν πςα την ets rc ει-Βές της 
δείξεas άνοδον, ’Αντι^ςοφων τε άπλων, ngof r/?s ε,ς αδύ
νατον η&( άτοπο* *Απαγωγης*
Υ\\ετομ δε η τοιαντη ’Απαγωγή, όταν τίνος οϊον& τ& τ ζ  

1C- συλλογισμ8 συμπεςασμ.ατι αντιλέγοντας, η μιάτινι
των Προτάσεων τεΒ&η το άντιφατικάς άνη*.άμενονψ 
κάντευΒεν συναχΒείη άάυνατόντι κ«ν άτοπο* αδύνατον 
μεν, ως πςός το πςάγμα * άτοπο* δε, ως πς'ί τον λό· 
γον' οίον επί T8 παςοντος σνλλογισμκ’ Ου παν λευκόν, 

15 ζωον * Π as' ανΒρωπος* ζωον. < ·Ί; παν αξα λευκόν, άν3ί'ω- 
πος· Ειτιςέν^οΰη μηαληΒές etvctf το ’ Ον πάν λευκόν, άν- 
Βςωπος' εςαι άντιφατικως αυτά άντικείμενον άληΒες, τό, 
Παν λευν.ον ανΒι.ωπος. (έπ\ πάντων γας των οντων τε 
Hgy μη οντων, Βάτεςον μόςιον την ' Αντιφάσεως άληΒ'ς, 

20 re <? άλλο ψ ευδές.) Eire;νυν το. Ον παν λευκόν α\Βζω· 
πος, ε*η Ψευδές' εςομ δη ’ΑληΒές εξ ανάγκης το άντιφοο- 
τιν.ως αυτά αντικείμενο*, οπές έςι το, Παν λευκόν, άν- 
Βςωπος' avrlv.&VTUf γάς άντιφατικάς άλληλαις η Π«ο, 
Η$£/ η Ον π a s - πάλιν η Τις, ηομ η Ουρείς, Ει τοι ιυτ

2 5 Λα τη* ενςασιν, Παν λευκόν, άνΒςωπος * ην Λ' /u/a fl^e-
τασις Τ8 τεΒέντος συλλογισμέ, το, Πας άνΒςωπος ζωον' 
λαβοντες την τοιαντη* πςίτασιν ·> ηομ την έκ της ενςά- 
σεως Τ8 αντιλέγοντας, τακτόν ποιήσομε* Συλλογισμόν' 
Παν λευκόν, άνΒςωπος * Παί άνΒςωπος, ζωον Ιϊαν 

3ολευκόν, ζωον. ’Aλ* ην Ου πάν λευν.ον ζωον Πςότα-
σις ω μολογη μέ̂  η κατά τον πςότεςον συλλογισμόν ’ χτω 
γχς «χεν εκείνος ό Συλλογισμός- Ου πάν λευκόν, ζωον' 
Πας άνΒςωπος, ζωον' 8 πάν λευκόν, άνΒςωπος. Αιά 
γκν την e*9*σιν ηκολκΒησε, το, Παν λευκόν «να/ ^ey.

3 5 Παν it λευκόν ζωον ay ο/ - Ου’ srap λευκόν f~ev
αδύνατον τν  φύσα Τ8 πςάγματος, ^  άτοκον τό-λέγει*



cAfjv τήν'ΑντΙφασιν 'ΑλχΒέυ&ν ομχ hu τχ αυτχ xyj ms' 
τχτέϊιν, o to  tyros λόγος χκ εχ& τόκον χομ χωςαν π a· 
ςαδοχήε·> ctA ê i παντελώς άκκςάδε·Λΐ:ε' το αδύνατόν τβ 
χ$μ άτοκον, ry ενςχσα τχ αντιλέγοντας ή'̂ ολχΒχσεν. 
*θΒεν φευδέε μεν τό τηs ενςάτεωε, άλ'/,Βέε δέ τό συμκέ· j 
ςατμα τχ πςοτέςχ συϊλογιτμχ, το, Ου τταν λευκόν, αν- 
θζ»Λ;7Γ05·. T o  ί ’ οίυΤΟ «ju JW T C i'T f HOf aTOKOV eKSTOtj·, XOj 
Ιΐςοτάσεωε are ry,s έλάτίονοε, «τε τ*?? μάζονοε λκφΒά· 
orjs φευδχε h συ/λογκτμω, σωζομένχ τχ χ/ιματοε ύγιχς· 
Τδτον μεν χν τον τςόπον tj as αδύνατον τελείτομ Άπα· ΙΟ 
γωγή-
Κ ^ ο ί  δε λοιπόν, τχς τχ δευτέςχ χομ τςίτχ Σχήματος 

συ?λογιςιν.χε Τςόκχε» eis το πςωτον Σχήμα δΐ νκο· 
Μαγμάτων άναγαγάν- ΪΙξωτοί τοίνυν Τςόκοε τχ δεύτε· 
ςχ Σχήματος- ΪΙχε άνΒςωκοε > ζωον ' Ουδ&ε λΐΒοε, 15 
ζωον * Ου^ί άνΒςωκοε, λΙΒος* Τχτχ 0χ τχ σν?λογΐτμχ 
τ riv μείζω πςότασιν αντιςςέφχντες, τον δευτεςον τςόπον 
τχ πςωτχ σχήματος εκτελέσομεν. Εκεί γάς ή Όνδείε 
αντιςςέφα πςοε έαυτψ' ei OuJeis· λΐΒοε, ζωον' χομ Ου*
«ϊεν ζωον, λΐΒοε' ΪΙχε δε άνΒςωκοε, ζωον. Εΐ Πάε άν· 30 
Βςωκοε, ζωον' χομ Ονδέν ζωον, λΐΒοε' Ονδ&ε άνΒςν· 
ποε, λΐΒοε. Καί χτω μεν δΐ αντιςςοφκε ό πςωτοε Τςο· 
τιοε τχ δευτέςχ Σχήματος, &ε το πςωτον ανάγετομ 
μα' Δ.α δε της eis αδύνατον 'Απαγωγής, χτωε. Εϊκες 
χκ άλχΒέε τό , Οΰδάε άνΒςωκοε, λΐΒοε έςΐν' όςομ δχ, 2 5 
TiV άνΒςωκοε λΐΒοε' εςι δέ χομ Οΰί&ε λΐΒοε, ζωον' 
συνάγεται άςα κατά τον τέταςτον Τςόπον τχ πςωτχ 
Σχκματοε' Ου πάε άνΒςωκοε, ζϊον. Ει γας Τ)ε άν· 
Βςωποε λΐΒοε' Ουί«ί· δέ λΙΒοε, ζωον' Ου πάεανΒςω- 
ποε, ζωον. Ύ π εκατό όε χομ Παί, οπές άτοκον. 3®
'Ο  άεύτεςοε Τςόκοί τχ όευτίςχ Σχήματος, όιά δυο» άντι· 

*>ςοφων eis τον δεύτεςον Τςόπον τχ πςωτχ Σχήμα· 
τοε άναχΒήτετομ' ο Τον, Οΰδάε λίΒοε, ζωον' Παν άνΒςω· 
ποε, ζωον' Ονδάε λΐΒοε , άνΒ^ωκοε- 'Α ντεςςάφΒω X 
Έλοοτ/ων. ΕI Ουδάε λΐΒοε, Ζωον' χ$μ Ουδεν.ζωον, λ/* 35 
Bos' Πάε δε άνΒςωκοε, ζωον. El Ώάε ανΒςακοε, ζωον'̂

*SH
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Xjtj ΟυΛ'ν ζωον, λΙΒος ‘ Ovftetf α,νΒςωπες, λ'.Βος. 'Α >λ' κκ 
Ty.ro συμπ^ασμα τκ πξοτέξϋ avft.sy 17μα. Αεί τοί·
wv χοίνταυ&α έτεςχς άντιψμφκς· Εί Ovdef*
Alecs' Key Ουΰ&ίλ&οϊ, θΐν$ξύύ7ΓΟ£ Aid Ttjf 6ίί XTCVsV 

5 Α π α γ ω γ έ ς , χτω >. Ε.Ιχκ  «?< τ?> Ουί«ί.· λ !Β ·:ς  α ιΒ ^ ω τος  
u}.r&is' i-rt/AjTe·, Tis’A/ îtf, e?/ ««
ανΒςωπο·, ζωον' Key away frees, Tk A«&ci> <?asv« T //<?·- 
x.«ro if» κ̂ ί/ ΟυΛ*? A/Sef, £cTcy* aroxov-
cO  ΤξίτούΊ (*c7tc£ r e  Αευτεξχ Σχήματα··, «V rsv t? ■»<?.·;·

τχ Σχήματος τ^ταξτον Τ^οπον, gra; oil άντι“ζ-:φΙ;ί 
άναχ.Βτσετομ ‘ 1 1 £a?ov, λογικον' Ουόεναλeyev. Ac·/t-cv* 
Ol! τταν £αύν, άλογον. ’Αντετξαφ&ω y\ Μάζων. i.K.’Ji'~v 
άλογον, Aoyiy.cv' KSy ΟυΛν Aey/fccv* aAeysv* T' Jg 
£aev, Acy<xev. E< i; £a>ev, Aoy<K;v* K#/ Ου$* Aoy.;K:v* 

I5«Aeycv* Ου τταν ύ̂ϋθν , άλογον. At a. τ  tji εις ηό'ΐ' :<τον 
Απαγωγές· El ψευδός εϊι, rc, Ου παν ζωον, άλογον' 
εςομ $tj οίλν.&'ς, το- Παν ζωον, άλογον. ‘Ί ϊι Se κάμινον, 
Key Οΰ$ν άλογον, λογικόν' ΟυΛ'ν ά(>α {f<aev, Acy<Hsv* 
*1 πεκ&το $ε, ΚΨ Τ) ζωον > λογικόν' οπε  ̂αουνατον. 

a o 'O  τεταξτοεΤςόπος rSSeυτεξχ Σχήματος, αετό πξωτον 
at χχΒΐήσετΰμ Σχήμα, χ^αμωςμεν όΐαντις^οφης' διού 

μονής ό'ε rift* elf ατοπον Απαγωγής. Ουτοε γάξ, εκ ττ,ς 
Οι* ~:άϊ συνίςατομ κ& της Πας. Άλλ η Πλϊ π (-if την 
Τίί οίνηςςεφε*. Αυω $ε μεςικομ προτάσ&ς, μ^ταγε κοο· 

3 5 τα τό ττζωτον, χ?λ' χ$ε καν ά&ο χίμα συλλογιτμόν 
άπαςτ'ζχην. *θΒεν Λ αντιςςοφης ό τακτός τςόπος τβ 
$ευτέςχ χτήματος, κ δυνατός πξός τό πςωτον επανελΒάν, 
'ΕπανΙξχ* τοο όε Λα r»;j, «V cietCvurcv ‘Απαγωγής' οΤον 
Ου πά'1 λευκόν, ζαΙον' Παί* άν&ξω7Γος, ζωον' κκ άξα Παν 

3ο λευκά, άν&?ύ)7τος.  ̂ Ε< κκ e«r< rSre, cV«/ Παν λευκόν άϊ- 
Βςωπος. e?< 0ε Key Πχς αν^ςωνος, ζωον' Εί Παν λευ
κόν, άν^ξωττος' ΪΙαε ίε άν^ξοοπος, ζωον' Παν ά§α λευ
κόν, ζωον. 'Ύπέκατοόε κ& Ουτταν, οπερ άτοτχον. Ου-» * ·* * » ~ ' ΐ »
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Τ) ζ£ον, λ«7 <κβν. ’Αντεςς»φ&α) ri 'Ελάτίων. Ε< Παι? 
av$f<wWCff, ζωον' KW Τ) ζωον, οίν&ξωποε' ΪΙλϊ οε οίνΒξω· 
nos, λογ.κίν' Ύ\ ζαονόίςα hcymcv. Ε> f»jTi ζωον hcyt- 
κβν* Ovik ζωον, Aeymev* Παί if  χνΒςωπα, ζωον. Ε< 
Πα? οίν&ςωποε ζ~ον‘ Ouiev £αβν, AeyiKev* OtJiek 5 
*<?*/ οίν$ξωποϊ KoyiY.cS' ’ΑΑ’ νπίκ&το vjtf Παί.
*Q ifvrf^eff T^cwci τδ τςίτχ Σχήματα' Πααα χιών, 

λευκή* ΟύδεμΙα χιά», ζωον' Ου wav AfuxoV, £αβν» 
Άντ* <?£αφ$α Μ Έλατ/αν * Ε» Πασα χ/αν, Afuxi * Xje/
ΤΙ Afukcv, %<wv Oudi,u<a of χ<αν, ζα>ον Ου wav α^α ι 
Afuxc'v, £α:ν. ΕΙ μητΰτο' Παν Afuv.cv, ζαον* eVi if H&f 
Tiurx χιά \:vv.rj· Τβήυν «  Πα-τα %<αν, Afuv.jj* Παν 
if Aevxcv, £<w* Πασα χιάν αςα ζωον’ ψ if ^  Oui«* 
μ<α χ<ων, £<2sv. ^
*0 τί1Τ0ί TfoWcf* Tk ανθ α̂ττβί·, μ ε λ α ς  * Π«ί aV^a-jj

wei, C'?cv* Τίμελαν, âlev* ’ΑντεςζάφΒω ή Έλατ· 
7AJV. Ε< 1 k avS^awcff, /UfAaff* Κ991» μελανί ανΒξω· 
•nos" Παί if a\bov>7tos, ζωον * οοζε Τΐ μέλχν, ζωον. Εϊ 
Τ8Τ; \Jvfuifi, Ovik μελχν, ζωον ' Tk if ανθ^αντοί, μί- 
Aaff. Εί Tls uvB(W7rcs> μίλ«*' κα/Ouik μελαν, ζωον' ao 
Ou waff av$£a>wcff, <aev. τΗν if Παί.
Ό  τετοίξτα Τςόπο:: Tk λΙ§οε, λευκά ' Oviek KiBcs, 

£<£cv · Ou wav Afvv.ov, £a>ev. ’AvtfςξοοφΒω ri tKccr· 
Των· EiTls KlSos, hevv.cs * *tgc/ Tl AfuKov, A/deff * Ouiek 
it Ai&cf, ζωον' Ouwav a^a Afuxivi ζωον· Ε» tSto 2$ 
W, efiv' tsetj Παν Afuxov, £ωον * f?< if ^  Tk Ki&osKev· 
vis. El Tk AiSof, AfuxcV* Παν if re λευκόν Ζωοϊ * Tk 
λ /̂ off, ζαβν. ’AA’ ύττ^κ«το κμ/ Oui«r.
* 0  πιμτίοϊ Τξίποϊ' Πάί av^awci·, £<pov*Tk *v^f«- 

wcj·, Afuxcf* Tl <?aev, AfuxcV "Αντε^οόφΒω r; Mf<* 30 
£«v. E< Tk av^aTrei', AeuKck * K&i Tl λευκόν, Λνθ^α- 
wcf* Πα  ̂ ii olv&f(»7rcs, âev* Tl a^a Afuv.ev, â>ev. 
ΑνΓ?ς· α̂φθα) ^  Te Συμ/τέξασμα* E< Τί λευκόv̂  ·ζοοον' 
m  Tl ^ev, Aruxev·
*Q fores Τξίττοί H&j υ?«τοί·· Πα«· uv&pams·, {,*>&'Ή 

Ou was- ανΒςωποί, μελα«' Ou wav ^aev, μελών.
ΆΑ,
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Ιτος δ τξόπος πξός το πξωτον Σχήμα δάνηςξο- 
φη? ηκ ανάγεται* yivsrotf yet? εκ δύω μεκκών π ξοτ ά
θεων-, πξός την Τ 'ί άντιςξεφπσης της Πας, 'ΟΒεν διά 
μόνης της μ  αδύνατον τελ&Ητομ ’Aπ αγωγής. Ε< yας 

5 ψενδες το, μη παν ζωον «να/ μιλάν > αληΒες αν εΐη , τβ 
άντιφατικως άντικάμενον' ηγπν το παν ζωον etvotf μι
λάν, Ά/&’ rv ηρμ Πας χνΒξωπος ζωον. ΣΙ τοΐννν Π at 
άνΒξωπος, ζωον * Παν δε ζωον, μελαν' Πας άνΒξωπος, 
μίλχς. ‘Τ πόν.&το δ), ηομ τδ ΟJ πας' οπεξ ατοπον. 

j c /\υνατδν δε ηομ άλλως εκ τη ’Εν ολω, Key Ουκ h ολω ποιη- 
cuQaj την εις τδ πξωτον Σχήμα των λοιπών δύω Σχη

μάτων αναγωγήν, 'έίσαΰτως [JP] ηομ από τη Κατά 
παντός κμ} Κατ’ Ou’jfves' ‘ κάντε δί άντιςξοφης η τοιαν- 
τη αναγωγή εκπεςοάνοιτο, κάντε διά της «V ατοπον 

1 51Απαγωγής.
Ά /λ ’ επά φιλοσοφία, καΒά πολλάκις et̂ rruf* τα Κα- 

Βόλπ ζητεί, ηομ π εξ) αυτά καταγίνεται' Μεξικά δε 
συνάγπσιν ο, τρ τςίτος κμ\ δ τεταξτος Τξόπος τη πξάτπ 
Σχήματος, ανάγοντας κμδ αντο) πξός τός εν τω αυτω 

2ο πςωτω %!·,μάτι το καΒολ* συνάγοντας' τον πξωτον τξό- 
πον φημ) η&ι τον δεντεςον ' πςότεξον τη δι αδύνατα 
δβί £«, πξός tw  εν δεύτε ρω χηματι τδ καΒόλΗ συνά
γοντας αναγόμενοι‘ Kgof δι αυτών εκτοτε, πξός τός τη 
πςωτπ Σχήματος ΚαΒόλΗ συλλογισμός ' οΐον δ ΤζΙτος 

2 5 Τξόπος τη πξωΤΗ Σχήματος * Τ ) ζωον, άνΒξωπος' Πατ 
άνΒξωπος, γελάςιν.ον’ Τί ζωον, γελάςικόν. Σι μη εςι 
ΤΙ ζωον γελαςικίν* Ονδεν ζωον, εςν/ γελαςικόν, εςι 
δί χμ} Πας άνΒξωπος, γελαςικόν ‘ ηομ συνάγεται κα
τά  τον δευτεξον τςόπον τη δευτεξΗ Σχήματος , Ουδεν 

30 ζωον λ άνΒξωπος. Ύπεκεττο δε, ηομ Τί ζωον, ανΒξω- 
πος. ‘Ο τέταρτος Τξόπος τη πςωτπ Σχήματος. Ί'ις 
αϊΒίοψ, γραμματικός' Ουδάς γςαμμαηκδς, σολοικιςος1 
Ου πας αιΒίοφ, σολοικιςης. Εί μη τητο, Π as οάΒίοφ, 
σολοικιςης' εςι δε ημ} Ουδάς γραμματικός, σολοικιςης. 

35 Συνάγεται τοίνυν εν δεύτε ςω τςόπω τ  Η δευτεξΗ χηματος, 
Ουό&ς οάΒΐο-φ γξαμματικος. ΰπόκχτοδεηαι Τις, 'Επά
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rcfVt'v ό r '̂ros- χ#/ ? τέταρτος Τρόπος rS πρώτα Σχημχ. 
ref, « ί  τ<'ί τ? iftmV* χημχτο i· xvoe φέρονται χχΒόλα 
ϊ  ν/''cynuilt' bra πάλιν ανάγονται προς rtsv h  τω
7Γ;- όν #,· ^/χματι, το κ«θολ* συνάγοντας χα^χχερ πρόϋ· 

uev' ευ^λον 'on χομ ο τρίτος τρόπο* rS πρώτα  ̂
/r-jL'x.roc χοΚ o τέτχρτο: eti ras εν χυτω tm πςωτω %η- 
y:> *t re κχ% Λ<# <χυμ3Γ£/*οο<»ονταί άνχγ^ήσοντα\. El 
7tji' T*t Συ/λο'7«τν0; ^Ci το πρώτον χνχφέροντομ χη· 
μν · -Γγ9 7 άρ υπο^εικ^ομ.) χομ π gee rev πλωτόν 
άρ*/ >·ί*,' <i-yr/̂ «v Ί όττον ra πρώτα %ημχτος χνχβιβχ- io 
0Jtji'c:-.af σνμπχντες, \<μ a&v ευρεΒόσετομ πα συμπέ- 
ρχσμχ μερικόν, v.xrx τχυτην την μέ ο̂όον*

166 Ν«*ΐΦ0£8 τδ Βλεμμι̂ β

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Λ <
Π γ0  των ίίττο&τίκών Σι»/λ.θ7ΐο*μοον.

*y P"“ r1V αν υποΒετιν.ος Συλλογισμός, TEya/̂ reV έ%«
2 a τΙ χ&ϊ Επόμενον, Πρόσληψιν xgy Συμπέρχ·

J ^  J  _ σμχ. Το ο ηγάμενον χομ το επόμενον* Ή  20 
" Y.xrx ηνχ συνεχίι Hey ά&χαπχςον άκολα&ιαν 

προχγοντομ, xcy λέγο'.-TUf ο μα Συνημμένον * %τε χομ το 
ίπομενο'· εν πράγμα έην ΛΗ κχτά^ιάχρισιν π ηοφέρονται 
Χ& Αιάςχσιν, χ$μ ομα λέγοντομ Διεζευγμένον' οτε χομ Το 
επόμενόν h  όιχφορων πραγμάτων συνέςηχεν. οΤον’ Ε* aj 
χ\Βρωπος έ ι̂, Η#) ζωον ες!ν. ά?λχ μην άνΒρωπός έςι. 
Hot} ζωον όΐξχ h i  το μεν* «  άνθρωπός έςι, ΚΛΛβΤΛ/ 
Ηγάμενον' το χώζωόν έςιν* Επόμενον λέγε rxf‘ Λβ· 
τι το ζχον επετομ τ^α,ν^ρωπω συνεισφερόμε\ον' ό$'άν· 
Βρωπος ηγϋτομ τ a ζ*χ συν&σφέρων χυτό. Πάντοτε όέ JO 
το Επόμενόν, η επι πλέον, χ επίσης etvey ra ‘HyaA«v# 
χ?5<»ν· επ' ελχτΊον ίέ άόέποτε. Taro ολον, «  χνΒξχ- 
Ttosĵ t* Hey ζωόν έςι, Συνημμένον Ηχτονομχζετομ-, $ιά το 
συνηφΒοη χίληλοΐί τό ηγαμενόντε χομ το επόμενον. Τ® 
ό χέλχ μην άνθρωπός h i , Πρόσληψή καλ&τομ, xeu 7* 3 5 
Μίταλ>)ψ/ί·. Δηλζσι όε χ& χμφότεςχ τχ  όνόμχτχ, το
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δίε λαμβάνε^ομ το αυτό· Το δέ, ζωον δόςα εν, τα- 
το Συμπέρασμα.
J"Jάλιν ο δέκα, η άςτά: έςιν, η πεςηΊόε’ cocos' μην & πε- 

ξΐτΐόε ’ όίςτιοε άξα. 'Ηγαμενον μεν ο δέκα · Επόμε* 
5 vot> re, η clones έ̂ ιν , >; πεςιτΊόε. Ttiro <Γ ολορ, το, 

ο X) άξτιοε Ι<Γ<ν, η πεςιτΙόε, Kahetrctf Διεζενγμένον* 
Βεωςάτομ γάρ ένταυΒο7, διαχωρισμό: Key διάζενξι:. 
ΥΙξωΤοε μεν ανΤςόπο: των 'Ύπο&ετικων ο κατά ϊ+ινέ- 

χααν, τρ f̂cVe τα ηγΐϊ)*ένϋ σ\>νε*σάγων το επόμενον * 
ΙοοΓοη if? £?/vt£, ό >;λίσν υττο Γ>?ν eV<v* οίΑοβ /uojv έςι νυ£' 

ο ήλιο: άξα υπό γην έςιν.
^εύτεξοί Τξόπο: ό κατά συνέχειαν, τη ανοαςεσα τη 

επόμενα συναναΐξων τό ηγάμενον * οΐον, Ει τόδε άνΒξω- 
ποί iff/, ςαον fs/v βο&οο μην ζωον ακ ε̂ ιν α οε αν- 

15 Βξωπο: άρα- Έν τατω is τω> τξοπω σωζετομ αυμπαε 
ό χαρακί ηξ rr,s συν αντείπα άντιςςοφη:·
Q j δά δέ νόμιζαν έν οποτεξωαν τάτων των δυω τρόπων, 

άναγκοάον etvotf καταφατικό»; πάντοτε λαμί3avetv, 
το ηγάμενόντε ηρμ τό επόμενον' ενδέχεται μέν γάξ x&f 

20 άμ(£ω καταφατικά Καμβάν&ν. ω: επι των πςοσεχωε 
άξημένων υποδειγμάτων' δυνατόν δέ ηομ αμφωγε απο
φατική ητό μέν ηγαμενον καταφατικόν, το δ επόμενον 
αποφατικόν, η τό άνάπαλιν' οΐον έκ δνω ’Αποφατικών 
ό πρώτο: Τρόποs' Ε< μη εΤι τάδε ζωον, &δε άνθρωπό:

»  .  I ’ . .  '  '  ’  S  ·» " t '  * >' Λ  »/ ,  t35f?;ν , α λ χ  μην ακ ετι ζωον ad? α\νςωπο: αςα εΤιν. 
'Ηγόμενον μέν γάς έν τπτωτω υποΒετικω, τό, μη etvaf 
τόδε ζωον' 'Επόμενον δέ, το, μη etvotf άνΒςωπον- Τη 
Βέσ& γαν ΤΗ μη etvotf ζωον, συν&σάγομεν τό μη etvotf άνΒξα- 
πον· 'Ο δευτεςοs Τξόπο: έκ των δνω αποφατικών * Ει 

3° μη εςι τόδε ζωον, αδέ άνΒξωπόε έ?iv‘ άλα  μην άνΒςω- 
πόε έςι' Kgtf ζωον άςα ές!ν. 'Ηγάμενον μέν εν τύτω, τό, 
μη etvotf ζωον' 'Επόμενον δέ, το, μη etvotf άνΒξωπον. Τη 
γ$ν άναΐξέσε* τ8 μη etvotf άνΒςωπον, uvatfitTctf το 
μη etvotf ζωον * άναΐξΰμένα δε τ£ μη etvotf, τιΒετομ τό etvotf·

35 Έ£ ηγΰμένα καταφατική K&f επομένα αποφατικέ}, πςω- 
τ os Τξόποε tires' Ει ημέξχ ε?), ννζ ύκ έςιν, ά λα  μην
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ημ'ζΧ ?<=■<* vt>£ uqx ακεςιν· Ο όευτεζος Τξΰ7los F< εν 
»?·.· o άνΒςωπ os- αδίτ,οτ xv ηλγ& ‘ ukyei όέ' α̂ οβ 
tv /<y<v. 7i£ «ττοφαηκ* κχαμένα ncq χ.αταφχηκα έπο-
μίνα. πλωτός Ίζόπος ατος- E<W<> ax £7tv Ημέξοο, o 
ί?λ*ον ΰπο v̂ v f?iv. Mijv vjugfct ax stiv. o ήλιος c>/ * » * . » -  7 ' ' » Sf i ^cc«rt V7rc 7>;v e?;v. O οειτεζΟί τζοπβς. ti αχ ην c αν· 
Β^ωπος σΐηΒετος, Λττλ£ν «ν «ν no/ μο\οαδί-ς τό ϊωμενον

168 Νικ/?ό^ re Βλεμμββ

αυτόν, ά/λκ μην αχ £~ιν απλανής μονοείδές το ιωμβνον 
αυτόν. σνιΒετος άζα ό ανΒρωπος- Ο'τοι μεν αν οί δυω 
τςόποι των ί£ ΰποΒίσεως vvAoyισμων, acy ατω συν’ιςαν. ίο 
Tt*j x u r x  σννόχ&ων, ocg eifYjroci, πζοαγομεχοι.
Τ^ν Si ?:ζθφ,«ζζμένων κατά διά^ασιν, ενΒα πομ διάφοζ* 

πζάχμοοτα το επόμενόν’ ό μέν έςιν αποφατικής 
συμπλοκής rpBεο<χ των τα έπομέι a ενός, ανασών re ετεξον,
V νά $rF»ec Αχμβάνετομ δ'άτος, ’’Η επ) των μηδ ολως'Αν* 15 
ruHpr-oi'. 7i%xyμάτων, ' Η επ) των 'Αντιχαμίνων εμμέσως, 
λακ.το μισόν ϊχόντων άοςιςον. ’Επ' των εμμέσως ’Αντ> 
u-:utuav ■ αόξίτον έχόντωντό μέσον.. ατως. ό Κό(>α£, 
αχ'χχ} λενκοι \c# μέλας εςΐν. ά?λχμηνμίλοις. ακαζά 
λευκός. Κώ. 7τάλιν ’ ό Κυχνος αχ' xgj λευκά' χ&ΐ 20
μίλας ε,Κ xj# κΐ(ί$ός, KW Φακός. άέλχ μάν λευκός, 
ακάξχ τχ  λαπχ. Εττ* των αχ αντικείμενων, ατως. Το 
όζωμενον αχ) χ&] ΑνΒζωπος, χμι 'Ίππος, v&j Βδί, Κ°Η 
Κυων έ̂ςΐν. α/λχ μην cl\ Βςωπος. αχ άξα τά  ϊτεζΧ.
Κχ) άτος μεν τζιτος τζόττος των ύποΒετίχων. 2$
Τ ετχζτος, ό εχ διαζευκτικά τ% Βεσα των τα επομένα 

ενός, τό λοιπόν οόνοχζων η τχ λοιπά.. Αχμβάνετοη 
S' arcs·, hτΐτε των 'Αμέσως αντικειμένων > επ/τε των έμ· 
μέσως , «Α  ωζίσμένον iyj\ των τό μέσον. Κογ αμέσως 
μεν, ως, e όεκχ ηχξΤιοςεςιν,η πεξίτίος* χΑχ μηναςτιος 3°
αχ ά,ζχ περιτϊός. 'Εμμέσωςδέ ημ Ω,ρισμένως' οΐον, Ύοδε, 5 ·.·/. λ *ν κ Γ. , , νrate, ji μ&ζιν εν*, ν. ελχτ/ον, η ίσον' χ/λ» μην ίσον τυ
χόν' αχ όόζοο μάζαν αδ'ελκτίον.
ϊ~[έμ7ΐΊος Τζο?::?, ο εκ διαζευτικα» τη άνχΐξέσσε των τα 

επόμενα ενός, η κα} των ά?λων παξά τό εν, άσφέ- 35 
ξων το λοιπόν. Αχμβχνετο^ Ss asii St os, εφ' ων η&  ό

ΤεΤΧξ-



rhaqros. οίον, ο Εξη αίτιος Hvt§trlc?‘ u/^αμην . 
Μ ίςι veqtrlos * clerics uqa- Κα} #αλ<ν, oe£ η rlhetos 
ίςιν, « «Τί··λ)7ί , ηνηεςτελη?' α&α /wjv, «τ ’ «Τ£Λ>)ί·, 
«θ’ ΰνεξτελη» * rehetcs ê tv α^α.
Qiirci τύ.’νυν e< rqets Τι?όνοι·> κατά λαζευξιν ύνάξχον·

5 res Hot} SictsctrtV, yr<w νςοφίςονretf. Κα/ γ«£ βτ& 
μηδαμωε ttvrluetvrctf τά  νξάχμ.ατα, η άντίκεντομ i*evt 
ci&' ’Εμμέσω: not} το hi ίσον acqtzcv εχετ/ν · αδύνατον r©· 
re νάην ivej’eX&etv, k#  λα rare διχζ^νκίικ*? &κ /V< 
ταυτ* vqoayayetv ‘ htocv rtj aveuqtcet rS eTeqH i) των *r*- 

10 «σαγαγαν re λοιπόν ‘ y«^, «  μη eriv * Avfyqwos,
ηό'η vlw o : ες!ν * fcr αυ « tie g«r< Afi^ci ri μιλάν εςομ φοαον. 
ΊοΙιυν a»r) μεν r$ Διαζευτκίί, xqv-’ev rrj τηι χνοφασεω? 
ουμνλοκη. TtJ Si τ5 irequ, to Prefer avatferUVi 
η rot ereqot* οίον, kqc/ Κώνν, n&{ Λνχα h  roofωμονον· 

1 $ ά?λάμην Avkos. i?» « :*  xt&v. K#/ τταλ<ν «V, eqi&qov 
rl r-’υτο. HW φοινιν.εν ΰνά; %et, H& νοςφυζΰν, Hot} άχξον. 
α&.χ μην φοινικ,χν. fcV. r «  t'reqx- 'Ore δε η Άμε* 
σοοϊ άντίκ&ντομ ret v  ξάσματα, η'Εμμίσω? μίν, ωξίσμε· 
lev λ · τβ yt-*t«r«v f<?*ν αντβΐί, rerf δαζευκίικω? νζοκχΒη· 

so σοντα/* Hst} μμ μόνον a:euqeSvHreraf re Prefer »' ra ere· 
ςχ τη Mew re eves, α&α ^  ry άναιςεσα των xJkoov, 
τεΒήσιτομ το λ«τχομενον.
‘ l^reqos T ('cttw t«V άξημόνε?, e t£ eAav iftobhexv 

σονβςων, os HSf} λ ολίί'Τίτο&'Τ/κβί evc â^pre ,̂ Π ί̂ί* 
5̂ λ»;ψ  ̂μπ ίχων, «Λ.’ )?! ijy^vaji' H&i ϊπομπών ποινμο· 

ves τβ Συμπίξχσμχ' Αβίκίνη Se·, lives cvros, Τ/ «ςνν »}
Ί I ** «Viv' etZBlsreTlvos juH cvros, ΎΙ inv $Τί άκ fet. 
Κα) r W  βντβί* τ /’ f«?/v ^rwf. FJ β Θ#βί λ'χβ̂ βί·, αν· 
rx7toScck fat των βεβιωμένων. Εt χντχπcheats ίςϊτων

30 βεβιωμίνων, «3ανατβί  ̂Ψυχ»ί* Ε< e ©fef «(>« A/kouer, 
uBctvurts »ί ‘ψυχλ TIves cvros t Urn  <?<v, Sraf. 
E< «V<v n Ary/K») ψυχή αυτοκίνητοι, Snore ςοψι rS xtvet· 
Soef’ EJ μηνore ςοχη rS ΧΛ·«<θα/, ΰ φΒαζησοretf. ΕΓ 
*V<v « f «  « Aev/xjj “ψυχ»; αυτοκίνητο?, * φΒαςweretf· 

3 5 T/vetf Τ/ ί’ς·<ν ίτα><·. Et «e tV« χμεςα» ννζ
L  5
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j^v* β  vv£ ο Ηλιοϊ tcro γην εςιν. ει α^α *κ εϊιν 
ημεςα, ο riAWff υττο γην ες*. 1 ινο: μη evTef, I 1 b% <·ί<ν 
χτωϊ' El To Ιω,αένον νοσαντα tcv άνθξωττον, άκ ?τιν 
«v, 80 f?/v iv υφ οτα vo'rei Ε» όε μη ε$ιν εν υφ οτα 
νο7«. «κ fV/v α·7?λ£ί ό ωνθζωπο: Key «συνετόν. Ει 5 
τ ο  ίωα?νον α ? α  M e w r a  το ν  α ν ^ ω τ τ ο ν ,  Ηκ ε<ΐ*ν έν, ΗΚ εϊιν 
άπλπ: ο άνθξωπο: κ& άσννθετο:.
|~^ωτοί Τξόποιτων 'Υποθετικών ο κατοί Συν?'%«αν» τ$ 

&go-« τ5 νγΗμίνΗ συνε*σάγων το 'Επόμενόν.
^εύτεξο: Ύξόπο: των 'Υποθετικών ο κατά Συνέχε*αν% IΟ 

τ£ χνοάζετε* τη Επόμενα συνανα*ξων το ‘Hya/ifvev. 
T ? w  Ύξόπο: των ‘Τττο^τίκων ο κοίτα Δ<οί?ασ/ν,

^  'Αποφατική συμπλοκήν  ̂τ% θέσε* των τη Επόμενα 
ενό: άναΐζων τό ετεςον-, η τα ετε§α.
^εταίρτοϊ· Τξόποίτων 'Υποθετικών ό κατά Διαςασιν^ί 

εκ &χζεντίν.χ, t7j θέσε* των τα επομένα ένβί, το λ«· 
στον άνοιξαν ̂  ί) τα λοιπά.
Γ Μ  os· Τζ>ο7Γθί των 'ΤϊγοθετικΖν, ό κατά Αιαςχσιν εκ 

ίιαζυκτικα, ry άναιξέσα των τα έπομένα ένοί, η κ& 
των άίλων παξά το ί··ν, άσφέξων το λοιπόν. 30
Έ<τβί τςόποί των 'Υποθετικών, β εζ όλων 'Υποθέσεων 

συνετά: t Ksy καλαμενο: cli ολα 'Υποθετικοί.

ΚΦΑ'ΛΑΙΟΝ.  ΛΖ\
Π5$>< των π&ζώ τ^ν λε|ιν Σοφισμάτων.

Ια ποΐαντα τα: σοφιτικά: Έλεγχα: εζ άσιν tv 
τη λέζε*. 'Ομωινμία, ’Αμφιβολία, Σΰνθί'

170  N iwfoge τδ  Βλεμμί&*

π" · ρ ·
I Aicaof'r/f, Π?οσω#α, Σχκμα λέζεοοε.

Παξά την ομωνυμίαν μέν Σόφισμα' οΤον, τα 3® 
ίΐοντα αγαθά έςι * τβί κακα J?evra εςι * τα κακού άξα 
αγαθά ίτιν. 'Ομώνυμον ενταύθα το Δέον' ίηλοΐ γάξ το 
πξό: τι χξησιμον, ŷ y το καθ' αυτβ αγαθόν, έν μέν «ν 
τ% έλάτΙονι πςοτάσε* τ ζ  λεγάση, τα κακοί ίέοντα, το 
ίέον αντί τη χζησίμα παξείληπΊομ' χρημάτων γ*ξ 3 5 
αφοαςέσα:, Ksy καθείξζα: y&j μάςιγες, yjy τα τοιαυ·

τα,
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rcts καθ’ αυτά οντα κακά , χςησιμά εςι πξδς τ&s δεο· 
ph-ts σωφξονισμΖ' κατά δε Try μπζω πζότασιν, λέγι· 
τ  of το δέον, » ί  καθ’ αυτό ayaBov * έταί εκ τ*?ί ομα>· 
νυμίας ευξε χάςαν ο π αναλογισμός. Χ$η τοίνυν Ιμωνυ· 

5 μχν έαωτωμέ\ων , λαςί&«ν τα σημοανόμενα* «τα»
τκ»' « πίχξίσιν ασφαλή ποια μίνας, τον σοφιών άπο· 
ΧξΧί&ομ. Πλωτοί μεν αν σοφισμδς, ο Ποοξά την ομω· 
vvuiav έςί.
AsuVpfog ο n «fa  Τ)}ν αμφιβολίαν* ο7ον,*Αξ\ ο γινωσκω 

ίο τ /w, τϊίτο γ<νίϋσκ«$ 7Λ·α:τκ« <̂ τ<ί το £υλον· τδ ξύ· 
λον αν* γ  <’· άτκ« * τ ο Γ <ν τ̂κ« ’Αμφ $ολον * β 7<*? ο1*·
φες· πότεξον; ο γινωσκων λύεται γινωσκων, η τδγινωσκΰ· 
μενον ανομ το γι\ωσγ.ον ; Κα/ τταλ/ν, Αξεςι σιγωντα λε· 
7 «ν ; &%< * τΐ ί ’ craw λί-'vy r<f £υλα λίΒας, ίί Aey«

15 σιγωντα ; έ'?<ν ά"α σιγωντα λεγ&ν. άμφιβα/λετομ
το, σ/γνντα, :?2 τχκΐέον* πότεξον} πξδς τον λέγοντα, 
ήτοι τον άνΒξωπον, η πξδς τά  λεγόμενα, ηγαν τά  
•η ray ματα;
/\tevrvcy,e <5ρ τα Παζά την ομωνυμίαν Τξόπα» ο Π«ξ06 

3ο τ>)ν αμφιβολίαν' οτι ο μ'ν Πχρχ την ομωνυμίαν. 
*t/r# τ* ονόματος dM<po(>ct σημα*Μ\/τοί ryv ccirctryv 

eizayet’ ο δ' Πα^ά την αμφιβολίαν, εκ τα Klya ποιεί· 
τομ την πλάνην, δηλαντος αχ εν. 'ΕκληπΙέον άλογον 
ίντχυΒα, την των λέξεων σύνταξιν' ϊνομα δέ, την λέξιν 

2 5 άτλω». Το μεν γάξ δέον, Λ;λο7 πλάω κατά πάσαν πΙω· 
σιν μετχκλινομενον, οΒεν K&f ομω\ υμον λέγεται. τδ δε 
γινωσκω, η& το σιγωντα, ηομ τά τοιαυτα, τβ  λάφοςχ 
σημοάν&ν ’ίχον, εκ τηο τοιάςδε συντάξεως. \)Bev etns 
μτωϊ έξ&, ο έγω γινωσκω, εκείνο γινωσκω' Κ$Μ πάλιν, 

1°αξ ετι σοι λέγ&ν σιγωντι; το αμφίβολον ίτιν *$έν, Έ.Ϊ 
Se το $ίον άγαμον &ποι τιο9 >) εςι τω ίεοντι άγαμον, 
η ονωσΖν άλως, η τ 3 δέοντος ομωνυμία φυλάαεετομ 
πάντοτε.
Τςίτος Τςόποϊ, $ ίϊαςά συνΒεσιν' οΐσν δ καΒημενοο 

35 δυνατοί βαδίζαν' ό Σωκράτης. κάΒητομ' δ Σωκξχς 
της άξα βαδίζω* άλλα κ& <? βαδίζω* κάΒητομ γάξ.

‘Ο πα·



‘Ο παραλογισμος Παζά τ jjv σώ&Λν yfyeivy * νΖί«*/κξ9 
ftctSxTTff εν ύΤ) μ&?:νι Πςοτοόσα τό ίυνχταμ, τό βο*. 
$ίζαν τη μέσα οζζ αμα ν.εν.οοτν^ό^ντα  ̂ ΗΤω λ? kocv Τα 
ουαπεξάσματι, το όυ: ατα/ μετά τδ βχ$ΐζ&ν συντίθβ- 

κοα συνημμένης λεγβηναι κατα Σακ^ίή^ αΛ ’β%1 j 
το βοί&'ζε* μόνον, ίϊλιπως tv εν τη σνμΐτεξάσμοοτι rrjs 
ουν&έσεως yeyovuocs, ό Πχςχ η;ν συνΒεσιν iytveTO Πα* 
ςαλογιτμος.
* ΐίτα ζτκ  Τςόπος, ό η*ς* τ r,v ίιοάζεση· οΐονταό πεντι 

τ  (fix W  όόοο ‘ τα τ?/α κα/ oW πεξίτϊοΐ K&j αοζτιχ' ιβ
τα πόντε όίζοο π(»τΓ\ά Hgj cUntt. Τό ΣόφισμαΠαξ* rfa
SioursTtv, λα το λ^-λθα/τα ττπ'Τβ κατα την Ιλατ?α πςό· 
τ «?<»/, els τ;/α κα/ λ··α>, κ&{ Ιά'ίοο 7ΤΡζ>) /κα?# τν,ν μείζω 
πςότχσιν «ττ«ι>, 'or/ ό τ(?ίκ tied ό λυα κα&’ «χυτόν ί-καίο* 
«ίζ&μόϊ, ό μεν hi πεςιτίός, ό λ’ u?t w  etr at?τοφχνοα&όη ι $ 
τό Συμπέρασμα ττ«1 ra πόντβ όμδ, τα ττ*?ί ταν αϋταν ̂ ι.*'  ̂ *»* / ) f*£ aw cvvT'cVsirctfi roue τ?»οτ&σ*σιν αφίμεν#·
T n w  λΓΓ̂ ό̂ ον "να τον τταζ»α ον,$ρτ/ν n&f iiocifeTn ε'Βεν· 

το * λα τό, τό αυτό όιοΗξδμενον από τχόε σνντίΒε· 
&ομ ταλ?, hW (τυντ/θρ,α̂ νβι» τ^λϊ λβα"όϊ<0*/ «/τό τ δ λ *20 
cTjv ρ’τγι τδ άίλαθί’ντβί· ν~ν πχςαλογισμδ τα λ ^ ν ·  
τα/βί τα τ?;α χα/ τα όυβο* κρμ των μέντςΙα,κατίΓ,ΌςνίΒη 
το rn?°iTlts> rw  βνω ot, το cĉ nev tctrcc οΜίξΚΝ* αμ- 
φν λ’ όμδ, το πεςιτΊόν Αίλοιότ* όόξτιον, των πόντε 
stC6Ttjyow$t]Tocv xuroo σνν&εσ*ν. Πάλιν ρ’τη τ2 άνωτέξω 2 5 
δ&έντοο σοφίσματος, τό βχ&ξ&ν το όυνατα/ τδ κα- 
&Wtv8 χΛτηγοξη&χσοον κατά σύνδεση ‘ jjcftfedcv λΙ τό 
/3αλ'^«ν αττό τη λυνατα/, τ2 ΣχχςχτΗς χικοοτΐ)'γόςϊΐτ&{» 
τον ρκλβψ<ν αμαψαμρνον.

;μ7τ7οϊ TocTrsff, ό 77«ca Π?ίσΛ'λ«νν οΤβν, 2 κατα-3ο 
λυ«Γ, ekUtifiv Η καταλυΛί", οοποφχσΐς Ιςιν * ti clxJx 

αζοο απόφοοσίς hi. Πα^α τ>)ν πςοσνΜοον το Σόφισμα*.
*Εν μεν yοοξ ry ττξοτέςοο 7τςοτοίσα» τό a μρτα δοοσίοϋ 
πνεύματος, τόva πεζιαπούμίνΜ όό3?ν, τό 07Τ8 όί>ί* 
μα̂ νρν * «ν λ» ry $ε υτέξοο πςοτοίσ& μ tree ψ/λδ πνεύμα* τοί 3 5 
ληφ&εν, H2H τ όνα χ<νξ'ς9 ί̂ ηλοεσεν ctgvtfσ*ν,

"Εκτος
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"'Qy.roi Τςόπος* ο fleece τβ σχήμα της λεζεως. Όνβ· 
μάζετομ S' «τα?, επείπες ο ποιο: της λεξεοος %η· 

ματισμός, «π β ί τβ τοιότπ ynsTUf παςαλογισμϊ' οΐον, 
το μαν^αναν -> tvsqyciv εςι πες) την μα§ησιν' το ίνεςγ&ν 

5 7Γ?̂ ί τ»)ν μοί&ητιν, SiSctaxetv fair. τό μανίαν etv αςα Λ· 
&e<j*«y *?/ν. Ό  σίφισμοϊ Πας» το %ψα της Kifevs * 
εχημάτιςαι γοός το ποί5ηηκον, eis Το ενεςγητικίν * χ̂ ί/ τί 

« ί  τβ παΒητικόν * τβ yaf ενεςγείν πες) την 
μοέΒησιν, ηομ πά§&ς ηομ ivefyeiots δηλωτικόν fa. Ketf 

ΐοπχΚιν. νΑς ενδεχετοη το χυτό ποιόίν κμα ηομ πεποιηκίνομ } 
έχΐ. Ύί Si > άκ ενδέχεται το αυτό ηομ όςκν uffu ηομ εαξΧ* 
*ε)/&ι', cfae ημ) ποιόίν v&j πεποιηκένομ. Παςα τόχημα  
της λέ£εως H&f τΰτο το Σόφισμα, τό γάς όςαν v&j εωςα· 
κίνα/, καν eis παςόντα x&j παζωχημενον όχημάτιςαι χςό· 

15 νβν, πλήν a  σημαίνω ηομ τό αΰτβ, Six τό οΐον άχςόνως H&f 
αδιατάτως τυ\ί οςάσιν ενεςγειν. 03*ν οπές Tis ef«> τβΤβ 
μονοναχ) ηομ όωςαν.ε. ποια* Si xgif πεποιηκενομ τό αυτό% 
«κ ε\0εχ*τομ αμα% Sid την των χςόνων διάβασιν. τό μεν 
ytif ποι&ι, ενεςωτχ.χςόνον δηλν^ τό Si πεποιηκενοο) τόν 

*°ποεςεληλυ&ότα.

Τχ πχρχ τν}ν
^ ς φ -

Ο̂μειννμία.
ΆμφιβοΜ*;
Sv*5icrit.

μχτχ. ΙΙζοαψίία.

Κ Ε Φ Α Λ A I Ο Μ. Λ # .
riEfi των ϊχτος τιΐί Λ φ ω (  Σοφισμάτων.

Π  |= Η<*ν σοφισματικων Τςόπων  ̂ ε£ μεν Π ας» την 
|'ι λί&ν « 3·), πες) αν πςοσεχως ύπεμνησαμεν’ 

JUL επί a Si της λΐζεως εκτός * Παξα τό συμββ·
Βκκός, Πας* τό πρ ημ] απλώς, Παςα την 

35 τ « ελέγχχ uyvoiav, σιαςοό τό επόμενον, ΪΙχςά τβν, τβ 
εν αςχ% οάσ St&otj, Παςοό τό T&svctf τό μη αίτιον ως

αίτιον *



αίτιον' os Λ)Τζόπος χομ μ>) π<*ζά τδτο κατονομάζεται
Π * °*  To TCC Τίλάω ‘^ΟύΤϊΐμΛΤΛ (V 7ΓΟ/«ν.
J~\%ξά το συμβεβγκος μ?ν, βΓβν, ο Σωνςάτχς erefW 

Πλατωνβί * ο Πλατών άν&ρωπος * ο Σωκ^ατκν ϊτε»_ k. 4 ^ « > «1
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rfon jfev ανθ^ωττίt. Aeyerotf Si Πα^α re cvu&thriy.cs , 0*5 

μ# κατα <£>υτ<ν ίίτεςόν fc/v 0 Σωνξάτχ> τη ΠΛοή ω\<·., 
ά?λά καθ’ ύττότατ/ν ^  ταί ύποϊχαν.άς  ι*ντ>·ταί. 
Ταυ τα ie πάντα, ΤΓ̂ ' τκν φ;-<τ/ν «?*ν «λλ’ δ φΰσ&ς' 
το σ ν α π ί ξ α σ μ α  Si λ α β ώ ν  dm  ο τ ω ν  TteA τϋ>- φ ν σ ιν , τ>)ν

ο Πετ ο̂? ανθ̂ ω/ΤΟί* ο ot' UQooVGz Τξ:σ\ ίληβον' ο 11*· 
Tfes α^α τ^συΑα$ον. Ταυτα κηα τα Το*«υτα Σο· 
φίσματα, Πα$>α το συμβεβχκός * ere ·γας rt £>.'# κα· 
Tnycf«ra/ το γήο* άσιωβως, trVf τδ αΥθ?ώ*& το τ(>/* 15 
σύλλαβον χσιωβως, 7ν ί£ά)άγκχς το μίν κ«τα τ ί α> θ̂ ω* 
7Γ8 , το Si κατοί τδ ntrfii λ«χθ«ί·ν. Γινομίνχς Si rijV 
κατχγοςίας μχ Ησιωδως, αΆ’ Ιπααωβνϊ, δχ ?σα κατα

U Κ" Λ> Τ'ΜΛΥΛ Ο y <■'<){> -λ CfWĉ *A/J ΑΡΛ#« */«ι |"V ftJVM rt ι ΤΜ
90

γλυκύ Ιπίτασιν xgj αν*σιν emSeXeTOtf. Το μ/λ* «κ 
γλυκύ. Κα) αύθ<ί* Το λίυκον κατοί το μαλον χομ ίτ,τ· 
τον i “tv' ο Κ̂υκνβί, ύ Χ/ων, το Ψιμμ&ιον* κατα το 
μάλον xgfif τ,τίον 8Κ άσίν. Ούκ οίξα ταύτα λ*υκα.*5 
Πα^α το συμβεβτ,κος τοί Σοφίσματα, Λα το' μίητε τδ 
λ(υκπ το μα#\ον xgy χτίον κατχγοξ£<&αι bTiaSa*', /urr* 
τδ γλυκεο* τβ ίππάνε&αι H# avie&aj. Οίμομ if TW 
TOiHTitr Παξαλογισμχς, «τ/ί ^  Πα^α τκν ομωνυμίαν 
*ξ&, χμ] χτο: δκ αν αποπλανχΒάχ ττο$ω τδ αλ^θδί* 3° 
το γλυκυ ya'f ^α/ το λίυκο'ν, σχμανπκά ιί?< χ&} των τιοφ· 
τχτων «υταν, τ ϊ̂ γλυκυτ̂ τοί*, Aeya, K# τδί λ(υκοτητοί * 
α^λα Λ) κα/ των ττεποιωμίνων σωμάτων. Κατα /«»εν δν 
ταί μάζα: Π^βτασβί· ,· σιοίοτχταο μίνας άστλως ίίίίαν 
€t Σοφισμο), γλυκυτχτα χμ} λιυκότχτα' fv if τοΤί 35 
σνμπεξάσμασι Σώματα, μ«τα ποιοτήτων (λάμβανον. Hi

So



ϊ ι  γλυκύ H&j δ λευκόν πςοέτοινον, εκόηχ ηομ ουνεπέξοανον,
άδεν av foots ηκολχΒ* παξάλογον ̂  are γάξ το Μέλι
νλνκ«5 rwSrcv, όποιον Ιπίτασιν μ&) άνεσιν έττιδέχοτομ,
τατέΐΐ γλυκυτη?, #$’ ο Κύκνο? toiSto λευκόν, οποίον

5 κατά το μχΑον ηομ ητΐόν fciv, ΙΙγκν λευκό της' άϊλά
σώματα ηομ άμφω' τό μέν γλυκύ σώμα, τό Μέλι' Τβ
ί ’ βυ σώμα λευκόν, ό Κύκνο?' ηομ καΒό σώματα rδ
μάλλον κομ tS ητίον ανεπίδεκτα μένει, ηομ στάση? έπιτά·
σεω? τε ηομ άνέσεω?, σωζοντα δηλονότι τό κατά φνσιν

ΙΟ ίν εαυτοί?. Ύοιαυτα Key V Χιών, ηομ τό ΨιμμίΒιον, Η&)
γά παξχπλησια. Ουτω ηομ όί/λο μεν ζωον, ό ανΒξο»·
στο?' ά/λο δε ζωον, τό γένο?. Ζωον μεν γάξ γένο? Το
άπλω? ζω ον, ηγχν τό των ειδών απάντων συλλησίΐτικόν,
των κατά την τελείαν χαξακτηξιζομένων ζωόν' ό δ"Άν-

15 Βι̂ ωπος εν των τούτων ειδών, ο πξό? τη τελεία ζωη
(f>het ηομ την λογικότητα, ηομ την στςό? τό δέχε<&χ$ τον
Βύ?αΒεν vsv ηομ τα? επίθημα? έπιτηδειότητα φυσικήν,
μοξφωτικχ έαυτχ. Ζωον χν χχ άπλω? ό άνΒζωπο?,
ά?λά τοιχτον ζωον* τό δε τοιχτον ζωον, t  Γενο?, άίλ’ £Τ· °4 c<

2ο oo? i~t.
/\εύτε?ο? Τξίπε? των εκτό? τη? λέζεω? ’Ελέγχων σο· 

φιΐΐκων, ό Παςά τό πζ ηςμ άπλω?. Κσμ X\y μεν 
καλείτομ ησυνΒετο? κατηγορία μεξικωτίςων χσα δηλω· 
τικη' η&( γάζ η σδνΒεσι? οόεί μεξικεία τά πςάγματα* 

3 5 διό η$μ τό λογικόν ζωον μεξίκωτερον ε<?ι τΗ ζάα. 'Απλω? 
δε, η άσύνΒετο? κατηγορία λέγετομ, καΒολικωτέξων 
υπα^χασα πραγμάτων έμφχντικη, τά  γάς άπλά, των 
συνΒέτων κχΧολικωτεξα. Γίνεται τοίιυν ό Παξά τό πζ 
ηομ άπλω? Γίχξαλογισμό?, η όταν τά  Ώ$ κατηγο· 

Ιοξησωμεν Άπλω?, « τά Άπλω? κατηγοςησωμεν Π£· τχ· 
τεςιν, η όταν τά άμα ηομ συχΒέτω? κατηγοζΧμε\ α, χα· 
τηγοξήσωμεν ιδία ηομ άσυνΒέτω?' η τά ίδια K&j ασνν· 
Βέτω? κατηγοξχμενα, όμχ ηομ σιηΒετω? κατηγοξησωμεν. 
Τδ πςοτέξχ παράδειγμα' ο ΤΙατης μείζων τχ Ύιχ τω 

3 $ Αίτίω. τό Α’/πον φύσει' ο Πατης άξα μείζων τδ TiS 
Φύσει. Παςά τό π% κ&] Άπλω? πςοεβη τό Σόφισμα.

ΚίΜ
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Kομγάρ c Πατ*;* u «3»v rS TiS τα φύσει αίτίω, tiyev rS

At ■ a* ft «■> 1 1 » s V >/ Sφυ^κα;, * τω OtiMKrytM, i c.vtw τπβί η& to cunov nxu 
tc (pua-rt, on οφ&λοντα ll>r, ομα κ$
σύνθετα*, ‘Απλοια *α/ <ί/« κομ οίσυιShoos χατηγορηΒη* 
σαν, gt̂ f χωράν e ΪΙχραλογισμο:. TS όαντερχ παεα- 5 
δείγμα. Σιμών Σκυτευ: ηςμ άγχ&ό: * IIus Σκυτευ: 
αγαθό: -> ευφυω: κατασκευάζω roc Πέδιλα * Σιμών το 
λοιπόν ευφυω: κατασκευάζει τα Πέδιλα. *Ην δ' ο Σιμών 
«χ xyaSos rry τέχ'ην, d)kx τον τρόπον. Tc σόφισμα 
5ταρά το II? ηομ ‘Απ*ω:’ το yχξ dyaSos, h&j το Σκυ* to 
Τευ:, άπλω: η$μ ιδία ηρμ dcwSh ω: tart yορτθέντα 
τνΣΙμο\os, κατά την ελάτΙω π^ότατιν, r.?}, H&j ομΜ 
κατά την μείζω, ηα) συνθέτων έλίφί'ησαν.
'Υξίτο: Τρόπα, Παρά τη Ts έλέ^yj* άγνοιαν' 0 ον, τα 

J'i/M διπλάσια' TCi δέκα H δ tv: λάο ict ' 77.ds μεν γάρ 15 
τα πέντε, διπλάσια' π ids o.TAx δε- δ διπλάσ-.α. τα  δι
πλάσια τοιγαραν e διπλάσια Λ'γεΤΦ δέ Π αγά την 
τχ έλεγχα άγνοιαν, on παρά tc μη yr.onvmv rev άπο· 
Κξινόμενον, iron όε τον έ·:απω\τχ, τί έςιν theyχο<, 
λαμβάνω τόπον c Πχ^ιλογισμό:. Ελεγχα· γάη hi*2® 
Αντίφασή ΤΟ αντί; χρμ προ: τό> αυτό, μη μεν τοι πξό: 
άΐλο Ηομ άίλο. τα δέκα 0- προ, τα πέντε μέν Λρηντομ 
διπλάσια' προ: τ ’ ω/λα δ' & διπλάσια.
^έταρτ-ο: Τρίπο:-. ό ί\α< ά το επόμενον ο7ο'· Δημοκρι· 

τοί φεύγα πςό: έρημον * β φ-νγων π pcs έρημον μΧ* 3 5 
νετομ' Δημόκριτο: άρα μαίνετομ. Λέγεται δε Παρά τό 
επόμενον, έπάπερ επετομ τω μχι< ομέ\ ω τί φευyetv προ: 
έρημον* πλην αχ αντπρέφα' a γάρ άτι: φεύγει προ: 
έρημον, ηδη Κςμ μαίνεται * άΟλ' ές'ν 0: των ανθρωπίνων 
πραγμάτοον υπέρ φρόνησα: ι αταραξίαν ηομ η συχ'χν ζη- 3° 
τ « ,  ηομ διά tSto προ: τάπα: άπηΙλχγμένΗ: Βορυβων 
αναχωρεί, καΒω: K&j c ιατρό: Ιπποκράτη: ό κωο: επέ- 
Τησεν άκύσα:, οτι Δημόκριτοe έμάνη κ&Ι προ: έρημον 
άνεχωρησε.
ΥΙέμπΙο: Τρόπο?, Παρά τό airei^af η$μ λαμβάνετε το 35 

εν άξχη, ηγπντό πςοκάμενον ά : δά£ιν, τι&ενομ
ώσπερ



i«

Ζσπες ίμολογόμενον' οιον, πςόκατομ &ς δεϊζιν, τό, την 
Ψυχήν etvctf αθάνατον * rare' re «V Τβ πςοη·
γίμενον, δι ο γίνεται ο συλλογισμός. Ε Υτις £ν είπα, οτι 
η ψυχή χφ&αςτοο' το αφ&αςτον αθάνατον' η ψυχ>) 

5 άςα αθάνατος' χτος οάτάτομ κ& λαμβάνει το εν άςχ$9 
το ξητάμενον. Ο υδεγάς διενηνοχε tS άόδανάτχ, κατά την 
σημασίαν, το άφΒαςτον, «  μη κατά μόνην την πςοφοςάν* 
ταυτό γας, κατά την έννοιαν, αθάνατον τε χ$μ άφΒαςτον, 
*θΒεν ο ΰτω συλογιξόμενα δάνΛυσιν έδεν * afoot r ·

Iο ιν αςχζ τό ζητύμενον αίτάτομ Κ91 λαμβάνει χως)ς απο· 
δά£εως.

*£ΓκΤθί“ Τςόπος, Τϊα^ά το τ&εναι τό μη αίτιον ως αίτιον· 
TivsTOf δε τό τοιστον, εν reT? δι άδννάτα συ?λογισμο?ς. 

eTev, ei τίνος είπόντος, παντι γελαςικω νπάςχειν τό λο· 
1 5 γικόν, 'ύτεςος εντεύθεν δηΒεν, «V αδύνατον άπάγων τόν 

λόγον, εςΆ. Εί τό λογικόν ttavr) γελατικω’ τό γελΛ· 
ςιχόν παντ) ΏιΒηκω' τό λογιχόν ας» Π&ηκω παντ), 
$tei την ύπί&εσιν. οπές αδύνατον. Air αίτιον ίνταυ&οϊ 
T&etroj τό μη οίίτιον * χδε γας τό etvaj παντ) γελατικω 

so το λογιχόν, (τ 2το γας ην η υπόδεσις.) τ£? άδυνάτχ γϊ· 
γονεν οίίτιον, μη πας» τ8το συμβεβηκεν η &ς αδύνατον 
Απαγωγή, etfoa παςα τό υπάςχαν ΠιΒηκω παντ) τό 
γελατικόν* τ8το γας ψευδοί ον, είσηγαγε τό αδύνατον * 
επείπες 8δε*ς Πίϋδηκος ταΊς αλη&άα*ςγελα, «  η&} Ίσως 

5 γελάν χηματίζητομ, £*>ον ύπάςχον μιμητικόν,
*|£/3δομος Τςόπος χομ νςατοο, ό Παςά τό τα  πλάω όςω· 
I τηματα εν ποιαν' οϊον, Σωκςάτης διδάσκει Πλάτω
να χομ Άςιςοτέλη * Πλοοτων χομ Άςιτοτελης αν&ςωπος 

3οις#* Σωκςάτης αςα διδάσκει αν^ςωπον, afo'bx άν&ςω· 
πϋϊ- Ένταυ&χ πλείω τα ηςωτημενα ύπάςχοντα, γ$· 
γόνασεν ?ν* εκατόν δό των υποκείμενων, ιδίας δάτομ της 
ίςω τησεωε’ ufoos μεν γάς ό πες) Πλάτωνος λόγο τ' 
ό δε πες) 'Αςιτοτελχς, ίτεςος. Συμμιγούς τοιινν τά  διά· 

35 φοςα ύποκάμη» εςωτηΒέντα ως εν, τόν σοφισμόν συ· 
νετησαντο.

ΈίΓίτομκί Λογικνίζ Κεφοίλ. λν[. 177
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Π*fd το συμβ*βη*ό*. 
tt*fx το nfl ng) *n\mt.
Uctfd τν» τη Μ γχχ  ay»ot*9.
Π Τ »  ίηόμτ/ον.
II«f« το , το *v αρχ>/ atrncJVf.

»o Ti$intf το μη αίτιον wt nYrttVt
Il«f »* to rii χλαοι ip»τήματη tv no&».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ,  Λ  Θ '.

Π ί$>1 Έλεγχχ , οτι ταντε? οί Παναλογισμοί 
&ς τ«ν 'td ϊλίγχρ άγνοιαν ανάγοντας.

λεγχό,ς fav, *ΑντΙφασις τδ αυτέ ίνδ* * μ#
ο νάματα, άλα  σΐξάγματος, ng) ονόματος μ] 
<7υι ωνυμϋ, «Λ.» τ3 «υ r£, «χ r5v Λοφ̂ ντων / j  

ανάγκη μη συνας&μχμενϋ τ2 εξ «{·%>*» 
χατα το αυτό,Ηομ πςός το «ντο, οόσοβιίτοοί·, εν τω 
αυτω Χξόνω. Το/νυν «  μίλα τις /u»i χαλα* λεγοντα τον 
ΤΤξοσ&αλεγόμενον άπελέγχαν, όφάλ& το' «ιτ<χ«/χίνον 
cW y «v , wtf? eev a 5Τξοσόιαλε^όμενος άπ(φάΐνοιτο·2θ 
(τδτο γοίξ tetv η Άντίφασ/ς.) Συιαγ«ν $  τ»)ν Άντ/· 
φασιν, »π) τδ «υτ3 K# &βί·, δ μην eV «Α # χ# 
άλα. Το γάς άπόντος τίνος τον Άςιςοτελη τεχνολογ&ν, 
ετεξον άξηκέναι τον Πλάτωνα μη τεχνολογάν, δχ few 
ιλίγχβί* όιά τατό φησ*ν ό Όξίσμός, *ΛντΙφαοιν τα αύτα 2$ 
χ#Ι ενός efiXj τον '’Ελεγχον. Μ») ονόματος όε, άλα  
οτξάγματος * τατίςι μη μόνον ονόματος, άλα η&} στξάγ· 
ματος. Εϊ γάξ fv μεν υστάξχα τ  Ον ομα, ΰιάφοςα όε τά 
υπ αυτα όηλόμενα πζάγματα, \φ) ο μεν έπ άλα ση· 
μαηομενα ioltf τον λόγον, ο ό" εφό εΤεξΟ σίοιησοπο Tt/ν \ο 
’ΑντΙφασιν, δ ylvrrctf ' Ελεγχος. *Αλ' αόε τδ συνώνυμα 
ονόματος η Άντίφασις Ελεγχός fet * το' γάξ ebr&v, ζωον 
στεξιπατά ̂  ζωον δ ίτεξιττατ*^ tyj άμφωyt άλη&η* 
"Ελεγχος ev εςιν, δ τδ αυτό ngy ενός ■> ονόματος Te Hjpf 
πξάγματος'Αντίφασή εκ των όοΒεντων ε£ ανάγκες σν  31 
ναγομενη, H&j δκ *£ ίτέξων τηων. Μη συναξ£μ*μενα

Τα έκτος 
τνίς λέξεας< 
Σοψίσμα· 
τα.
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τδ εν eteXVi τχτέςι, ί ΐ  ίτεξ* όνοματος λαμβανομεν#' 
τδ ζητήματος αντί πξοτάσεως «V τον Ao'yw « W  
ίάξεως. τδτβ γάξ ύπάξχα to εν άξχβ. Key κατά 
το χυτό ίό χξή, /μ») μεν Tot κατ' ά&ο ngy x&c μεξος τδ 

'5 υποκ&μί\8 yivs&oy τψ  ΆντΙφχσιν. Ε} γάξ το αυτά 
Βόλον κατά μεν το μήκος λεγοιτο ίίπηχυ, κατλ ίο τό 
πλάτος, β ίίπηχυ ' κδί Αίθ/οψ κατα /uev τ>}ν τδ τα· 
ματος επιφάνειαν μελας, κατά is Tts όίοντας δ /ue- 
λα*, δ ί’ «τα γίνετομ ' Ελεγχος, Key πςός αυτό it, μ\) 

Λομβν rot τίξος ά&Λ ίεΊ άντιφάνχtiV. Quit γάξ ίλόγχ,&ν 
fa , το τον ίεκα λέγαν πξός τον πόντε ίπλάσιον, 
8 ίπλάσιον it, πξος ϊτεςον άξ&μόν. Ου μόνον ίΙ κα· 
τα το αυτό, η&) πςός τό αυτό TeA«c9o/ χξή τφ  ‘Αν- 
τ ίφασιν, άΑά ngt) ωσαύτως, H&j iv τα αυτω Χξόνω. 

*5 'ίΐσαυτα? /uev, iia μ>? λόγωμεν τό βξεφος γξαμματικον 
ts Hcfij 8 γξαμματικον * ή τον κοιμωμενον, όξωντα κΨΐ 
8χ όξωντα ' το μεν κατά τό ίυνάμα * το is κατά τό 
m^yaa λαμβάνοντες. Έν Τω αυτω il· χξόνω, ΐνα μή 
τον αυτόν άν&ξωπον λεγωμεν. κατ ά?λον μεν χξόνον 

a ο φαυλον, κατ' αΛοι- ίί πάλιν χξόνον 8 φαυλον. Ταυτα 
πάντα χςεων eiStvey, τόν μί\τ άπατά&ομ, tyy τδί 
άπατωντα: έλεγχαν βαλόμενον.

‘EvTfu^fv ίηλόν ις/ν, ως οί Πα^αλογ/σμοί πάντες άς 
a 5 τι)ν τδ Έλργ%« άγνοιαν άιαφέςοντομ, φευίας τινες 

οντες ελεγχοι Hoy α π α τ η λ ο ί , ί ι ά  τδτο σοφιζικοι κα· 
λύμενοι ‘'Ελεγχοι, ως χξωμενών τύτοις των σοφίτων, των 
μηίεν ά/λο Ισχΐ8ίακότων, ή τοιήτοις κεχξωμχτισμενοις 
συλλογισμούς, τόν πξοςίιαλεγομενον άπαταν. Είτοίνυν 

30ό άλη&ν*Ελεγχος, ‘ΑντίφασΙς fa  7*8 αυτδ ηο} ίνός, 
μνΐ μόνον ονόματος, ά%ά Hey ττξάγματος· ό τδτο άίως, 
8χ αν παξχσυζάϊΐ τοΊς παςά Ttjv λεζινσοφϊσμασιν, ’’’Η, τ»  
γάξ  ‘Ομωνυμία, ίιάφοξοο άσάγπ τα πξάγματα, ίιά 

„ τ δί ίιαφόξβ σημασίας τδ ονόματος, η#} η *Αμφιβολία 
35 ίιά τδ λόγχ tyy της συντάξεως τό μονοαίες 8Κ ίχόντων, 

8 πεξ) εν καταγίνεται' *cy r\ Σύνδεση is $ Διώξε-
Μ 2 σις,



t go Νιχ̂ φόρβ τ8 Βλεμμδβ
σιε, olfac μεν συντε&αμένως, nfte* ίε όιηξημενοχ δηλχσι
5ΤξΛ'/μΛΤΟΟ»
Aai i ' επί r5 xug/W Έλεγχα, το αυτό *V <5jjλ&9«ί

7Tαντοίωε, n# χα>̂ <·, μετά συν&έσεωε. ‘H <$£ 
Π έταλα, πξόε τω όιαφόξαε φέξην τάε σημασίας, αόε J 
τανομα. φυλά ασα το αυτό ηομ εν κατα πάντα» Κα) 
ο της Αίζεωε όέ χηματισμόε, των πςαγμάτων εναϊλάτία 
την η̂λωσιν * κχντευ&εν ύκ htv εύξάν εν «<5εν< ταν TTafo»
Τ̂ ν λε£/ν σοφισμάτων, τ« αυτό £ν όνόμάτε ηομ πξάγ·
μα * χα&ωε ο τα άλη&αε ελεγχα Acyci άποατά. Πβιο 
ί ’ χα^αν, ^  ο τα  9χλ«α) εξωτηματα ποιων εν, ίνβ»
%ιμ πξόε τ  He ε£ω Trie λέ£εωε ίβοομετ σόφισμά, «πε£
« έλεγχο* fc-veV ^  μβνί# πξάγματός τε ĝf/ όνόματοε, 
u/k! b όιχφόςων ’Αντίφασεν συΑογίζετotj j Has- i  ’ αν ο Πα· 
fa  τό π$ H&j άπλωε Πχξαλογισμόε, μετά τα ελέγχω 15 
ταχΒάη , μη ίπ) τα αντα ενόε πξάγματοε συλ· 
λογιζόμενοε την Άντίφασιν: Εί ίε κάκ των ίο&έντο» 
εξ αναγκηε ο ελεγχοε ynerotf, τταντα* o μ») εκ ταν 
ίο&έντων ε£ αναγκηε, ακ ελεγχοε · ο πo7oe ο το μη a5/· 
τ<ον τ/θε*? ωε uirttv. ΌόέΤΙαξά τό συμβεβηκόε, κ# 20 
άΠα?α το επόμενον, ei χ$μ όοκασι συμπεξοάν&ν εκ των 
ίοΒέντων, α>λ’ # συμπεξοάνασιν έζ ανάγκης άό' αυτβ/. 
Ου<Ιε ya? Γσαμ») κατ’ ασίαν υπάξχεε τω κατηγοςαμενω, 
ταυτ ανάγκη τ« υποκείμενη κατηγοξά<Βο .̂ 'θΒεν τδ 
ουμβεβηκότοε ακ h i Συλλογισμός. Μεξοε όε rS παξά α$ 
Τβ συμβεβηκόε, « crafa τβ επόμενον, μονά όιαλάτ-
των τω λοομβάν&ν την μάζω πξότασιν εκ ίιεψευσμένηε 
άντ&ξοφηε. Ου£'ό Παρά τό επόμενον άρα συΑογισμόε, 

ed ο το συμίό^κο^ Wets yctf το
i i  ανάγκης'  ̂%τε γάξ ,  ei ό άν^ξωποε ζωον, το Jt ον 30 
$ισύ/&αβον* ανάγκη τον άν^ξωπον «νοί/ Λθ“υ̂ α/3ον„* εττε< 
μΐίίε τα ςαα πξόσεςιν ησιωόωε τό όίσυ/λαβον, ίνα 
κατα τ& χν&ξωπ8 λεχΒάη ζωη τυγχάνοντοε' ητ αυΒ&
«  ό μανόμενος φ εύγα  πξοε εςημον,  άληΒης όήπα χ&{ 
η άντιτξοφ η , τ ο , τον φ ευγοντα  πξοε εξημον ηίη KSH 35 
μαίνείθα/’ ya'f i?#yf «κ  h i  τω  i d  Φιλοσοφίαν

• * ζητηντι
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ftιτδντι rets εξημας το μα*νε&ομ * τδναντίον μενδνγ* 
uS&ov το σωφξονάν· Διά rctZr άςα τω τδ ελέγχν 
*Οξν, το εζ avuy’κης προσκείμενον, άν ay κοάως άποτξί- 
•η* τδςτε το μη αίτιον ως αίτιον τιΒεντας, τδς παξά 

5 το συμβεβηκός ̂  ημ} τδς παξά το επόμενον Σοφισμδί» 
Τδς δε το εν Λ^χδ «ίτδνταί άκξοβολίζει, το, μ>) συν*. 
ξΐΒμϋμενα τδ  εν άςχδ* Κ«/ «Λα>ί· ί ’ά'ν ex Αοίφο- 
fa»v μεςων τδ τον άληΒη δηλδντος ελεγχον οςισμδ> 
μη όντας ελε*/χ*ς άπελίγζοι τδς σοφιςικδς Ελίγχϋϊ 

ιο® εντατικός. :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ.  Μ’.
Πε?Ι riforarsiov ^  Sû oyiqutwv.

Π α<τΛ Π^οτασ/Γ, ’'Η Κατάφασίς Ι^ιν, η Άπό- 
φασις, Πάσα δε Κατχφασις, κμ} πάσα 
'Απίφασις, ‘TTroxeî evcv εχ« κ# Κατηγο· 
ξ&μενον, η κ& τςΐτον ΏξοσκαΤηγοςδμενον, η 

2ο ΗSty TfoVoy »ΐ /wfroc Πξ>οσΛο(>«Γμδ ίκφίςετομ, η χω·
ξ)ς Πςοσδιοςισμδ' net} η Μεςικη ε?/ν, η Κββθο'λ#, η Κβί» 

ί?κ«?ο* * κβ! η Άπλη &ν, η Έκ μεταΒέσεως * κμ) $*££ιν 
δηλοΤ, η Στίξησιν.

Ή  Αίλβτ* <Je τχν Στεοησιχ τερητικη κατωνομαςομ, ως το, 
> are* «dixcr ε?ίν, η άσοφος, if ανελεημων, ti αφςων, 

η άνανδρος ̂ ηχκόλαςος. ‘Απλή <5e ε?/ not} αυτή' όιάδδ 
το μη δηλδν εΡιν» «Λοί ςίςησιν, i&W εκληΒη ςερητικη, 
Ιο μεν tiv δίκαιος> ev d>)Ae<, κοβντε το awMooroff εχ« 
πςοσκάμενον, κάντε κμ) κύριον ονομα* «ye ί») Καταφοί- 

30aecof ειημεξος, ωσαύτως ngf το άδικος. Εί ο Αποφα· 
σε ως άη μέςος, «  μεν «%β κ<*/ άξισμενον ονομα, πάλιν εν 
$ηλο7' οΓβν, ο Φάλαςις δίκαιος δκ εςιν' η ο Φάλαςις αν- 
Βξωπος δίκαιος δκ ετιν * η δ Σιμών, χνΒξοοπος άδικος δκ ετιν, 
Ε* ί ’ δκ ε%« κύ^ον»)'Α^οφασις ονομα, μόνον δετό άνΒξο»· 

35 orof πςοσκάμενον, δχ  εν,.*& ». rξΐα τινά δηλοΐ η 'Από· 
φασις' άνΒξωπος γάς δίκαιος δκ εςιν, ο άδικος*ΑνΒςω·

Μ 9 στ of,
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#cs, njff το αξηγενεε Bζέφοκ κ& etn ?χ»ξά τον άνΒξοο· 
πον> c *Ιππο£, e A/5tf, το μν ον' ταυτα γάξ «V av· 
Βξοοττοι άσιν, «re 8Iv.caoi· ’£1σοουτοος, άνΒζωηοε x8txot 
«κ fV<v, o 8Ucuos "Αν&ξωποε, καμ το μν\τε tvs εζεωε μντ$ 
Tr,s ςεξνσεωε μετεχον Trx*8iov, ncfif παν ετεςον, ο μν\8 αν* 
Βζωνοε, Ύαυτα μεν εσϊ) Των ε£ιν ν τεςνσιν 8ηλϋσων Ilf·* 
τάσεων άστρων.

5

ΙΟ
tin Τϊκξά τον άνθρωπον * ο γάξ ίόχς, μν ων ’ολωε οόνΒζω· 
•nos, τι ως άν etv « olxcuos ανΒζωίί os; το άντιφαη· 
χωε «ΐ'Τκάμενον, αιΒςωπο: « 8Uouos «κ ε?ιν' ανΒξωποί 
8ε 8 8ίχα*όε e~<v, ο, re «λκοί· ανΒζωποε, ‘Λομ το βρέφος, 
%7τεζ ά,νΒξωποεμheTtv·, «re ie 8!k6uos9 «re u8iv.cs. *Αλ· * 5 
λ# τ*υτ« ττΛντ* <5ec. - eidivaj, on Πςοτάσοίε «κ «<τ; κατ’ a· 
λκ$«αι>» αϋλα μεζν στξοτασεων τα ν.ατνγογ8μενα, die* 
TttTov&f ύηον.άμηα efcaBev 8ίχοντομ. Γλάσα 8ε στζότα· 
τις·, *t'8tcv νττοκ&μενον βχ«» ν&ί «κ εζ&Βεν αυτό οέχετομ»
Τζ μεν «ν « 7rA.i? Καταφάσα, τ%, ά^Βςωηοε fixates Ιτιν, 33 
it Εκ μεταΒέσεως Άστίφασιε συνακολαΒ^ ν·. άν&ςωποί 
« 8l%euosβ’κeV<· Δ<α r?rcγα'(>Η£/ύ* ’ αι/njv τεταχίομ στα· 
ςά τω τεχνολογώ-, Key Εκ μεταΒεσεως, ως rives εφασαν, 
εΐξντομ ’ οιότι ΰστο τν,ν λαταφχσιν ν ’Αηόφασιε» x&f νηο 
τνν 'Αηοφχσιν ν Κατχφχσιε. 3 5

TTfiyf «κ εκλνΒνσαν 8τω *ομ ά\ ςεξΐ}τιχομ, την avrrjv 
τεταγμενομ τά£ιν *, «ra> γα(> έ'χ« >? τάζιε. ''ΑνΒςω* 

ircsilxtuoseTiv· ''ΑνΒςωποε 8ίκοα:ε8κετιν. ''ΑνΒςωποε 
ά8ιχοε «κ &«'· * ΑνΒςωτΐοε a8iy.es ετιν. * ΑνΒξωιτος « 8ixouos 
«κ*?η. Α\Βξωποε« α;κοαοί ê /r. μεν«ν λαί τι Εκ 3·® 
μεταϋίσεωε ωνομά&νσαν, ωςνπελά'βομεν, ιΤζο&ςνκαμεν· 
¥Οτι 8ε, os’ ανΒζω7ΐοε 8i'xtu0s εςιν, 8TOS άνΒςωΎίος ciSixoe 
«κ ετι,χ&ίάνΒςωπος e JtxeuoeexeTJ, φανεςόν. Ου μ>)ν <ieeV 
άνΒζωποε 8lxtuos «κ e?/v, #8ν ngy αν&ςωτχos αδικοε εί<* 
τογάζ veoyvov, άν ς̂ωστος 8ίκα*οε «κ eViv· μ  %8τι 8ε Η$Η 35 

ε<»/ν ο8ικοε' ά/& αν&ξω7Τοε ϋικοα'ε ε?ιν· Οε



δε ανΒςο»ηο: άδικο: isiv, άνΒςωηο:  ̂a δίκαιό: ish H&jav- 
Βςωηο: δ/καιο: w  hi. Ταυτα καί %ω£ς τή: τεχνολο
γική: ηεξιεξγία:, δηλα τω vav*%«, r>jv ταν ηςαγμάτων 
φννιν υηαγοξε^σαν αυτω τήν αλήΒειαν ϊχοντι.

5 Α «  3 εφιτάν&ν ολω: ,  οτι τό άνΒςωηο: ύηοκάμενον 
λαμβάνονχε:, in) των ηςοσεχω: δεδηλωμένων φά

σεων, ηςοτάσει: αυτά: άδιοςίχα: ηοιήτωμεν. T«V άδιο- 
fists δε ΐΐςοτάσει:, in) διαφόρων τ5 υηοκαμένκ μεξων, 
ομοίως τοά: μεξικοά: δυναμένα: συναληΒέυαν, 'A ^ is o r e -  

I ο λ η :  φησίν» *θΒεν τήν άνΒ^ωηο: δίκαιό: h i  ηζοτασιν, 
Key τήν, άνΒξωϊxos δίκαιο: tic htv, in) διαφόςων r t  κα· 
Βόλ8 ανΒξωΠϋ μβξων, ήγtv in) διαφόξων άτιμων λα μ- 
(Ζωνόμενα:, κατά την των άηοφαινομένων έννοιαν ϊχύαν 
συναλιιΒευ&ν κκ άηο λόγκ. 9Οταν μέντοι το άνΒ^ωηο: 

1 $ω: υηοκάμενον μη λαμβάνω r)s , άλ'ολον το, άνΒζω- 
nos δίκαιό: h tv, ω: κατηγοξήμενον ετέςχ υηοκημένΗ 
λαμβανομένα * ωσαυτω: δε κομ τό * άνΒςωηο: δίκαιο: 
κκ htv * εόκότω: τότε τό ψευδό: διαιςοίη κα} τήν άλή- 
Betav, άτ«ζ αμφιβολία: τινός. 'Ανάγκη γάζ των τε 

so οντων naf των μη όντων εκατόν, η etvptj τυχόν άΥΒςωηον 
δίκαιον, η μη είνομ' ηεξιλαμβάνει γάς η 'Αντίφασι: 
ηάντα να 'όντα κρμ τα μη 'όντα' καί εφ' ων άλη,Βέυε* 
τό εν μ or *»ν rijs 'Αντιφχσεω:, in εκείνων ψευδετομ Βά- 
τεςον' εφ' ων δ'εκάνο ψευδετα) t τό λοιπόν άληΒευα. 

25 Τοταυτα καί νυν ηεςι Πξοτάσεων.
^νΑογισμ^' δε τ S η fart Σχήματος, ήytv ουΤΑογιχι- 

κο) Τςόηοι, τε^αςε: ηαςαδέδοντομ. Πξωτο: ό άηο
τή: Πά: ngq Πά: , σννάγων Πά:. Λεύτερο:, ό άηό
τή: Πά: KSH Ουδεί:, συνάγων Ουδά:. Ύςίτο:, ό άηό

gorJff Tiff, κμί Πά: » σννάγων Τί:. Τέταςτο: , ό άηό
τή: Tiff KSM Ουδεί:, συνάγων Ου’ ηά:.
ΎεαταξεεΤξόηοι κμ) τ  £? δεύτε f t  Σχήματος συ/λογιζι* 

κο)' ό άηό τή: Παί κ$μ Ουδεί:, συνάγων Ουδεί: * 
ο άηό τή: Ουδεί: κχ) Πά:, συνάγων καί αυτό: Ουδεί: * 

35 ό άηό τή: Tiff Κ& Ουδεί:, συνάγων Ου* η ά :' ό άηό 
της Ου ηά : ngj Π ά σ ννά γω ν  καί αυτό: Ου ηά:.

'Επίτομης Aoytxfc Κδφαλ, μ' 183



184 Itapo'^8 rts Βλεμμββ

fE ?  ^  τ* τ&τ* ZX*il**Tog Τςόποι 'Tvfts.cyiSty.c) · « «Vo 
r?f n«ffingi/ Πλγ, ffuvaywv Tlf * ο αττο r>ji Πα? 

ttgu OvSete, συνοίγων OC πας" ό απο rr,s Τ'* mu Πας, 
evvccyav Τ<ί ο « 7Γ0 r«ff lie H&f Ovoet:, σνναγων ως 
« όευτεξος Τξόπος, Ου πας' ο οίπο rtje Πας not} Τίί·,} 
evvccyoov ως ο τςίτος Τξίποςι Τ 'ί' ο απο της Πας h#  
Ου πας, σννάγων, κατά τον δεντεξον H&f τον τΐταζ· 
rev τξάπον, Ου πας. ’Ύπo&erncc' *'£. tiffif Χοφ&Μΐ 
ϊλεγχοι δέκα KSH τςϋς.

~ τ-τ ' . - Ρ*Η Κxr»(p*fit
π  Μ Λ  Π?ίτ*σι?,<;.Η

'Eri.j) Π?ότ««?Γ*Η"Εί..
&|λθ£ [’'Η £τ/^λ>*

ΐτ ι νί Π̂ οτλ̂ ,^ η

Τ/λβί· Aoytxrjf, Βλψμ$ν Φιλοσόφ*.

ΠiVoti
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Ύων άχξίβως εμπεξίβλημμενων Tyiru%i*

σ $  ΛΟΓΙΚΗ *Τπ ΰ & ε < τε ω ν *
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‘Ê vjvmoV» τβς Στίχβ$ itXffetjm

A
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Κψσΐΐ κατά Φιλοσοφίαν, r)t npj ΐτοσαχωί, at, t , Kft
'Ακάτια, τ/. 964 
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Άηΐ/7ί?ατον, JtTo? σημαίνα. 6 7 . κβ.
Άτταγωγ»? ««■ otjutwrey, 7τότρ ylvstotj. 161. θ. 
ΆττβΙβκΜ Έπιτψν,εσηιίίχται το καθ’βλ« KctrapotTi- 

χον, μχΑον ra Άποφατιγϋ. 2 47· *£
*Κ7ίό(ϊ&Ρ**Τ(ϋ Κ*θ’ ολ& $/r«. 14?· κ ·̂
Άτ:ό$(ΐζίί) sk τάν καθ’ αύτα Kcty τΐξώτω: yherotj. 49*/ff· 
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*Αξν>1τικον μόξιον xct§' οούτο μετάτ&εμενον, i£ctfc.cirl& 

τα,ς Πζοτήσ&>. 135· /£·
’Αςςονομία, ·. 25. y.
Ατομον, τεο-χξα σημΜβ. 45· & τ/. <>ί·

''Ατομχ, are φύσ«, ere ·νναχ7«  σι εττε ξασμένα. 42· Λ 
τα Ttrcv'j t;j;;, ex e?< V«ΐ'>ί· 39·'4·

Αυτοχξατοζι >ι Aoytv.ri αυτή συντέτακίοη. 2. ί?. 
Αχιτόματον, *?ν r/cr< Κ̂ /ετομ. ι 2&. λ/?.
Αυτοψία, 7τότε λ&ετομ- »7· «·
Το Αυτβ, τγ<Ϊ£· ύττ’ ά'&>ιν τάτίετομ Κατιιγίξίαν.

g5. ιβ. Καθ’ αυτο\ »φ/ πξωτούί &αφεξ*. 49* £ 
Ά φ ’ tvof Kfli w ev, τΑα KtyovTdj. 9. /*.

B
Β«(τ<λ«α? κ$£/ Φίλοσοψίασ To avyyovhn K& ομοιοτζο· 

7,τον. 1.1?.
BotffiKftW eTTι“*ιμονικο>σ, rl. 2. β.
BbAf]σ/r, ψυχής Δνναμις. 14.λ .

Π/ν*ξ των έν τνί KUgew

Γ/ν«·>



• Λογιχϊί 'Υποθέσεων,' 

ρ
rites·» τί. 37. i. ΓενΜωτατον Γενο:, rA 3$. ιβ,
Γ*νΰ> σχμοανδμίΜ. 36. $ . 37. « .

rat· c<Waw E>ja>v Amor. 38* a·
Γ Ι > ! ; χλ; γ « τ « ,  A ?xa . 4 3 .  A f.
Γ h q  O W ^A nA cr, A a r<  Aiyrrctf. 3 8 ·  x /2 ·
Tim y&i HiiJij λέγονται Π̂ ο ταν πο?λων, ’Ey re/tf crc&#Jiy 

Έ ττί reis· π οΑ οϊς . 4 0 . λ » .  4 t .  a .  

n»<rtf κ#}Φ&οξα» Mcr«/3uA«/, «K<v>jV«ff. 85*/. 
Χεωμιτξίχ, τί. a 6. «.

Δ
Aiey, * Ομώνυμον. 170. λβ.
Αημίχζίτο: ,  Αλτ; 0Fuy« « f  Êffljuev. 176. κΑ 
AtciBctTt%t r\ Ε̂ ΰΰί\ 88· xy* W. X»f. *) 89 &·
AieuqeriKot τςητϊοι οκίω. y . « . Τίνε: ηυξιοι, K& τίνε: xd· 

τ α χ τ ι κ ο ί ·  9. λ Α  1 o . « .

Διαίξεσπ, Έιη&αίςίΜ, ‘T neither# κατά τ) $ict(pe·
ξ 871. ΙΟ.  a A  1 I . « .

Αιώξεσι: 7Τξο των Κατηγοριών ΤΙξωΤη. 5*·/· ΑεντεξΛ
55· λ.

Αιχνοιχ, τ  1· ι 6. y. Καλ«τα/dW/uw Niff* f. Ή ταν· 
τ η :  Ένεςγeta διατ'ι Asyft*/ τταθβί·* Αιαφεζη τη :
μ β τα  A c y #  Αόζη:. /$.

, Ατ7«. 44* <£· Ή enable H&j ίόιοάτατα τΙ· 
χΑ λ<Γ· 45· *· Αί i&ourarotf Αιαφοξομ·. Atycvreif 
oituqerttotj kW σ υςατικά }. 45. <y. Λ έγοντα ι Γένη 
νπάΙΑηλα. λα. Πβ/5σ/ν «/Ac. 48* <f. ΣυντβλΖσι πξό: 
r e e  Ο ξιτμπ:· κη. Ή  eirecrito&i: & τ}η, 4 '·  »ι· Tiff
»f χ μ ]/. $ . T<ff >J <Άλ . <«. ‘Εχάτεξομ otAo7ov ποι5 ·

. * a σ*ν.
* )  Σ η μ ή ω σ α ι,  μόνο: ό Έ Α η ν/xc: h i *  Α ξΐΒ μ ό : 9 

τ η :, χ υ τ ή : t r i  ί'χβτομ Σ ε λ Ι^ ο :, τ η :  διού r e  xq a i3<κ5 
σν)μνω§είση: %qo χ ΰ τ 5 ’Α ζ ΐ& μ π , H#j των α υ τ ή :  
Σ τ ίχ ω ν  τ ν γ χ χ ν &  δηλω τικό:.



nival τών £v τί5 tfolqsm

ffiv, 48· <7· OuavmASeri πςο£ τ*ί tfixSetc c'fi<r-
μ£ί. ΚΛ

&t*'£tvyutycv9 r i  167. #·
Δΐϋξίζμ Ο '·, ΤίοΓΛ^ίί. 123* /. Τβ7ί *Τπ οκ Ά μ ΐν οιί συν- 

τάζονται· ;Α. Θηλνχ» ονόμχη χηοί.ύτχ: εχφέςοντομ. 
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Δυναμι*, τι. 89· £
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’Eft;·
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r iv a l των εν τΡί ircigsffl

I
*1&ον ?v reTf ‘Οξίσμοϊε 'Ύπογξκφοΰε λόγον εχα Δ<α« 

φοξϋε. ?.■ γ. το ΈττβΛα&ι.' παντός 'Συμβεβηκότος 
•π̂ οτιμαίτεξον. ι. 34·*· το Ο ύτιαό&ε όποιον, hW Αβί 
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’ ’Ισον ζκεπιόεχεται το 4m«& cv Hgej τό ητίον. 95· ^7* 
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’Ομανόΐον, 2 3, #.
'Ομιαίων, Κ,β* ‘Ομογηο» όιαφ^α, 6.6* £,
Όμ3X3101, OTTOi#· 67· <*,
‘Ομεϋτό^ατα, τι’να, 66, Λ 
‘Ομοίήυμα, τ/να. 2 9 , ϊ·
'Ομωνύμων ετίίζητύμενα Ιν $ 'Ομώνυμα. 3<>· <*,
V0 v, (pe w  rives: των ί(κα κατ*τ/Ρξΐων. 58· *»)« τ*, λγ, 
*Οντα, 3r?fi ά τό &εωξίΐΤΜθν τξπίρί. 24· ζ- 
νΟντων Π ρ» κατά Πλατών* πίντε. 42. κβ.
’'Ονομα, τί. 1 1 1. λ τα αΰτ3 μόφ χσημΛντχ. n a . θ, 

Δία Τι hiyeretf άνευ %&%. κλ 
Ονόματα * κατά ΣυνΒην.ην. Ι ΐ ( .  α, λα, its. & 

» * f  των ‘Ρημάτων $αφίξ*ι. λγ· Ό λοΓ* τά ττα?ά ΛβγοΜίί, u $ , ζ·
Ψ0  f*M,



AoytM  *ΤfrofoVswv.*θ£αονΓ, παί 17 3* <?«*Οζ>/σ/<;Γ, τrcSev cwhaTOf. 3· 5 · λά. ’A îTtj αυτ£.4· 7. Κακ**· κ& Δ<αφ*£« rS ‘Τπ^αφ ίΧ*. 5· λ. 
‘Τττ^αφ/κΐ? tc χάσιμο»-. 6. «.

'Οξκτμοί* TtcSev λαμβavc»TO/. 5 · λα. 6. λΑ 7· A. ΠΑ&βν 
f%ov r»jv κλ?<τ<ν. 7 · <A *£ι**«{χ&*ι τβϋτ ί^ςβΤί *Vmu· 
Aar κρ;/ ττξούΤΜ. 49· iA 

vO^» σ»;μοαν c/xf να. 3. Λ/S.*0̂ #< Tr̂ er;<crfO)v,  t i n t s *  139. x$.
*0?« ΣυΑογ^μζ r^wf. 145. A rarav e Kmw  μιτχτι* 

St μένα, 7α' λχφοξα τηιϋ Σχί,ματα* iff*
Κατ'efinoi, 7tcTe λίγύμη. 140. #?·
Ούίΐ», ri. 59· *· 7*·Λ· Φυσ» πξοτίξα Των Ζνμβΐβη· 

κότα». 59· λ. Διαφίξ* Tb OoVmwW* 63· *· Δυα
μάίηα. 7 , · ,ί· Δφ^βτβ/. χα. Π^ατβν τα ;τχίνΐΑαν. 76. £  Δΐύτίξον. <?, Τ?/τβν. 7 7 · / Ttrafrev.
7 8 · <Α Μμιίΐβν, 7 9 · ι· KxKttrotj «Αικατ*τ«· «Actfi 
«ίϊ kW ιί Φνα?· hW *1 Μβ^φΑ 7 4 · *0.

Π
JTaSrtrjxtj Tlaontf κsi UccSos* &Αφές*ην* 89· *$· ®*βκ (>δι·τα/ α/χφα> *0/ iy 'Α-ψνχαϊ. xS. Ή  η Άψύ%β*ί 

naStlTtxii ποκτ*!*, Tf/T?if. λα. ‘Η *ν Έμψυχα? 
itr% 90. ;α, ίΐαθβ*', τταί «V ίκχτξξοκ Seuqv· τα/, xy.Kara TramV, trm  Atysruf* 140. A.Π«?αλβγ*σμβ} ytavrest «? rxv rS *EAf'y%i# ayvaay avayevro/. 178, 1 7 9 , Δ<ά τ! ^e^Tixel χαλίντ*/. 
1 7 9 * *A.

J la fS fv #  r r ψ ο λ ο γ ία *  3 1 · *£·
ΪΙας ώ\ υμα, πόΒιν χαλ?ντα/. 3 ο. ι. Πα? ταυτα υττβ* 

*/ξ»φ8<η. 3 ·. /. Tfατα^αν, «να y«Vavr*/t Χξίζαο^ 
it· Πα? ray Άφ’ tv#* ίιαφίξΜσι. λΑ.

* 5 Π * ,



Τϊίνχζ των εν τί? πχξ8Μ

Π«*ί, 9τω: ίννοητεον·> on ύ το Κα&ολϋ σψαόνα, u&' on 
Koc^cA». 123. *£·

Tlctrrf μείζων τη 'Τ ι«, Τω Αίτια. Ι75·λλ
τι. 5 4 · <7 · 9 9 · λ/3. Φθα̂ τικοι* «Vi Κ£/ τ*λ«»*

τικον. ιο ί. ?.
Π «?«, Τι. 1 2 . JOJ. 16. λί.
Π ι̂τχατητικοι, πό&εν εκλη&ησαν. 23.
Π?<·<φβ£«, «:W φοζχς. 8 4 · χί>·
1κ'3 ι?κθί·, sygAa άληΒω:. 50. ice. 177. *7 ·
Ποι«ν, τι. 54· $· 9 9 · λ$· ιο ο ·«ρ· Διαι^βτα/. ΐοο. ια.

Ον λ εναντίον τ& Πα%«ν. 111. ι&·
Ποντικά, τταί κξιτέον. too. ε.
Ποιητικά/, tiW  λέγονται Ίέχν*/. loo. Ay.
Π ««, η'· 92.ι$. λαμβάνετε τετξαχως. ιγ. Π̂ όοτον 

ttciS >;ΐί;ον. λ/3.· Agureev. 9*. £. Tf/rov. ιί.
Ποιότιΐί, τι. 88. <“>· Διαΐ£«τα/· ι$. Πλωτόν «do? «υ-

τ»ρ. κγ. AfuVffev. 89* 6· Τρίτον, κ/3. Τίτμ^τον.
y i. iy.

Πολιτικά, tiV. 26. tf.
Πολυάν·ιμα, τι. 2 y* λα.
Ποτά άφοβζίσμίνα·, τϊνα. 77· λ?. 82. ς*. Συνεχή. 82. ι. 
Πο<τον Συνεχή, τι. 2 J. ιί. 8t. κ£ Τ#τί* το μ^ έν Movy, 

το ί ’ «ν Κινητά. 25. λ. Δωξπμένον, Τι. 25.x. 8*· **ί· 
Διτίον. 25. κ?. Οεωςϋτομ ίκατεςα καν τ& Κοσμώ π αν
τ ί  83* η· Τα μ?ν ε%« θεσιν ταν μοξίων πς:: α^ηλα' 
τα ί ’ «· ι$. Πβτον η_ο/ ή Ρο7Π). λί. Ποσον κατα Συμ- 
βεβηκόί. 84· 7 · ΓΙ̂ όοτον’'ΐ̂ ιον ποσίτ, Δείητεζον. &· 
Τζίτον. 93· «ί·

TS ΓΙerf, κατηγοζάμεΐα. 5 4 · *>·
ΤΙξακΙκχ τη: Φιλοσοφία: διοάξεσι:. a6. e. Τελοί* 

αυτ5 · λ.
Π?άτ7«ν, ίντι'σι λαμβάνεται. ιοο. λα.
ΠζΌαίρίσιί, τιότε yivtTotf. 14· λα.
Π?όί b , τ/να. 9· «!·
Ηςοσκατιιγοξύμενον, τι. ttg . β.

ΪΙξοίΠ



Aoytxy 'Υποθέσεων-

ArJfttf όξίζοντομ. 94· '&· ϊ04· *& ΤΙοσαχωί πςόύ 
ίτεξον Aeyovrotf. 94· λΑ ΕΧξωτον thtov v&j Αεΰτεξον 
"ύ,ον. 9 5 · ιΎ· Tf/rcv. gf). id. Teταςτον. 97. in. jAv- 
τιίςοφή αυτών. g6. id. 97. a. Συκυπάξχατι *&) <rv 
\avou$<ri. 97. xA 104. iei. AicuritvTcq. 98.«. *A 

Π^τασι?» τι. 118· κΑ »8 ·. Τ/Α/<νφν?β Π^λη/κα* 
rof, Άπιφάνσεως, ’Evyarffaf, not/ Σνμπεςά<τματο{. 
120. κ. T?f rj tS άπΧχ Συλογκτμχ Μ«<?αν. 140. xy. 
Τ''* *; ’ χτΊων. χζ. Όποιοι ΚξείτΙων κ /̂ χ«^αν 'Ŵ c- 
τ. .?. Μ·· A T9 χβίξονι επετομ τόΣυμπίξατμα. ι». 
Όποια ή Στατική. ig l . κΑ ι» 'Αποφατική. ι$2. if. 
Tlore Xtyeruj μία. ι 20. «.

Π^οτασβί, Tver# πΑ*χια λεγοντομ. 120. /« .  *Αϊιόξιςοι 
Hpf όιωξίσμενομ. 12 3* Τ. Καθ 2λ& άς Καθ’ όλμ. λί. 
Καθ’ βλί? a* 124· Α Π£* των Καθ’ &α?*
οά ΜίξΜα) διαφϊξχσιν. d. Aid τΐ Έναντίομ. λ. 'Ύπε· 
ναντ/α/. 12 5. <9· 'Τπχ?Χι\Κοι. χε. ’Αντιφατικές όιοα· 
ζδ?ομ το ψενΡοε Κ5·/ tijv ’Αλ>?θ«*αν. 126. £  T<W cm 
’A7rfc(?Aĉ 7c<<VcAna)u&iT<v. 130./?. t g -3. >7. ΑίΚαθ’ ε- 
κα?α, ττότν όιοαξδσι re ΨίυΑοί· κ# τκν Λλ>/θ«αν. 131. 
κθ. Εκ Αύω 'Αποφατικών, ή Μεξικων, tyiverof Συλ· 
λο*/ι<τμόε. 141 · κκ. 147· A 

ITfcr^cv φνσα , τί. 11 . κθ. 
rifCTf^cv, πενταχως λέγετομ. 68· λ/3.
Πτα^πί 'Ονόματος, Τήματος, ris. I I 9. *·
Πυκνόν, τί. 92. f.

Ρ
‘fjj/κα, τ'. 1 11. ς*. Τ&7& Πγλλγ. ι 19. λ. Δ/α τ) Aef/* 

<>βν, κ# πότε Ώξισμενον. 132. λ/3. 
βήματα, κατα Συνθκκην «Vv. 111. <ρ. λα. 11 a. /3. Δ/α 

τ< #« «<τί φυτ« το?*· 'Α\&ξωποις. 111. χβ. Kara τ* 
κβΛ»ν« κμ διαφεξ& τδ ονόματος. 113 . χβ. Τίνα τα  
παςα Xoytxilg. 113. e. Καθ’ ίαυτά μγ' ’Αλ^θααν, $το

ψου·



Πι;va$ των h τλ nxgiw

ψ^υίίί σημαίν#. ιχ. Πνί άλίΐ3 *ν&Ρ <5οκ»
<8*/. κ]3. 55· *· Διπλήν φεξα rw ?*ιμασίχν. ι ι 4· λγ.

2
ΤτίςϊΐΜ κνξίνε,τιότ»Xtynctf. io fl.*. ΕτιτδΔυιάμα.r. 

δλ*γ«τ«/ τδ Καχδ, ά&ά τδ ’Ayxdtr. ς. Π ve χξΐή 
ταυτήν χςίν&ν* 8 . ΖψΧΛ'όμενα ταύτηε. 107. ι/3. 

Στωϊχβ), 7Tc8?v ϊκλ^^Λΐ». 3 2. λα.
Συ^ο'/ισμοί Τελαοι Άτιλεα rlvee* 159* λ̂ · 
Συ&ογκτμοί, τΐ. 138· $ ·  ‘Α#λδί Η§Η Σύνθετο?, ίκ τι.

ναν awharetf. 139· χ· 'Ύ π ΰΒ π αόϊ. 166. nj. Tivtretf
broe (ζαχωί. 167· ι68· *69. ΐ7ο·

Συμβεβ«χοί, τι. 4 8 · & Πότε $ηλο7 το btrivSee '’ΐίυν. λ/3 . 
ΔΜφϊςα τ δ  'ILitbaivSbe· 63. Χ· Qtixf?i τ δ τ #  Συ&ο· 
ΊΜμόϊ' ι 8ο. χλ

Συνώνυμα, τι. 28· O'· AeyeTcq Strive. 76. kS· 
ΣυιημμΙνον, ftoTt λεγετομ» 166. λ/3 .
Σχίσιν , Aiytrotj τετξαχοκ. 37· λ /3. 9 8 ·* .
Σχϊμα bSM Μοξφν\ ίιαφέξα. 9*· ι£
Σχνιμα av/koytstKev tlfaircv, τινς yiverttf. 14 5 · ^ Δ « ι ·  

τεξον. χ&. Τξΐτον. λ/3 . Κοινά τοϊςτςινΐν. ί4 §· Χ· *lii* 
τδ Π^άτχ. ιί. τδ Afure^a. χ. τδ ΎζΙτ*. λα. Ή τιίταν 
τα£<ί, Τζιτίη. ί 4 7 ·ζ· Διά τί τόλ«ον το Πλωτόν. 1 5 9 * 
λτ. ι. 6ο. α. Διά τί το ΔτυΤί̂ ον Τ /̂τον *Ατίλ>5. χ·
n o w  έ'χατον e%« T{o?r*f. 14 5* λ<τ· 14&· *· ι47*
1 8 3 · χτ. 184 · *· ΐίιοάτϊ^οι» Π̂ » ottos- Tfewer τ δ  Πξον- 
rb. 148. λ«τ. 1 4 9 ·* · Δ«υ'τ??ο? τ δ  αυτδ. λ . Τ ξίτοε· 
150. &. Ύίταξτοί·. 15». ι . . Πλωτοί τ δ  Δ*υτίξ8· 
I 5 3· <*■ ' Δευτεξος. λ$. Τςΐτοϊ. ι $ 3 · <»ί· Τ*τ«?τβί. 
4 54 · * .  I l fωτοί τ δ  Τξϊτα. λ*. Δρυτ^βί. ι s 5· *7 · 
Tfiros. 156. ιζ. Tfτ«^τοί, 157·*· πΐ/χττίβί. χλ 
Εχϊβί-. IJ8- <>ί.

Συ ϋ̂γισμνν. υττοθτηχων TfoVof Π̂ αΙτοτ. 167· χ· Δηί· 
τβςοί. &. Ίξΐτοί. ι68· ι/3 . Ttraeroi. χ?. IltWfc** 

"ΕχΊοτ. ι ό 9 . χγ.
Συ&#*



Λoym ‘Τττοδ&εων.
Συ/hoγισμούν σοφχικων Ώξωτο?, ·  παξχ tj?v 'Ομωνυμίαν» 

«7C. λ. Δκ ’τεζος, ο ναζά  Ήν ΆμφιβολΙ»'. 17 1. θ. 
Τ ξ Ι τ α ,  ο π α ξ α  Σΰν&εσιν. λί. T?ra(>TCf, c ττα̂ α τ>;ν 
Διοάξείιν. 172. θ. n&yx»7cs·, 0 πα(-α rifei«<jW. λ. 
νΕκ]ος, ο ποίξα το Σγ/ιμοο rrr λέζεως. 173· ββ. β£/3Λ* 
/χο>, ο π α ρ ά  το  Σ υμ βεβη κ ός. 174-7 - ^Oy&w* 0 ϊΤΛ^ 
rc %&)'Α π λ ώ ς . 17 5-1'·*· Η̂νίΛΤβί» ί ττα?α την
τ £ ayve/av. 176· ιδ. Δί*«τβ±'> β flâ c* τβ 
'Επόμενον. κ£ Δ/xarcf τr̂ Sreff, 0 πα?α rc ourei&ctf 
Hey λοίμβάν&ν to εν *Ας%%> λε. Δέκατος δεύτεξος» 
ο παςά το τ&ίνομ το μ*ι Αίτιον ά  Α ίτ». 177· ‘&· 
Δέκατος Τξίτος, β ττα^α τ*  7Γλ«α> Έ^ατ^ατ* 
b  TfC/iiV.

Ιωμαϊ Α« τ< Ου<τ/α, ^  Πβσόν ί?/ν. 8 3 - /3.

Τ
Τ/^ατα, σπάνιοί. ta8. χ.
Τ*χν»ι, τ ι .  ΐ3· ιβ · ty· κε. Π ό $ ιν  ανίμοεπομ. 17· χ. Tty- 

%«ν« r S  o'meltt τ έ λ Μ .  128. X.
Tcfrei, ri. 8 a*

91. Ad'.
TfcTref n^eraifajv. οποίος* >(ομ c l  π άτω ν Τ ςόπ οι, όποιοι. 

χ ί 9- »· Ο νο μ ά ζovrof συ& ογι?ικοι) Σ υζυγίομ . 146. y.
Τιν« Σ υ/hoy^iKol &σι, *&} διά r l * τ ιν ε ς 'Α ο ν Ιλ ο γ ι·
ςομ πομ διά τ ι .  151. χ£

Tv)W, r i . 128- Αχ.

τ
χ#ΕΤλ#, άσιοίδη μαΑβι, $ άσΐομ. 75· λ/3.

*A«f Π?0τακαν, Tf«f. 122. </3. Διαφίςιισι τωνΤξό*
ν w<uv. λα. ·

'Ενδεχόμενη διτίιί. 12 3. α.
‘Tffo-
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1 Λογιχίή Ύπο&έσεων.

φ»νη 'Απλν* Φχσκ,*Οξο(, ” Ονομα, ΚΜ 'ΫψΛ' τω *Τ7ίο* 
χ&μεΜ μϊν ταυτα «V/ * τ>} 1χ*σ& is iictips^yza. r 1 4. κ.

ΦούΫχ} ‘Απλά/, trr* οίλιι&ΐύί!<τν■> tte  ψίυ̂ βκτοτ/. 54· Ay. 
5 5· α. «ο3. «?*. ι 1 5. <»?. λλ

Φίο'-ων τίον Trt'vr? if Τ«£«'. 5 3 · *?· Τι Acytr.&f μα?λον% 
tj Kxryyοςιχομ h£yonotj> 58· <· Hew « 7/ φίσ&. 
ι ι ι . κλ

ψ
Ψυχή* Αυνάμβκ οποίοι. 14- *V· 26· κγ. ψυχ>), %a»f/- 

£ίΤ«/ rjji· 'ΤΛ̂ ί- K# άχ^ζετομ. 2 J. tot.

Ο* ρ·
‘ΩχξΙαοΜ Λά φόβον, πω£ yhereof. 90. λα.

Τ Ε Λ Ο Σ .

Των



Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ  T O T  Β Λ Ε Μ Μ Ι Δ Ο Τ
Εισαγωγή*}? 'Επιτομή

Βιβλίον  Δ δ ν τ ε ^ ο ν  

Πίναζ των Κεφαλαίων.
* I ___  _

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Α '.

Π?ζ>' Των φυσικών #ξχων χ&} Αιτίων· I

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Β\

Ϊ1(ς) τηί*Ύληκ Hsfif rS'HS&ne* *&f rrj: Στεςίιηωτ. 6

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Τ'.
ΤΙίξϊ Α’ιτίων, K&j AItiutmv, eν ω Μς) Τυχηε 

Ksij Α ντομάτα· ίο

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Δ'.1

Ilffi Κιννισνωε η$μ /««yiv ω ngtf ττΐξ\ 'Εντιλε·
%(40t£-> t{0fj τδ Δυνχμ&ι Hgtj Ένεζγήχ. ί 6

/  -  ·  - ·  . / · *
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ΙΟ
lie?*

Π'
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α\ 

lief) των Φυσ<κων 'Αξχβ> Αιτίων.

αν το Amov, n&f *Αςχή’ 8 ποίσα δε ’Αςχη, 
ηδη ηομ Αίτιον. 'Fητέον δε πςότεςον πες) rye 

___  _ - ισαχως τω οάτίω λεγομενης Αρχής.
Λ , i ‘ a »* *r' *£ *? ‘ « »y-p >>yrr*y τβ<νυν Αςχη, To 8, μ  η Τλ«, e£ 8 πςωτοοδ

ενυπάςχοντοε χίνετομτι ’ οΐον λ&α ηομ %νλα, οϊκίας 
15 άςχομ * ToK«9 ’ o,j»tf ι; Μοςφη tyif τό Σχήμα, κ#)ολως 

το Εδδος * Το ύφ’ 8, oof >ί Φυα/ί τ»ν φυσικών Αςχη,< an f ' 6j Λ ΐί ' ? f/ ( 4*1 τα>ν τεχνητών 1 o ot ο > i?rot* το xeveKcc, ox r\
Νίκη, ’Αςχη τη: a^Ajjueaf' eWoe γάς της νίκης, τελ^τόμ 
η α&λησις. 'Αςχη δε κατά Πλάτων» ncff To δι 8 , άί 

ao τό^Οςγανον' ηομ To π^οί o, ως το Παςάδαγμα.
*jOσαυτως δε λίχετομ kW Αίτιον- To έ£ 8, oTov, re 'Τλ<- 

κόν* To καθ’ «\ o7cv, το Εϊ&κόν * To υφ’ 8* ofov r· 
Ποιητικόν' Tίδιο, oTov, τό Τελικόν' To δι§, οΐον, το Ος~ 
yotvtKcv' To πqos ο, οΐον, τό Παςαδετχματικόν. Κατά 

2$ySv roc τοιχντα t$ Airis xctf της ‘Αςχης σημοανόμενα, 
τω μεν 'Ύποκ&μένω, ταυτόν εςιν Αςχητε x&j Αίτιον' τ ζ  
*Επινοίού δε, διχφες8σιν' ή μεν yctq Αςχη, επινοείται κα- 
θ ’ο π ξοηγείτομ-' τό δ' Αίτιον, χχΒ ο ποιεί τι, ngif αποτε
λεί τό μετ αυτό, οντος ηομ τ$ Ahfe, δυνάμει αςχικα, 

3ο ηομ της 'Αςχης, δυνάμει τελεςικης.
Ί >  δ' άπηςιΒμημενων Αιτίων, τά  μενρυςιως Αίτια λε- 

γετομ' τάδε, Συνοάτια. Αίτια μεν, τό Ποιητικόν, 
το Τελικόν, τόΠαςαδειγματικόν' Συνοάτιχ το Τλ<- 
Χον, τό Ειδικόν, ηομ τό Οςχχνικόν. Αιαφεςα δε κυςίωβ 

35 Α'ίτιον ηρ} Συνοάτιον' τό μεν κυςίως Αίτιον, τω χωςιταί
avetf



9tvetf τ 3  άποτελ8μ& 8 Κ& εζηςημενον παντάπασι * το $  
Συναίτιον, εν τ »  άποτελϋμενω  ̂ πςάγματι 3 εωςει<&οtf.
*0 Βεν ποιητικόν kitiov κυςίως πςάτωί ο 3«οί ε<3ι Νδί,
xgf Τελικόν, η cevrS *Αγα3 ότης, d* ην πασχν κίίσιν εδη- 
μιΰςγησεν, woo γνωςΐξητοη ηομ κηςυτίητοη. Προσεχών δε j  
Ποιητήν άίτιον·, η Φυσις λέγεται * Jjv κοβλ£ί ο Πλ«τ«ν 
JÔ y«ViK0V μα,Αον άίτιον T&erxf, ωςκιναμενην μεν ύφ' h i·  
ςχ rS 3 ε*α Νδ, τδ ακίνητα κατά πάσαν μεταβολήν* υλ· 
yisaetv $τες«, ret φυσικά σώματα δηλαδη * ocVHgfi) άχω· 
ξΐςοε ϋσα, Συνοάτιον μάίλον ευλόγως λέγοιτ «ν, «Λ* « κυ· χο 
ξ'ιως λ’ίτιον. Παςαδειγματικον £  Α»'τ/ον, &>αοσε£ A) Kpcf 
*Af%»)V παςαδειγματικην, rts εν τω δημιαςγω Κω πςοϋ· 
φεςωταε δνιαιως άσιωποιάς λeyes των οντων εδιδάχβημεν 
fftvcof * πςος έ'ί» ως πςός αςχετυπα πςοοαωνια, σύμπασα 
χΙίσις άπηκςιβά&η τω πανταςγικω πομ 3 άω βαληματι. ι ζ 
ν£ τ ί  λεγετομ 'Αςχη, Το άφ' u, τίπ fa tv, 03εν »j πςωτη 

χίνησις * ω Α) σημαενομεν» riff Α^χδί άντίκειτομ η 
Τελευτή. Κατββ y#v το τοιδτον σημαινόμενον της οοςχης, 
τατΐςι* το οοφ' δ , Ά^χη μεν‘θΑ? λίγετοη, το πςωτον 
Βήμα’ ’Α^χ>)Α Nijo'f, T^oV/i* Οικίας-, Θεμέλιος* Acyn* to 
Πςοοίμιον' Φυτδτβ ‘Ρι£«, H# Ζαί* Καςδια. ’A/λοο ταυ· 
τα  μεν* ως μεςη πςοηγάμενα, καλπντομ Αςχομ* μη ως 
μεςη Αςχη μενγςαμμης, Στιγμή' Γςαμμη δ' ομοίως
'Επιφάνειας 'Αςχη, κ$/ Σώματος, Επιφάνεια· Χςόν» 
δε πάλιν Αςχη τοιαυτη, το Νυν* ομοίως δε Κίνησε»* Af-a5 
χκ, το χαλάμενον Κίνημα. ‘'Εοιχε δ" Αςχη παντός συνέ
χω· υπάςχεςν διτίη, Γραμμής, δηλονότι·, Έπιφοο· 
νειας, X&j Σώματος, Χςονντε, κ& Κινησεως' fat μεν γάξ 
■Αζχη, Χ&{ τόπςοηγόμεΐον μεςος τδ συνεχές, 'οπές H&f 
άόςιςόν fat, διά το επ άπειρον eivcq δυνάμει διαιρετόν, σο 
Ες·* οε πάλιν Αςχη, *&f η μη ως μεςος  ̂ μηο ομοια τω 
ολω καναπές πςοείςητομ. 'Οποία ά’ r 'Αςχη τ$ συνε· 
χ 3ς, τοιζτον χςη Hitf το Πίςας καταΤληλως λαμβάνε· 
Setf’ OWV, β  της Γςαμμης 'Αςχη, Σημειον, το Πε- 
ξας, Σημειον.̂  Εί δε το πςοηγόμενον μεςος της Γςαμμης, j  j  
ως ’Αςχη ταυτης λαμβάνοην, Υ&ί T# τελευτοϋον μεςος

της
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3
τηε Τςαμμηε ·> vs Πεςαε ταυτηε λαμβάνοιτ αν. Τάν 
αυτόν δό Τζόπον κατά παντός συνεγβε. ‘ Ετι λόγεταξ 
rηε κατά χςόνον έκάςχ Γενέσεκε Άς%η, αυτός ο Χρόνος, 
εν α τό πςάγμχ πςάτως ηςζχτο ylvrSuf * ον «<Γ ος’κται 

5 §οίδιον, διά το hχ *π&ξ*ν hatfei&ctf Συνάμα παν peps 
παντο: συνεχζς.
'J'&rtov 8 τω διχχεκςιμενων, ζητητεον ηδη τάς 'Αςχάε χμ} 

roc Ant α των φυσικών Σωμάτων, εζ ων πςωτωε ys· 
yovxcri, kW &£ α εχάτωε αυτά πάλιν &αΚυονται> £»■« 

ίο τοίνυν το γινόμενον 8Κ εκ τ£ τυχόντος, ά$\ εκ τΰ  Ενορν- 
τιαγίνετομ, κομ άκ «ε το τυχόν, ά/λ'άε τ  Εναντίον φ§ά- 
{ετομ * (οΤον εκ τη άμύ<Γ8 γίνεται το μβσικον, nstf πάλιν 
άε τό άμασον φ$άξετοΐ{.') τα  πςωτα Κ$μ άνωτάτω των 
’Εναντίων επινοημένα, «εν αν των υπό Τενεσιν Σώμα· 

15 των, πςωται 'Αξχομ. Γίςωτα δε ημ} άνωτάτω των 'Εναν· 
τΙων απάντων επινοείται, τό EVos. ημι η Στεςηβις* 'Ας· 
χομ άςα πςωτα\ ταΖτα των Φυσικών. 'Α& επε» τ'Αναν· 
τ  ία των εν 'Ύπ οκπμενω γινωσκετομ» HSff ^ab' Ιαυτά μεν 
οντα πάχαν υπ άδηλων 8  δυνατοί* (δα μεν γας re 

2ο πάχον, ΰπομενον πάχων’ τΑναντίχ ft ύ χ  νπομίνασιν 
clfafjhx' Ιν υποκαμένω δε δροίν είε ά&.ηλχ δυνατοί* το

» J t * \ (  \ ' ν  Τ t  »  1—  /
7 ας αμασον κμ] το μασικον 8  ουναται παχ&ν υπ a fan· 
λων, οντα καθ’ αυτά, ά  μη εν υποκείμενα «η, τω  Σω· 
κςάτα τυχόνητωΓίλάτωνι.) δά Η&} τω Εϊδ« χμί τ% Στ#* 

25 ξητα πάντως Υποκείμενα τινόε, εν ω Κςμ δςαν άε afar  
λα ταυτα δυνοαντο. Mjj ον γ ά ς 'Αντικεψενσν τό Τποκά· 
μενον, εκάτεςον γων αντικείμενων υπομένω. Τδτ» δ' άν 
αητό υποκείμενον, η άνάδεοε'Ύληημ} αποιος,πςωτον*Τπο· 
κάμενον το7ε πςωτοιε *Αντικείμενοις κατά/ληλον. Τς«ς 

30 άςα των Φυσικών ομ της ΐενεσεωε πςωτομ Αςχομ' τό ΕΤ- 
δοε, η Στεςησιε, κμΐ η *Ύλρ. Ά  fax τό μεν $δοε ημ) η 
Τλ»? καΒ' αυτά νοΖντο» 'Αςχομ, διά τότ·ην*Ύληννποκα· 
<Βοί/ τ »  Εΐ<?«, κςμ μη άντικάΒαι αυτω, διό ηςμνπομεν», 
πςοσιόν αυτό, εφίεται μάΑον otyrS' η δίΣτέςηβ*?.

35 άντικομ^νη άσυνοαίίοε tea  πςόε τό £Τδοε-, i^kaTOf 
άσάντοε αάτΖ. *Q2 sv r&j κατά σνμβς&οκά; *Αςχη να£·Λ  »  πας

*Ερτομνίς Φtmafg Κεφοίλ. a .



ret/ ή Στίςησιε* as μόνον 7ίςοϋπαςχχσα tyis Τtv tarns' η 
y «f αν εσοιτο Γενtats, μη sirs Στεςήτεωε' επά τό γινό* 
μενον εκ μη τοιύτα ηομ πεφυκοτοε γίνεται- M>j κατά 
συμβίβηκόζ $ » W  ΆξΧ/Ρ ttjs Στεςηαεωί, χΤλακαθ’ αύ· 
Τβ» φ&άξοιτ αν τό υποκείμενον εν τη ταντησ αποβολή, 5 
είπες το «να/ αυτω συν τω ίςεςή<Βο̂  ήν' εςεξημίνη γάζ 
τδ Ε$#ί ή* Ύλη hvy%otvtv baa. "ίΐςε π as μεν, τςείς 
’Αργού Βεωρ ν̂τΰα των Φ υσικων' π as δε, δυα * τ ης Στερή- 
Tews- βσ»}ί « f  %>jf κατα συμρείόηκοε * a/fc. 8  καα «υτο. 
*Ρ\7λη δί e*<v )j tv Teas Κατηγô lcas άντ κείμενη τη0Εζεε ίο 

Στεςησκ, as η τυφλοτηε τη οφει * ητκ ύδ’ άνακάμ- 
πίε* πςό s τη ν^Εξιν, μετεχασά π as τη* Ποιότητα* ηχ) αυ
τή, ηομ πχςχκεχβασμίνη τα  Εί4&» έ λίγετοη Στεςησι*. 
'Ά&η it πάλιν αυτή ή Στεςηαιε άνακάμπίασα πξό$ το 
eios', Η5  ̂άντκειμε\ η αυτα,δ% «* Στε^ησι**Κ£« (καν Στε · 15 
ςηsis όνομάζητοί{) cc&' as ηΗςεμία τη Κινήσει' η#} απλωε, 
as τ  Aναντία· Τα γάς ’Εναντία ή Είδη η&Ι άμφω έςϊν, 
as 'φυχςόν ηομ $εξμόν' ή δχτεξον εχάτη &ατέξϋ χπό- 
vfiaats, [as ή αδικία Htfij ή δειλία ] πεφυκός μίντοι πςό* 
τόEliof άνακάμπίειν. ^Ort δε μηπεφυκεν άνακάμπίειν, 20  
τότ ε^ινοντα*Στίςησι*. Αυτή δε ή τα Είδε* άντκείμενη 
Στεςησίε μετά της πςό* τό Eticff έπιτηδαότητβε &βωξε$τα/, 
καναπές ή Ήξεμΐα μετά tyis πςό* την Κίνησιν ίπι- 
τηδείότητοε. Ηςεμία τε γάς ετιν, ή τ 5 πεφυκόros κι-
ν«<δα/ ακινησία' H&f Στεςησι*, άπ&σΐχ εν τωπεφυκότι. qj 
Τοίνυν κατχ την τάν 'Εναντίαν αντΐ$εσιν, ή Στεςησι* κ<Η 
τό ETies· χντίκβίνταί * άτε κατά την eis αΤληλα τηταν 
μεταβολήν, την Γενεσιν ζπιτελ&<&οη κ&Ι την Φθοράν. 
ά * >  τΑνχντία υπό τό αυτό γενοε είσ'ι, τό δε EToof ηοϋ 

ή Στεςησιε'Εναντία, ποτεςον', υπό το χυτό γενοί είσίν, 30 
η » j ' Η πχνταί εκείνα των ’Εναντίων υπό τό αυτό Tivos 
ες'ιν, οσα Είδη κ&ΐ οίμφα, καΒωϊ τό ψυχρόν η&} τό &ες- 
μόν. ίΐν δε Βχίεςον εχχτηαπόπίασιε τδλοιπΰ, ταυτ ϋκ α
νάγκη τα αυτα Γίνε* συνχγεδδχ} * ωαοσες άδ άπλαε την 
ανυπαρξίαν η# την υπαςζιν * τόμενγάς άκετιν, τό δ  εςι * 3 j  
τS μή οντοε δε K&j τδ cvtcs , πωϊ άν είη Γένοτ κοινόν} .

Ουκ
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Ο νκ  ηαη rolvvv α π ε ς  .aatu n s  to Lidos εςιν, εσ ο ιτ  α ν  x&f
V Στέ?η(ns ολω: Sala το μεν γοος  EToo?; law μ#τββ 
*Τλ»;,- r v̂ σύνθετον Salav συνΐςησιν, όίηoov tyc} Saloons'
V 8έγε ΣτεςηΤι: TJfv σύνθετονSalotv 8ιαλυ&σα T8 KgOf φ §ά- 

 ̂ζασα, πωταναη ολω: ft&iooj ί.ιη <} ay to two? &<πα //άλ
λον h#  £ συμβεβηχο:, καν Ιν ύποκαμενω τη*Ύλη y<v®· 
σκοιτο, λά το μετοο τη:*Ύλη: την σνν&§rov δ<τ<αν aVo- 
τελ«ν, με̂ ο? rootinj? γινόμενον-, ώσττες 8η ηομ η^Ύλη. 
Κοο) τδτ® 8ιαφεζοιεν αν αΑ>ίλ®ν το ΕΤίο? κ#/ το Σνμβε-

10 βηκο:, καν αμφω εν ΰττοχαμένω λεγοιντο etvctf, on το 
μεν Συμβεβηκο: τη όσια συνελΒον S 8υνατα}η ποιησοη 
σΰ'Βετον μετ' αυτή:’ ώσπες 8η H&f η Στεςησι: μη 8υνα- 
μενημετα τ^Τλ»?? σύνθετον τι ποΐησομ, συμβεβηκο: εςι 
τη^Ύλη' το 8 Ε*8ο: την σύν&ετον Salav μετοο τη:*Τλη: 

j  5 ποια, κοιοντίυθίν «κ εςι συμβεβηκο:.
8ε τη Ουσία ενάντιον £8εν * τα; 8ε Ε$« εναντία η ΣτΙ- 
ξησι:; ’Α& tj? όσίοο εναντίον ό8εν, τη μη εν ύπο- 

Χ&μενω Βεωξ&μίνη ποτέ' το 8ε ΕΤ8ο:  καθ’ ό εν ύποκειμε· 
νω τη ''Ύλη γινώσκετομ, κατά τδΤΟ κ#{ εναντίον εχ& την 

so Στεςησίν. ’ ΕπαΤα δίε κυζίω: όσια το το<δτον ΕΤίο? foy, 
όϋοοσρζ» δ̂ '· δ Τλ)?. Etyolf ετεξα τοο Στοιχεία των ςΟιχ&ω· 
των * (£8ε γάζ τη: σαςκόε τα Στοιχεία, σάζκε: είσιν.) 
εΰ8ηλον, α>? δί! τα τη: Salas Στοιχεία (ταυΤα 8ε το ΕΤίο? κ, 
η Ύλη.) κυξίωε αν ειεν ααιομ οποία η εξ αυτών. Α/λ επαπες 

25 η Sola κατα το μαϊλον λέγεται η&ϊ το ητΙον, εαοιντό πω* 
*ομ ταυτα Saluf * %&%iss μεν τα  τη: συν§ίτϋ' ηομ όίον 
είπαν, £σιω8η ηομ £χ Saletf, 8ιότι ngy σωματικά, eofolS σώ
ματα . Τδτοον ί’ 8τω: εχόντων, πω: μεν το ΕΤλί, //αλ- 

• λον Ουτ/α ίοκ«· or®? ie, η*Ύλη. Κατα μεν ya? το μό· 
3 ο ν/μον το υπον,αΒαί, μάλλον τδ E$iJ? δσ/α η'Ύλη νβ* 

μ'ίζετομ ’ χαΒ όσον 8' εκάςω των ον των κατα το et8os το 
avafl^t, (xooB'c ngff 8ιχφίξον τώνα/λων, επ' οικεία: κα9 ε· 
τήκε φνσεω:-) κατα τδτο μαΑον Saia το ΕΤ8os ΰπολαμ- 
βχνετοα. ' · ν · ··

■<3 SWA * ^  εςιν’Αξχα:των φυσικών Σωμάτων ζήταν, έζων 
γέγονέτι μη κατά σνμβεβηκο:, ά?λ» καθαυτό* *&}

A 3 αίλο
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6
ctfoc μεταβολή? απλώς 'Αξχαε fytwccv." Κατα μεν $v 
το πξωτον, ri Στέξΐίσιε 8κ αν etit 'Af%i re H&f Amoy καθ’ at;* 
τό, ct&cc κατοο συμβεβηκόε, α^μη ενυπάξχον τω  ̂γι
νόμενα, co&os κεχω̂ ιαμενον αυτ$.̂  ‘Η υλυ yotf το 
Elios ένυπάξχασι τω γίνομε) ω, xoOf λα τδτο Ηθ/το;%«ω- $ 
ίβί Α(>%α/ των υοτο Γενεσιν λεγοντβο/. ’Ενυπο  ̂%βν ya^ 
otvayxeaov τά^Στοιχεεα τω ςοιχ&οοτω. Kurd όε το όευ- 
τε?ον, ώί αν «κ μόνων κατα σνμβεβηκόε 'λξχη κμ/ Amov 
r Στέξνρκ' α/λ1 νίόκ κομ καθ αυτό, ils yaf Tijeeie τό 
«να/ μεταβολή? Amoy το Etioi * «τω Ttje ete το μη woof ίο 
ij Στfatpts· Δί?λον «V εντεύθεν, on το αυτό »φ/ εν έναν* 
τ/ωί λακείμενβν, των Έναντ/ων Amov y/vrr«/. 7 $ μεν 
y«y πχζ&σία τό Et<W Αίτιόν ε<?; της Τενεσεως, καθ’ aw* 
τό * τ£ λ αντϋσ/α» Αίτιον τί?ί ΦΒοξαε κατα σνμβεβηκός.
Ή <ςέξν<τις $ εμποολιν, ry μεν οτα^βσ/α, Tiff Φθθ(>αί Αί-15 
τιον καθ αυτό * τ® λ άττααίοο·, τί?ί Γενεσ-εοχ· Αίτιον κατα 
νυμβεβγμο?* κ μχίλον H&i κατα τκν ποιςχοΐαν κα/ κα
τα τι}ν απασίαν, «κ αν κ Στέξησιε Amov κατα σνμβεβνι- 
ft Is της Γενεσεω ’̂ κατα μεν Tfjv τταρία7αν, βτι εκ μι) 
rcutrit Set γενεθα/ το γινόμενον' κατοβ <5? τκν <$πασίαν> 20 
οτιάπογινομένηε αυτί;!·, τό Etios eyy/vrra/.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  S'*

Πε£» Tife "Τλ*£, nsfir» Κώβς, ^  τ·% £τε-
flt'ccO}?.

[ων κυ '̂ωτ γινομένων, τα μεν ωτ *Α?τλ« y/vf- 
rot/' too λώ ; Σύνθετα. Τα μεν Ιν Σύνθε
τος ουνθεσ», άτι) οικ/α. Των λ  απλών, Toe 
μεν, ωτ λα Ββόθ«τ· τοο &' as Επιπολνίε·$ο

N m ty o g e  r e  Β λ ε μ μ δ β

»y

r p

Κο^ταμεν’ΕτΓίΤΓολΐίί, μεταχημωτίσπ' we όταν εκΣφαί- 
fete αν^ςιχε y/v;;Tot/·, if α^λωί εκ χαλχζ. Των ίε λοό 
βοοΒ&ς, τα μεν, Καθολ&* ωί ο αν&ξωποε εκ (Χΰέξματοε . 
α&ο&μειχ· τα όε, Κατοο μεξοε' κμ} τπτων roc μεν, 

ν TTfo&bet, we roc αυξανόμενα* toc ό\ άφοαςεσα, we τ »  35 
με*έμειχ· ΊοΙνυν ά να η α  τού κυξίωϊ γινόμενα κατα' η*

να



*α γίνεται τύτων των τξινών, τά δε» κατά τάτας ym~ 
μένα τϋ£ τξίπας» εζ υποκείμενα γίνετομ' (κΜ γάξ h i η  
το μεταχηματιζόμενον» τό άΑοιάμενον, xgtj επί τS 
πξο3 έσ<* γινόμενα, εςίτι, ω πξοςιδετομ, χςμ επ'ι το  

5 άφοίςέσα, & άφα*ςβίτομ' εςι δε χομ επί της συνΒεσεως, 
τά συντιΒεμενα·) όηλον ότι πάντα τα κυζίως γινόμενη 
ε£ υποκείμενα γίνετομ. Εi αν xgif υποκείμενόν τί ε?ιν εν 
•πάσχι Τενέσπ, χομ τό τψ υποκείμενα έπιγινόμενον · δηλον 
on παν τό γινόμενον-, συνΒετόν kiv εκτε τα ο γίνεται» 

ίο τατέςι τα Είδος» χομ εκ τα γινόμενα. Διτίόν δε τατο' 
τό, τε *Υποκείμενον» ηγαν η*Ύλη, χ&τό 'Αντικείμενον τ£  
E$«t ηγαν vs Στέξησις ' γίνεται γάςτό είδος, ο Ίον» η οικία» 
εκτε των υποκείμενων λίΒων χςμ ζυλων, κακ της Στεξη· 
σεως» ήτοι» τα μη είναι οικία * κοόπί των α&ων ομοίως. 

15 Τξ&ς οίξχ της των Φυσικών Γενέσεως πξωτομ 'Α^χομ» το 
‘Υποκείμενον, ηγαν η^Ύλη, χ& τά  δυω 'Αντικείμενα» τα 
Είδος δηλαδη xsH η Στέξησιε. 'ΑΑά πως μόν τ,ξάς, πόες 
δε δυω, της φυσικής των σωμάτων Γενεσεως ay πξωΤΧ£ 
'Αξχομ» λίλεκτομ πςίτεξον» Ίτι χα& αυτά μεν η*'XAnagf. 

3ο το Είδος Αξχοό·' κατά συμβεβηκός δε» η Στέξησις. 
Ύαυτην την ςέξησίντινες των άςχοαοτεςων μη εννόησαν* 

τες» την φυσικήν άνείλον Τενεσιν' ωσαύτως χ& την 
ΦΒοξάν’ εΚεγον γάζ» εί παν ο γίνεται», η έζοντος.» η έ» 
μη οντος ανάγκη γ  ίνε<Βομ- are δ’ οντος τό ον γίνε τα/*

2 5 (ηδη γάξεζι πςό τα γενέο9ομ ον ) ατ'αυ Ικ μη οντος* (δά 
γαξ είναι τ ι » το εζ α γενοιτ αν Η$μ ολως το μη ον» άόενν 
kiv.) ατε Γενεσις άνείη» ατε δεΦΒοξά* είς τί-γάξ άνα· 
λυΒόσετομ τό μη εκ τίνος γεγονός \ ω»ε Μίζις h i μόνον», 
χ$μ των μιγεντωνΑιά/λχζις. ΎαυΤα διηπόξΟν, τόαύτο 

^Οτω γινομόνω μόνον εννοαντες ον’ μη ον δε» το πχντρ μη αν*
^ *™*>ΐ**ΐ·οτι δίχως λέγεται τό*Ον» χομ τό μη*Ον * 

τό μεν» κα&αύτό’ τό δε» κατά συμβεβηκός. Ούτως 
βν ημεν*Ύλη,κατά συμβεβηκόςλέγετομμη ον,τωμετεχεεν 
της Στεςησεως ̂  ητις Στέρησις, κο&' αυτό καλείται μηον '

35  άπασία γάς μόνον τα είδος γίνεται χ$μ γινωσκετομ» χ& 
Wtv ετεξον» Κα) πάλα η μεν "Ύλη χα& αυτό ον» ως

Δ  4 δποτ
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υποκάμενον, η δε Στέςησις κατά συμβεβηκος ον·» βτι τω 
em, ταχίνι τη*Ύλη  ̂συμβεβηκε. Κα) £πτο'Ον,το, το 
ΔυνάμειδηλοΊ, H&f το Ενεςγάα. Ούτως8νη*Ύλη, δυνάμει 
μεν 1<?ιν, οπές γίνετ«/, ενεςγάοο δ' &■ Αίτια δε ry "TAy 
riff Totavrtjs φύσεως ή Στίςησίς άπασία 5σα εν τω 5 
ττεφνκότί. Key δια μεν το άπασία άνομ, ποιασατην Ύλην 
μη άνομ Ένεςγάα ο γίνεται' ί<* $  τ ° V̂T<? τίε φυκότι Δυ
νάμει την*Ύλην «να/· παν ο γίνεται-, παςάγασα. ί2<?*;β 
γίνετομ, εκ τα vrj? μεν οντος, π% δε μη οντος γίνεται' Hsff 
φ&ε*ςετομ πάλιν ets το πν μεν ον, π η δε μη ον. Ουδέ I© 
γάς μοναχοί λέγετομ το*Ον χομ το μη*Ον, κα$ως ωον- 
το οι την Γένεσιν άναιςαντες χομ την Φθοράν" ά)λα ΰυνα- 
τον το αυτό χ$μ εν, οντε χομ μη ον «να/. η$μ ακ αν αη 
συναλη&ΐυασα η ' Αντ ίφασις * κατ’ ά&ο μεν γάς, ετομ 
ον' κατ' α?λο δε, μη ον. Ου γάς η*Ύλη κ&4 η Στέςησις μό-15 
να, ημ} οντα xgtf μη οντα «σίν, νότιες άςητομ' ά&ά δη 
0&1 των τελείων «ίων εΧαςον vgj ον εάι, Χ$μ μη ον. Τ» μεν 
ον, τι οε μη ον' ο·ον, ο αν&ςωπος, ον μεν εςιν, ίπε* αν- 
Βςωπος' μη ον δε, διότι αχ Ίππος' hoc γας το πλήθος 
Κ& αυτόϊς τοΐς τελείου είδεσιν επανάγεται το μη ον. 30  
p ινωσκεΤομ δ' η *Ύλη φυσικοί μεν ε£ ’Αναλογίας της 

πςοετχ/λα· Κομ γάς ως πςος' ΑνδςιάνταΧαλχος, η 
πςος Κλίνην Ζυλον, η πςος όί/λοτι των εχόντών Μοςφην 
τεχνητών το άμοςφον εχα πς'ινλαβάν την μοςφην’ ατως 
εχε* η πςωτη Ύλη πςος τα  Φυσικά, ιατον μεν αν τον 3 5 
τςόπον φυσικως εκ της αναλογίας της πςος τα&α τ>?ν 
νΎλφ> καταλχμβανομεν. ’Εκ της άποφάσέως των 
«ίων, τελεωτεςον. "Τά τελευταία γχς Ε$η Βεασάμενοι 
ϋςος αΤληλΜ μεΤάβαΤλοντα, κάΙ ί<α τδτό τίνος ύποκα· 
μένα δεόμενα, πεφυκότος δ£χε£$οη παςά μέςος των άντι· 3 ° 
καμίνων έκατεςον, επί την έννοιαν τησ*Ύλης εςχόμεΒα 
κατ’ άπόφασιν των «ίων, την &ς το δεκίικόν άπάγασαν 
υποκείμενον.
Yaiirijv την*Ύλην M/ya χομ Μικςόν ό Πλατών ωνομοοσεν, 

εκ μιας άντιΒεσεως πάσας'αυτή τάς άντιΒεσάς 3 5 
πςοσανομ μαςτνςων , Δυάδα t  αόςιςον ngj 'Ασυμμε*

τςίαν
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τςίχν χύτην έκάλεσεν' W μέςη Τπεςβολη re ng} νΕ&«ψ/<τ, 
το Πολύ Κ&4 'Ολίγον, κοά η 'Αησότης, πχντχ tjTTX# 

5Tfοσηκοντχ, όίπες ϊσως Λά τα μεγάλα nc/} τα μικςα 
ctvrcff ένε&άζχτο> ω: της Ύλης, άτωμχτα μεν κ& άμε- · 

5 7 ^ ?  8<της, *&} Λά τ*γο μικςχς χν λεγόμενος * φαν
τοί Λ’ oyxa πάσης άχΐάσεοος οάτιχς αση?, ngc} Λά 
τατο μεγάλης-
Ύχύτην Λ? rj)v T̂Aijv r»f5· *Ασωμχτον εφχσχν'

χΤλοι $ε Σωμχ ν.εκληκχσιν̂  άποιον' οί μεν-, Λά το'
I ο «να/ οταντ?λ&>? άμεγέΒη τε n&f α’Λά>ατομ * οί <5? Λα το' 

οΓον πάςεσιν ύπάςχ&ν η&/ εκςχσιν, κ«/ άοςιςίαν της άσω- 
μάτ8  κ<Μ άμεξίΐα ng} νοητης φνσεως. ”θ&εν n&j σωμοο 
Τχύτην έκάλεσχν, 8 το κατ’ «Λ>? κ$β/ λο'γον ύφε~ος, ><£/ 
τ «̂γ< ίιχςάσεσιν ωςισμένον «Λίτεκβος' ά?λά το πάντχι 

* 5 πχςείμενον τε n&f εκλελυμενον, ' κομ πχντχχόΒεν ατΤο 
τδ eWe? άπο^εον «?  το μ>) ον.
'J'avTJjv T»JV Τλυν »(§{/ χφΒχςτον φχντχζοντχ/ ngtf άγέ· 

νητον' το μένγχς ΕΪίο? κ,α/' t*Jv Στ^κτ<μ ά? ’Εναντ/α 
γίνε&χί τε ngtj φ&άςε&αtf λέγατι * 5(0 / τ£ ά̂ν E$W πχ· 

3 0  ̂ όντοί, άπάνομ την Στες*mv * τϊ;? Λ? Στεςητεως ποοςάσης, 
άπ&νομ το ΕΤίο?, Hgtj 8 τω την Γένεση Ι»*τρλ«<θ«/ *&} 
την Φ&οςάν. Την*Ύλην Λ* 8σχν υποκείμενον ngj κχτά το 
Συνάμα βσκαμενην, μετά της Στεςησεο»: «να/, *&} 
τ 8 Eidw ένεςγάοο πχςόντος μεναν, κομ ίιχσάζ&ν το ίυ- 

3 5 νάμ« αυτί? α’να>λο/ατον. <*θθ«'/α*ΐί? μετχβχϊλ&ν ταυ- 
την χπο τδ Λυναμ» «? το ενεςγείοο ποτέ * α^ α  μενασχν9 
οπές $%?£0 «/ Το «ίο?* ^  τ» «ίβ? ύοτοχα^δντο? 
μένοίν πάλη, %πες πςότεςον %ν, ngj 8τω μήτε ylvt&Xf 
μήτε φΒάςε<&0{.

3°*Ίσ«? $  ora? μεν χγένήτος &Xf ηνΎλη *&} χφδχςτος, 
πως δε γενητ*}) ηομ κατά (βυσζν φ^χςτη. Άγένη- 

Το? μεν αν $<;xft Λα το μκ g« Tivo? υποκείμενα πςάχτα 
καθ’ αυτό ενυττα'̂ χοντο? γίνε<&*ι, {χύτη γχς πςωτον few 
υποκείμενον ένυπάςχον κχΒ·’ χυτού) άφΒχςτος πάλιν 

3 5 κοίτα, τον χυτόν λογον, Six το μη &νχ} τηχ ^otxexufe 
τχυτης Άς%ψ-> «?  ην nptj άνχλνΒησετο  ̂>, «ye το φ&εμ

A 5 ςόμενον



ξόμετον φυσικωδ, εν τω α’ναλυκθα/ the β ί το μη ον 
φΒείξε&ομ λέγετομ, α&’ «V ίκβνο, f£ 8 τίξΰτχ ενυπχς- 
χοντοδ χομ μη κατά συμβεβηκόδ, έγεγόνα. Τενητη 

< $  f<?/v ιΓΤλη, κατά το m*v αίτ/ον, ποιητικόν re xgj 
τελικόν, εκ tS μηόαμη μηόαμως ovros, υπό ©fir πα-$ 
ξχχΒείσχ, (*s δείγμα xgtj μεγχλωσύνην τηδ άγαβότητοδ 
αυτα *&f δυνάμεως. ’£πε* γαν η Ύλη μη Sffoe παςη- 
xTotj, ποίντωί υπίχ&τχ] xgy φΒοξα παντελε*' καν 
c παναγαβοδ ©«V, the ε*δ τό μη «να/, μχΑον μεν 
ζν eis τό κςεττίόνωδ «να/ μετχσχευαση την δημ&ςγίαν ΙΟ 
χυτ α.
,r£ j t  την*Ύλην οι μεν Πλατωνικοί λεγχνιν άνχΤλοιωτον' 

oi if Πεξιπχτηηκοί, ολην όϊ όλης ά&οιωτην. ’Α&’ οι 
μεν, πεξί τηδ άποίχ λέγοντεε Ύλν.δ'της πξώτης, 8 <τυγ· 
%ωζχσιν α/&ο;3ο$α/ αυτήν’ uAo&TXf γάξ τό πεποιω· 15 
μενον, ά&ην μεν άποβχΑον χ/λην δε π^χλαμβοίνον 
ποιότητα' τό δ' άποιον, πωδ αν ά^οιωΒείη} Aid tSto 
Xge/ Ttfv τννΒετον χσίαν ϋδοδ εν υλη φχσίν' α&’ 8-
χεζ ύλης χομ είδχδ, ωδ μη συναγόμενων χ/ληλοις. Ο)
<Γ από τS Πεξιπάτχ την πξοσεχη λαμβχνοντες *Τλην, 30 
ωι τα τΐαεαξα Στοιχεία, άκότωδ x&j ά/λοιίί&ομ λεγχσι 
Ταντην ωδ πεποιωμενην, χομ εζ*Τληδ χ& E$W τό Συν· 
Serov «να/, είδ είδοδ ετεοον μετκβα&ϋσηδ rtf δ τοιαυτηδ 
νληδ χομ υλϋμΐνχ τ$ είό8δ εκείνα.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ν . Γ '

ΤΙξξ) Αίτιων, xgj Αιτατων, h  ω ^  περί Tvfflfr 
MgA Αντομχτδ.

’ % 3 0
[»ν Αίτιων, τα  μεν εζι Καθ’ αυτά' τα  δε 

Kara συμβεβηκόδ. . ‘ΎΙσχΰτως χμ} των ων 
«σ/ν αίτια, τατέςι, των Αιτιχτων, τα μόν, 
Καθ’ αυτά * τα ip, Κατά συμβεβηκόδ' οϊον, 

ποιητικόν Κόταν τη Άνδςιάντοδ, Καθ’ αυτό μεν, ό *Αν· 35 
ϊζίαντσποάδ' Kara συμβεβηκόδ is, ό ΪΙολυκλατο:, η

ό λ»ν·

Γ



II
o λενκόε, κ ο μχσικόε' συνέβη γ ο ς  τω *Avi?iavTc7rew9 
ΠολυκΛ«Γα) καλ«&«< τυχόν, λ«>κ&> «να/ $ μχσικω.
‘Ομοίωε is x&f τδ ΆνΧξίοντοποΐχ ΚΙτιχτόν Κet& ctvro 
μεν, ο Άνδξιάε * Κ ατά συμβεβχχόε is , ο Μ αξχίων ΐσως9 

5$ ό Τςίπχχυε r ό ΈξνΒξόε. Συνέβη yoq τω Άν$ξιαντι 
cive?nAu&otf iia Μαςχίωνα, χομ χαλΗ&Ο) Μαξκίωνι, χοη 
Τξίπόχε* etvaf η εξυ&ξω.
fJa>y ΑΙτιών is x&j των ΑΙτιατων ομζ9 τωνΤί Καθ’ αυ

τά, κ3Η Kara σνμβεβχκός * τα  μεν εςι Ώξοσίχη, τα' 
ΙΟ<5ρ Πο^ω' οΓον, Π?Μ\«%?ί· Α’/ταν καθ’ αυτό Txis τ δ ’Αν- 

^/avrcf, eie β 'ΑνβξίκντοπσκΡ* 11ό$$ω is, ο άπλωε ’Αν- 
ί^αντ?ττο<0Γ, >φ/ «τ; Πό$$ω, β Tf%v/r»js·.
ΑΙτιατον Καθαι^τβ τδί* τδ Άν^αντοττο/», oJV ο ’Αν- 
^<α$· Πο$α de» ο άπλωε 'Avigius' xt# ετι, χ Εϊκων. 

1$Πξοσεχες Αϊτιον Kara αυμβεβηκόε, ο Πολυκλβτοί ’ 
Π<?$» <&, ό '>Α\$ξωποε’ χ& ert9 τ'ο ζωον, η ό λευκός' 
Xpj ετι b χεχςωματισμενοε. Kaf το μεν λευκόν, χρι ολωε 
το κτχβωματημίνον, κότα συοβεβχχόε ύτ:άξ%& τω 
Πίλυκλάτα* b i' ον^ξωπος χομ ολωε το ζωον καθ’αυτό’ 

20 τω is ’Ανίςιαντι, δ μόνον ο λευκός χομ ο χεχξωματισμε- 
νοε, «&α χρμ ο άν&ζοοποε χομ τό ζωον, κατά συμβε· 
β/ΐκόε α7ιν utna' «  *γάξ ο Πολύκλειτος αίτιον [κατα 
συμβεβχκός τ5 Άνίξιάντος ifi, τω Πολνκλάτω is 
καθ’ χυτό ύπάςχα ο ανθ?ωπος xgtf τό ζωον' χμ} ό αν. 

^5 Βξωποε α^α χομ τό ζωον κατα συμβεβχκόε άσιν αίτια 
τδ Άνόξιαντοε. Πρόσεχες outmtov κατά συμβεβχκόε 
ο Μχςκίων Πό$ξω is, ό (ονομασμένος. Κα/ πάλιν Πξο- 
σεγβε οάτιατόν, Tcis τό τςίπηχυ' Πό$ω is , ό απλώς 
Τξΐπχχυε, χρ} ετι ό μεμιγ&ισμίνος' α’Λα τό μεν Τξι- 

3°vr>j%u χμι τό μεμεγε^ισμίνον, κατα συμβεβχκόε τω 
Μαξκίωνι* τό ώνομασμενον isy καθ’ αυτό. Παντα 
i' όμζ τούτα xgtf τα τβιαντα, κατα σνμβεβηχός Α\· 
τιοτά τ 8 *Αν$ξΐοοντοποιχ.. Τα καθ’ αυτό is χμ] τα  
κατα συμβεβηκόε Αϊτια μό μόνον άπολελυμΐνωε, ά)λ» 

35 Χ$ά συμπεπλιγμίνως iwuTOf λεγε&αι* βΤβν, αίτιον τδ 
άνόξιάντοε t  μόνον ο ανίξίαντοποιόε £*&&η αν

TEflwopfc Φvtrmg ΚεΦοίλ. y\



12 NtmtyogB re Βλεμμ/ie
<πχΚΐν ιλκως ο Πολυκλ«τβ« άΑ,ά μομ κατά συμπλο· 
xtfp, ο ΙΙολυκλητο? άΆξίχντοπαόε. ωσχντοον i e μμ) 
τ  a curtuTu.
J [οίντων if των άξημένων Air Ιων μ<μ Α Ιτιχ,των ■, των Τ8 

Καθ' χυτό μομ των Kara συμβιβηκο$, τάντ* Ilf ο- 5 
σίχάν μςμ των τά μ>ν, Δύναμη Ktyerxj' τα
if Evff y«a. Τό ίυνάμβ if νάυ, « re οάντ* yfvfd&ay
i«Ao»> α^.’ χζΚωί το μη fYffy«v, μιίτ’ αυ ννεςγύμενον. 
Ουκ fVff/β  if τα oTaV ννεξγησομ, n# τα  πνπχυ· 
μ?να τ« fVf̂ yav. Ŝlancq πχλιν «κ fvffynTO/, h&I τά IO 
cTaVf evê yrjBnvxf τα πεπχνμϊνχ τ« tv* fy«c9 a/· T*
μίν «ν ’Evffyna Λίίνα Kgc/ Αίτιχτχ, άμa Tf f<?»

άμα «κ t <y»v * ηγμν auvnf^ffn Tf χ/ληλχ μομ 
av' ctvcu°ei · χμχ yaf t̂ <v ό οίκοίομων Ο/κο^όμίί, H5*y το 
cixoic^a f̂vov Οίκημα* nge/ μ») ovrcr τ« ο<κοίομ«ντοί·, «if 15 
το οίκο<$ομ«μίνον f<>iv * άσαύτα? μμ} τ« οίκοΰψϋμίνϋ μ*Ι 
οντο?, «κ fV»v «<Γ β οικοδομών. Τα' <5? Δύναμη, «κ an 
άμα I7} κα/ άμα «κ εςι * iuvarcv yaf ij tj)v Οίκ/αν ia · 
μήην, τον i  Οΐκοϋμον θανην” «τ£τον μίν $/ν tT», τκν 
i '  Οίκ/αν κατάποσην. Xf»j i ’ a «  το ακ^ότατον, nr#v, 3Q 
το κυ ί̂ατατβν Αίηον ίκά<τ« των πξχγμχτων ζητάν * 
«Τον, β <2νθ̂ ω7Γος· βίκο<5ομη , ioT/ οίκοίομβ? * οικοδομά 
i ’ ο οικοδόμος κατά tjjv οίκο<$ομ»κ>)ν * »? δίςχ Οίκοδομικη, 
πςότεξον μομ νυξιωτεξον Αίτιον. '’Ετι καταΛ^λα? Tole 
ΑΙτιχτοΊ: άποδοτίον τα  Aina* οΓον το»? πξοσοχδσι* τά 2 5  
πξοσεχν ’ μ$μ το»? πο$», τα πό§§ω* μ$μ τα μίν κατά 
το tvtpyeicC» το»? κατα το fvepyetx * τα if κατά τβ ̂ % % Λ # %συνάμα, rcif xar^ το όυναμ&♦
Ο^χ aAoif ie τ5ν Ahtxrwv, άλα ταν Αϊτ'ιων ίν&ίωξϋν· 

TOff οΓον, ά ^ «  μ ίν ΑίτΜτω ποιητικόν Αίτιον' ά & α  
ie Τίλ»κον, χ£ΐ iWfa αυ rrô ov· άΑά ττο&ά τα m, 
μά^ον i ’ tW?w τά πάντα’ καν ποτι σννεβοι τηχ των 
Αίτιων « ί  tv. Έτρ* μίν yap τηο' οίκιχο Αίτιον ο οϊκοάόμοί 
ποιητικόν, « μάΑον i  οίκοοομικν. Τνλικον if, « άπ«· 
Λ»& 7»? τ«ν * Ομβρων, των ' Ανίμων μομ των Καυμάτων· 35 
μ$μ ‘Υλικόν μι», οί Λ»θοι, τά  £ύλα ^  ο IlijAoV. Ε»ά-

κβν



* 3’Επίτομης Φυσιχνίς Κεψχλ- y.

κόν Si, τό Σχημοο Κ&4 η Μοςφη* Key ολοοί το £ &  
yivtTOf. El Si τις ζητοίη Key Οργανικόν, (ύςη*

* * y i
yiverotf. Li ox Tts %ητοιη km w fy w w v , ουξησα τον 
ΪΙξίονα, το Σκίπαξνον, την Κοί&ετον, κ& άλατινα. 
Εί Se κ&4 Παςαόαγφατικόν, &αν κ κατά vSv πξο&χτύ· 

5 7τωσις της οικίας Key ττξοόιαμόςφωσις.
Έ > ' Se τινων ΑΙτιατων τινα των Αίτιων α&ηλοις συνίξχβ* 

Toy cis ταυνό. Τό αυτό γάξ iv φυσικοίς η#} ElSae o<yi# 
Τίλοί·· ( E7Tff7rff >) Φυσ/ϊ, mx<* τδΕί&ο μηχανατομ 

πάντα τά πςοηγύμενα·) κεΗ ίίϊΐτό Εΐόος κ&ί το Τ f Aor, Αί« 
lo/xtV κατα τον λόγον* ev Se κατ' άξι&μόν, ncy το υποχά· 

μίναν. '*£l<>e ets ev SvvaTcy ποτέ to «Aik ov Αίτιον
Ksy το Τελικόν. 'Eviore is τα ντο yivtToy τούτοις KSH τό 
Ποιητικόν, ei Key μη τω ύποκωμενω, μη A? τω αξ&μω * 
τέως Α’ «ν τα> «Α«. ’Λ ν&ξοΜος γάς ανΒξωπον yevvoc * 

IS hoc/ ο<?ι τα; γεννωμενω, ποττικον πως Αίτιον ο Πατήρ, 
τα ur$y aw *  υτ&> χατα τ* τ©ν Acy©v r>f? WMf.
Ύινά A? kW η« τλ τόν αυτόν τξόπον ά&ηλων fciv Αίτια* 
ως το Πονβν της Εύεζΐας, η Evffyx Tt τ S Πόνων. Ου μόνον 
γάς τό μεν Πόνων Αίτιόν hi της Ευεζιχς ποιητικόν, η Α Ευ’ο· 

2οζΐχ τολικόν Αίτιον tS Πόνων, επωπεζ ενεκχ της Εύεζίας 
παξοολαμβάνβτομ τό Πόνων * α/λα Αό κ# # Εώ£ι« crfiij- 
τικόν Αίτιον ytvtvvKeroy τ% Ποναν * «γο τδ ευεκτβντός 
ict τό όυνχ&ομ πόνων το Key ivsfy&v. ν£1ςβ τό αυτό 
Key ον SCvuToy πλχοναχως το Αίτιον AeyeScy, κ#  *«- 

^5 τά τόν αυτόν Τξόπον ευξίσχί&ομ π* Key Αίτιον όμη κ& 
Αίτιατόν.
j\tyx<ri Si ney την Τύχην Key τό Αυτόματον Αίτιά τη »  

% οίονά ποιηίικά, πλην κατά συμβεβηκός. Τύχη γάζ  
*&j Αυτόματον άίτιάΊινα κατά συμβεβηκός «ν τοίς %ve· 

30 να re yivoyevoK' Key τύτων iv τοΊς ’Επ’ ’ίλατίον * τα 
y“ ? Ένόεχομίνα όιαίξΰμίνΰ τξιχως, «οτο το Έπϊνολύ, 
K&j τό 'Επίσης, ngy τό Επ' ίλατίον· η Τύχη κΪΗ τό 
Αυτόματον iv το7ς Έπ ίλατίον φοάνοντομ * η#) η μϊν 
Τύχη iv το7ς κατά προαάξίσιν · cloy, &τις όπί τω κότα* 

3$#αλβν Βρμίλιον οκάσίίων, ίνέτυχβ &ησαυςω' τό Α’Αυ· 
τίματον, iv το7ς κατά φυοιν' οΐον, «ίπο$βν λ/$οο μη %



*4

vos fivpavre: αυτόν, μόνος χατενεχΒ&ς ίπάταζεν άν· 
Βξωπον, ηΊινος 'ίππος υπό των πολεμίων ληφΒ&ς *&} 
rocs πςοτεςας νομούς φχιποο&άς eis τόν eixetov Δεσπότην 
ηλΒε τα: πολεμάς φυγών' Φυτις yes? χας πάσα η άλο- 
yev καλ&τας ζωη. *θΒεν ret μεν επισυμβαί'.οντα reels $ 
αλόγοις heqy&cus xu) φυσικοί:, onto Testιτομάτώ φασί' 
Hptj τό πξΐηγησάμενον αίτιον, Kb/a?tv Αυτόματον. Οσα 
Si run κατά π̂ .οά̂ εσιν ενεξγείοα: επισυμBouvet, ταυτ α
πό Ύύχης' H&f Τύχην, την παξυφιςαμένην air lav r$  
πξοατςέσα x&\ τοίς καπά πςοοάςεσιν. Α&ί άγούΒην μεν ίο 
τύχηνy οτχνΊι άγαΒόν άποβ%* φαύλων S', οτοον φαυ- 
λον. Όπόταν Si τά  άποβοάνοντα, μίγεΒος εχωση, Ευ
τυχίαν K&f Δυςυχίαν μεγάλων φασί. Te S’ ευτχτχάν 
Hetf τό όνςτνχϋν εν τοίς όυναμενοις πξάτ]&ν yναξίζετα/* 
USOf γάς ευπξαγάν hii Hflt/ Jua3T?ay«v. vOΒεν xSlv αψυ* 15 
%ov η Θηξίον η ilcuSiov ευτυχ&ν λίγετομ κυξίως η Susv· 
Χ&ν, ei μη καΒ' ομοιότητα, καΒοοε εφη Πςωταξχος ευ· 
τυ%«? etvaf τχς KlBss ε£ων οί Βωμοί y οτιΊιμωντας' οί 
S' ομόζυγες αυτών καταπατώντας. Συνάγεται Si ngtj 
η Τύχη η&ς τό Αυτόματον «V το γενικώς ωνομασμενον^Ο 
Αυτόματον. TSro Si τό κοινωε Αυτόματον, ατω κίκλη· 
rotf όνε αυτό ματην ίσον επί τω άκολαΒδντι άποτε- 
Κεσματι ττξογινίμενον' ίσον γάξ επί τ ζ  ενξεσε* τδ Βη· 
σαυςδ ματην η σκοβψις πςογίγονεν, ίπά Six την τδΒε· 
μελΐα καταβολήν. Kay η τδ  λίΒα χαταφοςά, κ&ς η τδ  * 5  
ίππα εκ των πολεμίων φυγή, μάτην ίσον επί τοίς παξη· 
καλαΒηκόσιν άποτελίσμασι πςογεγόνασιν * ατε yec? ο λ/- 
Βοε Ένεκα τδ πατάτας κατηνεκτας * αΒ'ό ίππος τδε πο
λέμια: εκπίφευγεν, Ένεκα τα πξόε τόν iSiov Δεσπότην 
ελΒάν' ocA‘ ό μεν , ίνα τον ο'ικείον καταλάβω τόπον, τό 3° 
κάτω Η#) μέσον, ηγαν ό λίΒος· (πάντα γάξ τά βάζη 
αύτοφυως brl τό κόντραν όξμα.) ό S' ίππος Ένα πςόε τα :  
σννηΒε*: ΈλΒ% νομά:. Αίτιον Si όμως τό παν Αυτόμχ· * 
τον Kiyeroj, Sion μη πςοηγησαμίνα raSs, ακ άν τό 
τοιδτον τόλος επηκολαΒησεν. Αίτιον μεν τοι τδ τοιάτα 3 5 
τίλαε, κατά συμβεβηκός, άΛί δ χαΒ'αντό' όίον, η σκα-

ψις
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Ψ<ί αίτιον μ*ν Ψ κχ&'ωύτό 7  ης τχ Βεμελίχ καταβολής', 
συνέβη δε ymSetf usd της τ« Βησαυξχ εύξίσεως aeriov* 
γενομΐνη μάτην οσον επι τη ευξίσει τχ ΒησαυξΧ. Μάτην 
γοίς λεγετομ πάν τό μη κατά τον πξοηγησάμενον της 

5 ενεξγοίας νκοπόν. Ύχτο δε λοαξ&τοη τξΐχως. *Η γάξ  
όταν ύδο* τιΖν τελοσ επωκολχΒητη τη πξάζει* Μοίτην 
πεπξάχΒοη τ  χύτην φαμεν* ως είγε κα&άξσεως ενεκοο 
rrtm τις καΒάξσιον* μη κα&αξ&άη. *Η όταν α&ο τι 
τελοε άκολχΒηση παξά το σκοπέ μεν ον, χομ χ ο πξάτ· 

ίο των ϊοχάζεται' ως άτις αφικόμένος ωνησα&αίτι εν άγο· 
ξ£ , φιλώ πεξιτυχη χομ διημεξευση μετ αντχ. *Η όταν 
γόνητομ μεν K&f το τέλος η ενεκεν η πξάζιο* πςοσεπι· 
γένητομ δε xotj τι ετεξον' ως «  τις επ) τω λχσα&οη πο·. 
ξευΒ&ς* επ) το Βαλωνϋόν τε χςεωφαλέτην ούξων* λχ- 

15 σωμένος άπέλαβε χ$μ ro δάνειον * οσον γάξ οπι τω άπο· 
λαβάν το δάνειον* Μάτην εις το βαλαν&ον άφίκετο' 
χ#} γάξ χχ ην ο σκοπός της els το βαλκν&ον άφΐ£εως* 
V τχ χξέχς άπόληψις.
Ά&Ίπετπεξ Αίτιον τχ Ύιη ποιητικόν πως «ι ομ τον Πα+ 

ao τέξα* φΒάσως ό λόγος άνωτέξω δάλαβεν* ίςέον ως 
hr) της υλακής Γεννησεως Αίτιον ίσως άν λεχΒάη ποιη
τικόν ο Πατήρ «  χομ μη κυξίως ’ 'Οργανικόν γάξ μαϊλόν 
εςι χμ) Συνααιον, μη ποαόοποιων οτε βέλετοη* μόνον 
δ' όπόταν xtvy το παντΧξγόν άνωΒεν βχλημα. Έπ) 

3 5 μεν τοι τηςπαντάπασιν άυλχ Γεννησεως* η Βεία δ χυτη 
ίς'ιν, χδόλως ποιητικόν Αίτιον ό Πατηξ τχ Τ ίχ, άΐ£ χσιώδες 
άλιχξίνως. Έκ« γάξ τό.ποιχν* tvBa mu το πο&μενον* 
ηrot* το πα%ον> οπ*ξ iw  n Ύλη. O w  & το κολ- 
μενον χκ εΤι, πως εκεί το ποιχν * Γίγε τό ποιχν* ποιχ- 

ϊομενον ποιεί· ημ) τό ποώμενον, υπό ποίχντος ποιείται. 
Τωκ Πξός τι ηαμ γάξ ταΖτα* χ$μ συνεισφέξβο α/ληλα, 
»ψί αΤληλας owaveufietrof. Κυξίως δε ποιητικόν Αίτιον
άπωσης κτίσεως* eά&ητης το Κsd νοητής* β θεός. Κ Of 
«ύτβί γάξ οΐ *Αγγελοι πξός τά  υπό την ωί&ησιν συγ* 

35 κξίνόμενοι, ̂  λέγοντας ^Ανλοι' ίπε'ι μόνον τό $εΐον αυλόν 
όντως* χμι διά τέτο xgj μόνον άγίνηΤον.

ΚΕΦΑ-
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ν.  Δ'.

Περί Κιννσενς, Ήρεμί&ς, £ν ω Έν-
τελεχβου;, w i  τβ Δνν*μ«> ’Evspyee.

A iysrof μεν kW κ τελεία ενέργεια Κίνησα, κατά, 5 
τκν αττο τη: ΰσίκ: π pcs το fV<»fy«v &ανάςχσιν * 
$τω γα? kqo/ vc?̂ av λέγομεν Κή σ̂/ν, τ»?ν
Aoy«>)v \Ja>x *jv xfvei&otf φαμεν β 8λευομενην, 

Μ& $ιανο8μένW’i θ*ω?«σαν, χρί\·8σοον. ’ΑΛ.’ έκάνη 
JiK<W<i m fy«a  e?/vαμετάβλητο:αεί ωσαυτω* ίο 

σα, των τελείων 8σα καθ’ ο Τϊλ«** των yaf> ενεργεία 
οντων, *j τοιαυτη έςϊ Κίνησα. ‘Η <Γ Ενταύθα 7tupab 
Joftevij Κίνησα, μεταβολή έςιν άε) έ̂πσα * ^  των «Τί
λών ενέργεια, καθ’ ο ατίλϊ? * Αότ< των δυνάμει των 
!̂77Γω βντων, α&’ έσομένων αυτή η Κίνησα. ^OBgv Hgtj*5 

8 τω ταυτήν ορίζονται* Κίνησί: έςιν, η Τ8 Δυνάμει οντο: 
Εντελέχεια, ν τοι$τόν k a ' ίτ,γαν η τίί Δυνάμει ovroe 
Ενέργεια, καθ’ β Συνάμα έςίν. Εντελέχεια δέ, πξοηγα· 
μένω: μεν, η τ5  έντελΜ εχεια λέγεται, ηγαν η κατά 
τ  ο έντελε:*Εζα, η τελειότηε τ 8 πράγματος, καθ’ ην ao 
το εντελές έχε: το πράγμα, καθ’ ην τέλειόν έςιν είδο: 
το πράγμα. Διο ηομ "ΑνΒρωπος έντελεχείοο, 8  το κατά 
την μήτραν οϊκονομ&μενον έμβρυον νψ! διοργανύμενον ηρ} 
τελεσι8ργύμε\όν kiv‘ α’ λ̂’ ex«vef εντελεχάοο r*iv «ν- 
Βρωπος, ό απαρτίζεις tyj άποτεχΒάς ̂  ω£· κατα το 3 5 
ανθ̂ ωττέ«ον «ίοί τελειωΒείς. Οθνν .χ&} την Ψυ%»5ν Έν· 
τελέχειαν οξίζοντομ Τ8 φυσική x&j οργανικά η$μ Δυνάμει 
ζωήν έχοντος ΣωμαΤο:, 8% οτι ενέργεια έςιν η Ψυχή, 
*&’ οτι κατ’ εκείνην η τελειότης αυτω. Καλείται δ' Έν- 
τ*λρχ«α κ_α/ »ί τΕ τελει8 Ενέργεια · ταυτον <Γ ετπάν, η 3® 
τελεία 'Ενέργεια. Των γ«^ τ?λ«ων, κ# «« Έννοια/ τέ· 
λ«ο£/* ωαζερ των άτελων, άτελείg. ’Εντελέχέια <$? λ*·. 
γετομ η τελάα ενέργεια, ω: το έντελέ: έχ8σα ημ} αυτή’ 
ηομ ωί βντ«λ«?<κ>) τ?* νχ«αρ, «y«v τελειωτική τηί 
*Εζεως. \ Κγ ά ρ  η κατά την'έξιν’Ενέργεια, τελεί έτη: 3 5 
υπάρχει τηε '’Εξεως. Καταχρηζιχως 3e apj V άηλω:

Ενέργεια



’EfftTOfxvji ΦϋΛκϊ$ Κεφχλ, δ · *7
*Εvepyetet hh*r*1 ’ΕνΤί?λό%«α· καθ’ cow &ea<yov e’vofyw 
*W iJ® « ταί οίκοατ ovofy^ar, κατοβ r»jv eavrSQvmv, 
«τβ τολοία I» 0 iW> «το ksh ατολiff. . Kara τ*το to 
στμννίμηον K& η KiWw ’Ε ν το λ ή » AeyerOf, 

r άπκά: ivefyetor rοιαυτη F αν £η παντοκ* ο ποιον κ& 
5 re Δυναμό* * το & Δυναμ* ατολε*, η m ?y«α  αυ> 3

ατρλιίί·. *α*ο »| χίνησις,Μ ςγ*» *n » « » * * ;  »*£· 
y «a  re τ 5 &πάμα, *% οτ< ovofy« κατ,αυτυν rc ίυνα- 
ρ * , «Λ ’ οτί mfy&retf- Tc ya? ovofyaa ον,τοκβνο 

loJvnknv «ffySv, *«3 ’ » « « « ?  * £ Π "ί
SePpcuM* Βεξμον ον ovofye*a. To $  &ναμ«, καθ ο όυ· 
ναμ«, wa'fca, »κ evofye, x*$«* το*Ύ$ωζ θο(>μαίνοτ*/, 
Συνάμα τυγχρίνσν θο£μόν  ̂ Εϊ ίο *ψ) θ^ιβ»ομ« νον οτι 
ro υίϊνξ θο?μ«ν« *&) ctvro, α&α καθ’ ο̂ μεν έπιπλΐον 

15 itJvoraf Βεξμχν8νν*1, κατα' τδτο θο$τ<αίν<?τ«ί, ίυναμ« 
ον οτ* θο?μον κατ’ αυτό* καθ’ ο ί? μχτίχε Βεξμοτηττκ  ̂
κατα' τϋτο θο?μ«*ν«, evefyei* ονΒιξμον κατ' αυτό· 
Το/νυν η Κ»ν»σ/τ, παΒητικτι τα  ενέξγ&χ τδ  Συνάμα yj- 
νώτκοτα/. Κα) yaf έπ&πΐξ ίξ  ύλης «ί«*  συνέ<?ηκ$ 

20 ταν υττο yivoow ίκαρον, ε%« K# το Δυναμ» ηςμ ro ’Ενο|- 
y «a , up? το κ<ν«<θα/ Κ£/ το κ*ν«ν· ταυτον ί ’ οίπβτν 
Παχβν ro n&j Πβ/αν. Κ«) κοίτα /xev το' Ε«ί«·, οχ« το 
'Evofyea* κατα Jo t>jvwTAijv, το Δυταμ». Κctf τ ζ  μίν 
*Evofyo»a ο·?ϊ, ro ovo?y«v> κ# κ/ν«*, ποιαν' τδ iiiva- 

35 μ »  ίο, ro ivofy«<9 «f, κ& Κ(ν&&*{> κ& πάχαν. "θθον 
η K/wjoif ivipyaa τδ Suvecjiet Αγόμενη. ποίΒκ μκ/&όν 
fan. ’Ev^f/wa iJ AoywT’ αν iffow, woti to κινήκover 
ΰττο T»fff ον aura φυηοκ οχβ ^̂ οσοχόνί· το κ/νβκθ*/, κοί
τα τίν β<κο»αν οτητκίβότυτα* καν την πξωτην τ5 κ<· 

3Ov«<0 «/a ’f%»jv Β%ω&Μ λαμβανοι,  ̂ ^
]ζυξ’ιούί Se παν το κ̂ β/̂ ονον, καθ' ο Kiv5 rafy πά%α> 

w  Ivofya. ''Ο ίο fci7 ju%et, b$  κτνατομ. Awn το 
*̂ον Δυναμό* * κοβθ’ ο Δυναμό», KtvSretf μοτα&ανον βττ? 

το' 'Evofyea* η#  η Γνήσια 9 Hoc τ is fen απο τδ Δυ- 
35 νάμα hr) το 'Evofyea ίιαβιβάζβσα. Το' ί ’ *Evofy«a 

καθ’ ο ’Evofyaa, μόν« ακίνητον*. Δυναμό* μ*ν βν &ϊν
Β  ο ίν ν α ·
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c fiovccretf hW 7ενε$#/ τδτο, o Ksysrctj όυνα'μ»·
’Evepy&ct <$ε, ο ηση e?i τδτο, c hiyeTou foepyeicc' oTov 
ο %ολας̂ κοί ΔωσιμΙων, οί λευκοί αν , υπό νοσνιματον 
εμελάνΒη Χξονίβ, στξότεξον ην ivt-̂ yeiu λευκοί* όυν«μ« 
ίε μελαί, ίπήπίξ tjivvetro ym&ctf μελαί. Καθ’ ο μεν 5 
»ν λευκοί, δκ άν ελεγετο κινβ&α/ * καθ' ο ίε μελαί, ίσιε* 
βυνάμβί ε'τύγχανεν, or’ ηξζχτο μΐλάνε&οη, K# α’ττο' 
re όυναμ« μελαί, βί το ενε fyea μελαί yενε'οθα/ πςοη· 
ye το , rcV άν επί το μιλάν ίλεγε re vjvet&otf * ν&{ ην 
η μελανσίί, κίνησα, ειε^γ«α δσα τ 5 ουνχμη μελανοί ιο 
Ζασιμωνοί, κατά τό Δυνοίμ«, r&rkt καθ’ ο εττεφύκε* 
yeviBctf μελαί * βτε ό’ Ένε^γβα ylyove μελαί, δκετι 
κατά το μελαν κινδμενοί ην, α^ ' ες/ικεν εν τα» μελάνι. 
Τον αυτόν τξόπον δν, kW παν *Ενε̂ γeicc cv, 8 yjvSiretf 
καθ’ ο ε’<?<ν Ε» *fy«a. ’Α&.’ δόε καθ’ ο Λ/ι άμβ λεγο/τ’ άντε 15 
κιν«<θα/, με'νον όυνοόμβ μοναί, κα/ μ» ’ 9 επετηίαότηΤβ 
‘Ϋΐ'οοζιζίμενεν * «& ’ όταν από τδ Δυνάμ« μετχβοί^η βί 
τό Ενε£7«α> μενβν ετι Δυνάμβ, τότε Keyerotj wet&cti· 
Διά τοι τδτο οτξοσκατΜ τ<? τ*α κακσεαα όςισμω, το, 
ή Τοιδτο'ν βςιν, >iy8v το', καθ'οΔυνά^*« ε*ςν'ν, ίνα καν30 
τα υποκβμενα ταυτόν 5 το' όυναμβ n&j το evê yetcc, κοί
τα τό όυνάμ» 7<νομεν»ι »} κίνησα &εωςο7το , n$e/ εαί οίν 
ετ< πεξίσωζητομ τό όυνάμ«. Τδτ* γά? τελίως άπολβ- 
μεν», κίνησα βκ ε«?ι. To ya^ ενε(7«α γενόμενο), καθ’ Ο
σον ε’νε^βα, όκ εν κίνησα fe)v* iv <ςάσα i? n# μον?. 2J 
Καν τίττοο ν Κ<ι>?σεί $Μφεξ<Η άν τδ ’Evifyea τε τ^ί 
τελβαί Ένε^γβαο· ότε ιττε μεν τδταν ίφ3 αξτοί{ το Δυ- 
νάμβ * εττί όε τδί Κ<νι(σε«ί, μενοντοί τδ Δυιάμβ, tj τδί 
χινκστως εκτετελ«τα/ ’Evffyea.
ί̂ [άλ<ν K/vijaif ε’,εν, ’Εντελε%«α τδ κ<ι »;τδ» δ κ/νε̂ ον, 30 

ίτγϋν'Ενέςγειοο 'πχΒηηκη τδόυναμεν* ^  πεφυκότοδ 
κηη$η\οή τε ημ) μεταβαλβν άττό τδίε « ί  τόόε, κο^’ « 
λίνατα/ πέφυκεν, δ xaS·' ο vij ετ/ν. Εί ε̂ τδ κεν»?τδ 
*?< τοίαύτη ’Εντελεχβα δ Κίνησα, <Κ)λον άί «κ εν τα κι* 
νδντι, οί/λ'έν τα καϋμενω klv. Εΐ «ίε ό οςχσα όκ ίν τα 35  
οξχμίν α , α^^ν τα Of αντί τυνχάν^σα, ν̂ τ̂ ν κινδντι

«να/



Sveif ncq frown A m  * «& ’ ύπο τής λέξεως >j απάτη* 
στξοφεξομένης μεν ένεςγητιν.ως  ̂ a<i’v Α ητίον Αηλήσης 
ΤΤζΧΎμΜ ποοΒητικόν. Παν γάξ το Ο4&χνόμένο)ι* πά%& 
up) 8 ποιεΐ. Διο H&j η ορχσις εν τω οξωντι πσχ, εν τω 

5 ποόχονη η§Η κινχμένω έΐ), κα0 αί· ^  a j λοιποή των 
AkΒάσεων εν τόΪ£ χι&χνομένοις άτιν * όχ  ως εν κιν8<ήτ6 
X&f ποι$<ην, «&.’ ως iv κιν&μένοις xcy πάχχσι.

£ a /  &fk&ς A λόγος xmASoretf της Κινησεΰύε, Α&κνυωί 
Λυτήν τ3  kivSvroi η#} ποι&τοί χσχν χυξίως 'Ενές- 

io y «αν,, κοή άπ αύτδ μεν χξχομένην τε v&f ενΑΑμένην* 
•νϊηξιζομίνην Α μμ} εμμέν&σαν τω Χινϋμένω μ#} ποόχοντι·. 
*Ό A Acyος τούτος’ Κ/ιησίς ε?ιν ενέξγειοο τ ζ  xivtvroe 
εν τω κύπμένω' μομ yχ<> η ΟιχοΑμησϊς Ένέςγεϊά h i τ$ 
οίχοΑμήντός εν τω οϊκοΑμ&μενω' μομ η Ιοΐτ νεύσις 'Ενέξ- 

1 5 y«Α τη ιχτξευοντος εν τω Ιχτ ε̂υομένω. "Α&ο όέ εξιν 
ΟΙχοΑμησις μ$ή ’Iοίτξεύσις’ κ94 «&<9 το ’ίϊκοΑμή&οή 
Κομ Ίοοτξευ&οο)' η μεν γάς ΟικοΑμησις H&j Υχτζευσιτ  ̂
εν τω Πικ0 α/ το «νβα εχήσι’ τύτεήtv, εν τω ofreoJotter·Λ * » ,ι ) /  · ' > -*ϊ 'Λ  *  ̂ ί /aotf το οικοόομχμενον * x&f tv τ & iccTfev*aotf$ το iocr̂ evo- 

£'ό μεν ον'’ το <Γ 'Ω,χοΑμήιΒ  ̂ χ$μ Ίατ<>*ίΛ0 α/, /ν τα IW - 
<0 ά/ τδ «να/ λοομβάνϋσι' Αο κρ/ ΟίχοΑμησις μεν 
Ίχτξέυσις, ΚΛ);σ«ί· <ισ)* Το ίϊχοΑρή&Χ( μαμ Ιχτξευ-
<0 α/, Koc<v?c0 «/ *Vv. Λί όίζχ λ/α0 ί·<τ» 4  ·, βα αττο ταν
κινήσεων έγγινόμενοή, κινήσεις w  «τ*ν > «Λ  άποτε* 

25 λεσμχτχ των κινήσεων.

*£/*** ^  *ί **mjw iv τα κα αμένω υπο tS ktvSvroo e&v* 
ως μεν iv τω κιν&μειω ζσχ* παΒηΤίκη rV μ#} χτε· 

λής ίνίξγotoe λεγετοη, Aon usd τ« κινύμενον οπέα ε& τ ϊ  
δυνάμει > πά%Η τε «α&' ο ουνοίμεί ̂  xgj τήν φυσ*ν ες'ν 

ίοάτελες’ ο γάζ Ar/fTO/ » ππω έςίν’ ω: ύπο τ 8  xt'vHy- 
τογ, ivigyetx λέγοιτ χν χ,'υζίωτεζόν τε τελεωτεζον ’’
επχ HTf το xtvSv* οττέζ hi το ειεξγείώ iveeyaV τε }%υ& 
*ct&' ο ενεςγάχ, HW τ?ν φυσά υπχ^χα τέλειον · ο ya>

. " hyerxf, Tttro tsd έςίν. ή Κίνησις χζχ Ένέξγ&χ*
H w  ΪΙοΙησις* μ&4 ως ΙΙχ&ησις ή χυτή.

Β i

*Ετητόμνί$ Φνσιχ%5 Κεφοίλ. ¥> tg
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YJcitiM δέ HSH Π ά β η σ ις , τω λόγω μέν δ/αφέξ8σιφ τ ω  
δ' υπον.ε*μέ\ω, ταυτό ηομ tv άμφω άσίν, ως Δΐδχζις 

η$} Hcfij ως Άνάβατ.ς ycy Κατάβχσις ’ η μάλ
λον μ#} τω ύη cv.es μένω ηομ τω λογω, ε7η αν η Κΐνησις 
μΐχ v.otj αυτή εν τω κιναμένω Ισα ντο τα κηαντος. Ουδέ j  
γάξ ωσπεξ η Ποΐησις κα/ η ΠάΒησις μεξΐζοντΟί’ η μεν 
τίε(η την από τα ποιΖντος χέσιν, η δέ πεξι την από τ $  
πάχοντος' 8τω κα) « V  χύτης τό ύτο τάδε, y.ctf τό εν 
τωδε μεμΐξΐ^χ) * cc%s άμφω t u Ztoc , την μ ία ν  κίνησή 
συμπληξή, τον λόγον αυτής άπαξτίζοιτα· I®
^ατϊβσί Jf rjjv Κίνησιν υ'πό το Ποσβν * επά &κ« συν#· 

χόί λα το' μέγεΒ ος εν ω Βεωξεϊτομ * καΒ ω ς ό χξόνος 
λα τιίν ν.ΐχησιν. Kocj υπό τα Πξός τι λ  ταυτί̂ ν τβ ιά 
σω, «7? ίί Κΐνησις Κινημένα Κινήσω' ycy τό Κινάμεχον 
Κίνησα Κιχαμεχον. Ι̂σως λ  αο^βί τ /f &σα η Κΐνησις, εν 15 
*λν< των ωξισμεναν δέκα Γενών, καθ’ αυτήν συναχΒη- 
αετοη· Των γάξ οντων ηομ ωξίσμενών, η κατά το Δυνά- 
μα λεγομένων, η κατα τό 'Ενεξγείοο * « Κΐνησις εν αδε- 
τ*£ω τ»Γ&>ν τεΒηνοη δυχατομ' ycy γοιξ τό Δυνάμει μόνον 
ον, 871 ω KixetTOf' ηομ τό Ενεξγάα ον, 8Κ έτι καείτομ. 20  
”Α»<° λ έςι τό Δυνάμει ηομ άέλο η Δυναμις ’ η$μ άίλο 

τό Εχεξγεία, ηςμ α&ο η έχέξγεια. Τω μεν αν Δυ
ναμά, τό Έ» εξγάχ άντΐχειτομ · τη Δυνάμει λ', ,»? ’Evff~ 
yea. Κα/ »j Δυναμις μέν έςι, πα^ασκευό τελεία της _  
«σ/α?, έτοιμο'της ακώλυτος τξός τό ένεςγ&ν, οιςική 2 f
της ένεξγάχς' ως λέγομεν, τό Πυ£ εχβ δυναμιν καυ,ι- 
κην. Δυνάμει δέ έςιν, έπιτηδειότης ατελής πξός ο λέ
γεται δυνάμει, τό ένεςγειν παξ' αΑα δεχόμενη, Κ0 / 

a<p‘ έαυτης πςοβά&ησα * οόί λέγομεν, τό σσεξμο 
δυνάμει ζωον. Ένεςγείοί δέ ε?ιν, ο έι ρξγάν η δη δυνατοί 3°  
κατ’ εκείνο, ο λεγετ«ί' ως 'λξιτίξενος λέγεται μ8σικος, 
Ένεςγάχ ων μασιχός’ ετε* δέηχτομ κατά την μΰσικην 
ενεξγειν καθ’ ο μΰσικός. 'Ενέξγ&α δέ fV<v η αστό της δυ- 
νάμεως 7Τξοβα/λομενη κΐνησις ενεξγός. Ένεξγός δέ έςιν, 
η εν τω έ?γω.  ̂"Έςγον δέ, η, τε Ποΐησις η#} η Πξάζις· 35  
η Ποΐησις δέ x&j η Πξα£ις, εκ τα στοιέίν τα στξάτίειν *

στεξ)
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πεξ) ων εν τω  π ξω τω  Β\ιβλίω, κ α τά  τό  ειχοϊον χ$μ r e ·  
τ » ξ τ ο ν  κεφαλαιον πξοϋπεμνητομ.
•J*8των 8τω  διωξισμένων, χ ξη  γινωσκαν ότι λέγετομ το  

πξάγμοο xp j koctcc την δύναμη Δ υνά μ α , x&j κ α τά  
5 τηνενέξγαχν ’Ενεξγάοο ‘ διό κΜ τό  Δ υνάμ αδιτ]όν, xgtj το 

'Ενεξγάοο δπΊόν. Αέγετομ γ ά ξΔ υ ν ά μ α , χομ το  κ α τ ’ ’Em· 
τηδαότητα  μόνην ατελή μύπω μηδαμώς γενόμενον τ ? τ ο , 
ο λ έγ ε τα ι' ως άπομεν τό  Σ π έξμ α  δυνάμα ζωον, χ&  ως 
λέγομεν τό  Ποαδίον δυνάμα μ8σικόν' οτι δύνατομ γενέ&ομ 

ΙΟ τό μεν σπέξμα, \ζωον* τό  ποαδίον δε μασιχόν. ’A faa χςμ 
το γεν ο μεν ον μεν ηδη χSH 7 0ν τελείαν εχον, μη ένεξ- 
γχ ν  δε κ α τ ’ αυτήν, Δ υνάμα  λέγετα ι Us# α υ τ ό ' ω* δυνά· 
μ α  μχσικόν τον ’ Α^ιςόΡενον λέγομεν, όταν 8 κ&οοξΐζ#, 
cl/λ’ η χα$εύδη, η άέλοΊι ένεςγη. Κ α τ ά  τ8Το τό  σημοα- 

15 νόμενον, χομ τό  Πϋ£ δυνάμει λέγομεν καυϊιχόν, ό ταν μη 
Italy. Το μεν 3ν πξωτον Δυνάμα λέγετομ ατελές * το $  
δευτεξον, τέλαον. Κ ομ τό μέν πρώτον, κατ’ 'Επιτηδαό- 
τητα * το δε δεύτεξον, χα$' Διτίόν δέ χομ τό
’Ενεξγάοο λέγεται' τό, τε δυναμενον ένεξγάν κατ’ εκείνο, 

20 κοοΒ'ο xgtj λέγετομ, μη μέντοι ένεςγζν' οπεξ ταυτόν έ?ι 
τω δευτέξω σηματνομένω Τ8 Δυνάμα * xgtj το κατά την 
ένεςγόν κίνησιν Βεωξύμενον * οΤον, όταν ό μέν ’ Αξιςόζενος 
ΚίΒοοξΙζη, καίη δέ τό Πυ£ πξακτικωϊ. Τό τοΙ\υν δεύτε· 
ξον Δυνάμει, μέσον έςι των τε πάντη χομ μόνως οντων Δυ- 

2 5 νάμα, χομ των πάντη χομ μόνως οντων 'Ενεξγάοο ’ ατε 
άμφοτέξων μετέχον, χομ πξός έκάτεξον ύπάξχον τό ετε
ξόν' οΤον, προς μέν τό πξωτον Δυνά μα, 'Ενεξγάοο ον* 
πξός δέ τό δεύτεξον 'Ενεξγάοο, Δυνά μα. Το πξωτον 3ν 
Δυνάμα το ατελές, ωοπεξ άξητομ, διά της Κινησεωί άς 

30 το πξωτον’ ’Ενεξγάοο πξοάγετομ* 8  γάξ έζ ανάγκης xgtj 
ας τό δευτεξον. Κομ όπόταν τό 8τως ον Δυνάμα πξός 
τό 'Ενεξγάοο γενέ^ομ χωξ$, μη έζιτάμενον τ δ  Δυνάμα 
ας τό παντελές, τότε λέγομεν κηά&ομ αυτό. Κινά&ομ 

'· °* το Δυνάμα λέγοντες, 8  την 'Επιτηδαότητα κινά&ομ 
35 φαμέν, άλα  το τ$ν ’Επιτηδαότητα χεκτημένον, τντέν, 

τό επιτηδαον αυτό χα&'ό roiSrcv «<?*· οπές πάλη, ότ«
Β 3 μη

Έζντομ$ς Φυσικής Κεψοίλ. δ-



2a 78 Βλεμμ&8
μ η  κivettetf καθ’ ΐίΐ' πέφυκε xtvei&xf Κίνηση, τότε λί1/*·
t̂fi/ αυτί κ« γ ’ fκ «!»jv rijv Kwjcw ηξεμ&ν.
I -ffttyiec ya% έςη χκινησίχ rS πεφνκότος κ*ν«$α/, erf 

πέφυκε, ό πέφυκε, ^  cof πέφυκεν. *Οτε μεν
πέφυκεν, επάπεζ «κ αν re a’fn ym ff σκυλάκιον κξεμϋν j  
t̂ eyciT άν κατά το όξχν * πέφυκε μεν yee? όξχν, <&&’ άκ εν- 
i)vs τεχ$εν. νΟ7T# $  πέφυκεν, επάπεξ της iv αέρι 
κ/νή(Τίαί, δκ «ν βί Ί%5 ύίί AtyoivTo Aryoiv re ηξεμ&ν ύΜ 
yuii }j φυσ<ϊ aurcTi JfiaKfV ivagfW  «να/. Καθα Je flff* 
(puxgv, or< πεζ sk xv ci ‘'Οφας της xarec βχίισιν Kivvjatcct I <> 
Atyeivro i?£p/u«r £̂ τ?υ?<κοί yocftx φυσεως x&j 8  /3αλ?<« 
κο/. To ro/vuv πεφυκός Kivtii&xf Key μη κηάμβνον οπότε 
πέφυχε, κα/«Άα πέφυκε, κοή ως πέφυκε, rye Κινησεως 
ταυτης εχεξημένον, λέγετομ ηξεμϋν.
?E yr«y êv λίλον «ί f7r« τβ Θ*ον πχντάπασεν ,;Αϋλον ον, I}  

TTecW g7rirtji«0r>iToc κα/ πάσης άτελάχς ύπε^εζη- 
ςητα{, κα/ αίτοον ύπάξχα κα/ αυτοτέλειαν * κα/ λα 
τδτο κ/ν« μέν, ΗΟ/ ττζάτως κομ κι/^W κ<ν« * ακίνητον if 
|?< Kara πάσαν μεταβολήν * 8κ άν Afy«T« κατα&ιίλαί· 
κα/ πζοςφνων ης.εμ&ν. Τ£1 γάς η Κίνησες ενεΧι * r 8r8  
>5 Ακινησία, ’Ηζεμΐχ εχίν. ‘Επί <5? τ3  0 e« >? Ακινησία,
*κ ί’χιν Ήξεμίχ, α/λα χαυχότης κα/ κατά^ασ/ί cf«,
αμετάβλητος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ν.  Ε*

νΕτ( ττ^ί Κιννίσεως, Ή^εμί^.

| rû v  τέοχχ,ξσι Καχηγοξίοας Βεωξϋτομ η Kivijate* A 
L 4  Our/a, OWtf κα/ Φθδ^ά · Ιν Αυζησ.ιε, %ο
I KCtf- Μάωσις * ιν Uc/λχ, Ά&οίούσις * /ν τ# Π» 

κατηνοξία, η κχτχ τόπον ΙΑεταβολη, ητι& 
καλείτχι φο ’ ά. Δ<ύΜ?«?«/ λ  aurjf «ο  τ^ν επ ΈύΒάχς, 
*(& άς τλί Κνκλρ» κα/ w  r>iy «κ χύτων Μικτήν. Κοινοτης 
'&■ ί φ  4 Κίνησις, ημφ/ύμcos κχτηγοςχμένη χών όιχφόξων \%
Kwfam-. v&m*$ γάς τάΛ ά$ (y &  η Kmw* yem»?



rurce όντα, Vivos χκ εχχσιν u&o επχνχβεβηκός' trot 
Snngy cu iv avrois Kirησειν «κ εχχσι Tivo: πεξιλχμβχ- 
vov ecvTccs. Ομώνυμος S' §σα tj Κινησις, Si ομωνύμων 
εφΒασε τχς αυτής λόγχς χπολχί3«v διαφόζοιε ιδιό-

ς τησιν χύτης εφχςμόζοντχς * ών π^ωτη ngy κυζιωτχτη εςϊν 
ή Φοξχ. Κυςιωτάτη μεν, επειδή των α&ων ενεςγετεςχ 
τυγχάνει' So ngy απλών KivaQotj φχμεν το κχτχ Τόπον 
κινχμενον. λΟ Si ν.χτοο Τόπον ηζεμχν, οολην τηχ κινεί- 
τ etf κΐνησιν, π$ λεγομεν χυτό κηει&ομ·, κατ' χύ£ησ tv τυ- 

1 ο χόν η μάωσιν ij άΤλοίωση. Διά τχτο χομ τό ν.χτοο τόπον 
νφ\ εχυτχ μετχβχϊλον % η rot τό ζωον, ϊδίως όνομχζχσιν 
Αύτοκίνητον. Ουτοϋ μεν χν κυζιωτχτη των οολων Κntl· 
σεων η κχτχ Τόπον μαςτυξείτομ. Πζωτη Si πζοηγχμί- 
νως μεν, ως Τελεωτεςχ. Των γαζ ζωντων tjrot των V  

1 5 ψύχων, τοο μεν ολως ccy.lv ητα κχτχ τχυτψ την Κΐνησιν, 
οΐχ τοο Φυτά ’ χομ τοο πςονπεφυκότχ των ζωων, χ κα· 
λχντομ Ζωόφυτα’ το7ς Si τελαχμένοις ύπάςχει τό κατά 
Τόπον wvei&xf, ως τχ  λεγάμενα αυτοκίνητα ζωχ, χ Sg 
μόνχ χ$μ άδ>οζΐ~ως ζωχ κχλΖν άωΒχμεν. hi τοίνυν re- 

20 λεωτεςχ μίν των φυτών τχ  Ζωόφυτα, πλάχς δυνάμεις 
εχοντχ ψυχικχς* τχτων Si πάλιν τχ  Ζωχ κχτχτζόπον 
ομοιον ίντελεςεςα' to7s Ζωοις S' αν τελοιχμΐνοις, η κχτχ 
Τόπον πξοςγΐνετομ Κινησις * αυτή αν tin τελεωτεςχ, ngtf 
Six τχτο Hi'/' τιμιωτεςχ, χομ π ζωτη των αλών κινήσεων* 

25 Το γχς τελεωτεςον, οσωπεζ αν g τελεωτεςον' τοσάτω 
7 8 τ °°ν άτελεϊΐςων χομ ίντιμότεςον. Ά/&’ χδ' εζα&Χΰτεο 
την τχ χχχμενχ κχτχςχσιν ή Φοξά, κχΒχπες αι λοιπομ 
των κινήσεων’ χτε την Ουσίαν, ως Τενεσις χομ φ&οςχ* 
χτε το Ποσόν, ως Αύζησις χρμ Μείωσις" χτε τό Πο;ον, 

3ο ως 'ΑΤλοΐωσις. Τό Si φυλχιΊον την τχ  κινχμενχ κχτχ^χ* 
σιν, των μηφυλχτίόντων τιμιωτεςον χν άη% χομ κξ&άηΎ 
κςμ Six τχτ χύτό πςότεςον*
β *»1 ^  φύσει πςοτεςχ των οίύλων κινήσεων η Φοςοο* 

Της μεν γχς Αυξήσεων η Ά&ρΙωσίς ίςι πςοτδςχ κα· 
35  τχ φύση'■ (ίπά  το φμσιχως 'αύζόμενον, υπό Τξοφηί 

χυ£ε&ομ πίφυκεν. η <Je τξοφη πςότεςον μεν Ιςιν χ% όμοίχ
Β 4  Τ»
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Τω Τξεφομένω, έζομοιπτση S§ τύτω Si Ά λοιωσεως, ημ} 
πξοςκξίνετα), τξέφε*, κ# <**>&* αυτό, κομ Ητω
πξοηγείτομ της Αυξησεως η ' ΑίλοΙωσις.') 'ΑΤΑοιωσεως it 
η κατα τόπον Μεταβολή * βίβν, επι των Ζωων η τξοφη 
τω Στομάχω σφσενεχΒείσα, την πξωτην ά&οίωση «λ* j  
λοίΗΤΟ), χυλοπαη^άσα it» τ 3 Ιν αντω πεπτικπ,
«τω γινόμενη Τξοε το Ήττα?, έζοαματΗΤομ* καντενΒεν 
εζομοΐδται τω τξεφομένω. Κ«/ καθόλβ <Γ «π«ν, τ 3  «λ- 
λοιπντος *0/ τ 3 ά/λοίΗμενΗ, μενόντων κατά χωξαν Ιαυ· 
Των, «κ «ν 'Αίλοΐωσις yένοιτο. ΔεΤγοιω Κινησεως τόπι· ίο 
x»js t V τ 3 αΤλοίΗμένΗ, η τη  άίλοΐ&ντκ, if άμφοτέ- 
ξων, εΐ μέ/λει yivf&etf ΆΤλοΐωσις. Ε< το/νυν πξοτέξα μίν 
της Φυσικής Αΰζησεως η Άέλοιοοσις* ( 2  yetf λ) >(£/ της 
ΜαΒημχτικης, κχΒ' >;w av^treif το Τετξάγωνον τ% πξος· 
&έσ& τη Υνωμονος.) πόση* Ά&αωσεωε πξοηγείτοή τις 15 
κατά τόπον μεταβολή, πξοτέξα φόνε* των ά/λων αν ιίη 
κινήσεων η Φοξά. Τ ένεσα γάξ ηομ Φ§οξά μη Scetf κυ· 
ξΐοος Κινησε*ς, εν fo7s επομένως Αειχ^ησοντοη.
Χ^όνω <Jf πςοτεξεΰει μη μόνων των α&ων φυσικών κηησεοαν 

η κατά τόπον, άέλά y&j Γενέσεως Η$μ Φ$οξχς. 20 
φΒοξά μεν γάξ άπωσης μεταβολής ύςίζοχξονεΊ, με· 
ταβασα εκ τη οντος 3σα πς'οε το μη ον. Τένισιε Si 
•πςοτέςα μέν εφ' έχάςπ των γινομένων, τ3 αυτ3  $ηλα&ί 
η& ενός σχοπΗμένοις &εωςη§ησετ<η. "Μετά γάξ τό γ«· 
νίθα / το πράγμα κμ} κατ πσίχν ύποςηναι, τότε τάς 25 
άέλας Kn etraf κινήσεις, ημ} τελευταίων την τοπικήν. Έν· 
νοπσι S' ημίν, ως ό ΧΙατηξ πξεσβυτεξος τ 5  Τ 13 τέλειος 
WAν&ξοοπος ων» χμ} της κοιτά Τόπον μη έςεξημένος κινη- 
οεως, η§μ πξό τη  γενέι&οή Πατηξ, ολωςτε τη γενητδ 
παντός ό Ουρανός άξχοάοτατος * τω S' Ουξχνω συμφυή 30 
η Φοξά' πάντως η Φοξά πςοτέξα ηομ κατά χςόνον πά- * 
σης Κινησιοος ημ) Μεταβολής, κμ} αυτής Srj της Γενέσεωε 
όνξεΒησετοη. Τενέσεως Si λέγω της Φυσικής, ητις ε?<ν 
ιί έκ τ3  Δυνάμεε οντος, 'Ενεξγεία Si μη οντος, φ  το 
Ενεξγεία enotj πξόοόος κμ} μετάβασν έγχξονος. 3 1

Ί π *
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’J?7r« rolye >&j ά/λην r«W i* c7<iW e Xoyef, tijv
φυσ/κ ν̂ aaciv tijv & ra μηδαμά μηδαμώς οντος υπας- 

ξιν ra συμπαντος, h#  πςωτην ασίωσιν. ίϊασσες yaf> 
to ποιητικόν A'tTiov διτίόν, τό·, re πςοσεχες, 07r^ ij^Pj;- 

5 <r<ff λίγετομ m<«μ’ κ$μ τόπξωτως x&f κυςίως ΑΓτιβν. 07Tff 
t!?iv e Nas· ο δημια^γός’ ατω διτΊη ήΐενεσις* ήμενγάς 
εκπξοϋφετωσης ύλης επιτήδεια eis ειδόςτι προαγωγή, με- 
rot χξονικί)s πα^ατάσεως. (ταυτης δε της Γενεσεως άξ- 
χη Hcpj outlet πξοσεχης·, to δ' αλιβΐτεξον avveuria if Φύσις 

l ο *Vv) *ί δ ότεξα Γίνεσις,δημιαξγία τα πράγματος, κακ τα 
μ*] δ ολως οντος παξαγωγη, χωξίς της οίασαν χξονικιif 
παςατάσεως» Τetvrtji riff Γ ί «ff astf Αιτία μονή
έςιν η παντα§γός Σοφία» ngc/ Αυναμις ra 0fa, if KsM Tvf 
"Ύλης ncy της Φυσεως H&j των οντων απάντων Ποιητή* 

ij Π»ί μεν αν ή χ«(τά τόπον Μεταβολή πςωτη πασών των Κ<· 
νησεων, n&f αυτής της Γ ενίσεως, ποιας Γενεσεως, &ξ*ΐ·
retf. Αηλον <Γ εκ των άξημένων, on HsM *ι κύκλω Κίνησις 
πασών πξοτεζίυει των κατά τοπον κινήσεων, οτι κ$μ τω 
πξωτω των οά<Βητων κΐισμάτων τω Ουξανω συμφυείς»

20 χζίων αν όσων κινήσεων τοπικών, της επ της
Κύκλω, Kffj της εκ τάτων Μικίης' της μεν Μικίης, 

άχ η Κύκλω μόνον» α&οβ KW η επ' Ευθείας ωμολογητομ 
πξοτεςευΗΐτ (επά των Συν&τα», φύσε* πςότεξα τ «  Α
πλά;.) τΐ?ί·δ' εττ’ Ευ$««£, πξωτη ετίν if Kt'ieAfti* Αοτ< ηομ άς- 

35 χοαοτεςα, κομ διότι μονιμωτεςα. Μόνη γας αυτή δυνα- 
' τομ συνεχής etvttf διόλα, των αΑών εξ αντικείμενων εες αν

τικείμενα γινομίνων, w# διακοσίίασων εξ ανάγκης το συ
νεχές, μη μό%ν ̂  των τοπικών κινήσεων των παξά την 
Κύκλω> ά/λά κ̂ μ των ετεςων μεταβολών. Ή  ĉfn 

3ο Υίνεσις εκ τα μη οντος εις το ον γίνεται' η δε ΦΒοξά Ικ τα 
οντος «V το μη ον. η Αυζησις, εκ τα μικςα β ί  τό με~ 
γα' η# η ΦΒΙσις, «rav ij Μείωσις, ίκ τα μάζονος tie 
τό ελατίον" η 'Α/λοιώσις, εκ των εναντίων πα&ων ά ( τα- 
ναντία' KSH η επ' Ευθείας Φοζά, εκ τοόν εναντίων τόπων 

35 άς τχς ειαντίας' εκ τα "Ανω, άς τό Κάτω’ εκ τα  *Ε/κ· 
πζα&εν, εις Ταπι&εν' εκ ra Δεξιά εις τά  Αξίςεξά, v&j

Β 5 ά,νά-
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βνατηχλιν. ’Επά γβν ο«/ λοιπά) πάσα) Κινησας ί£ uvrt· 
κείμενων els αντικείμενα γίνοντομ. διαφόςΗί άςχάδ ε%Β· 
cdf Kdf τέλη 3ιάφοςα, συνεχή ζκ αν eev Λ©λ&. Συνο
χή; 7 ^? Λολβ K*VWi f<?*v, >) γινόμενη πάντοτε η αυτί-, 
χ& πίςχς ecvccyxeuov μη εχζσχ. ‘Η $  μ>} γινόμενη παν- $ 
τότε η αυτή, χ$μ 3ιά τζτο χαταντωσα προς πεςατα, 
ανάγκην εχε* χατα τά Πεςατα ηρεμ&ν- Ηρεμήσει το!· 
νυν εν τω αντικείμενα το κινχμενον, χομ ζτωϊ eis το άν· 
τικείμενον ελευσειομ, χάντευΒεν η rJji χινησεωε συνέχεια 
ίιχζοπησεretf. Το 8ε κύκλω φεςομενον, &χ t'̂ et ανάγκην ιο 
ηςεμησομ, την αυτήν ο8όν συνάρον άά χ$μ φεςόμενον bit

α6 τδ Βλεμμ£β

ταυτα.ύ'Ρά&·° 8ε fatv 'Ηρεμία, χεμ «&.ο Πεςχς Κινησεωε χομ Αρ
χή- 'Η μ fa γάρ Ηρεμία άπζσία τυγχάνει Κ/ν#· 

eeas εν παρατάσα Βεω°χμενητιν), Λα τδτο χ$tf 8ιαιρετη 15 
χχΒάπερ η Κίνησιε- To ie περχς χομ η 'Αρχή τηϊ χινη- 
σ$ω£ εν rtf κινήσει el τι μη8εμιάς μετεχοντα παρατάσεως, 
cBev χ$μ χόιχψτχ. Αιο χομ το ηρεμ&ν εν χρονικ y πα· 
ρατάσε* fa) κατά την *Ηρεμίαν cv, ώσπερ κατά την Κ/ν#·’ 
αν το xivet&xf, το fax&a) , χομ το ηρεμί£ε&ομ. Κ<νβ- 20 
<θ«/ γάς fat χομ το <V«c9 ομ, χ&ι το ηρεμΐζε&ομ * το μεν 
γας fa tv hr) τάσιν οόεΰαν * το <Γ επ' ηρεμίαν. Αιο πάν· 
τα ταυτα rnaράτασιν χρονικήν υπομίνασιν, ώσπερ x&f 
τογ'ΐΜ&ομ KW το φΒάοε&ομ, χςμ το ζ$ν χςμ το Βνησκειν, 

οτα τχτοιε παρόμοια. Το 8ε χεκινηΐΒομ, χομ το 2 $ 
faxvotf κ94 το ηρεμικεναμ, τό γενέ<3 ομ τε χομ εφΒάς· 
Βομ, χςμ ζκσομ χομ Saveiv, χμ}τάτοιάυτα, χ 3ε μίαν κοορτε· 
ξ$τι παράταση. Ου γάς fa χρόνω άποτελζντομ, xftst ev 
ΙΊέρατι χςόνχ Πεςατα κινήσεων οντα χομ καταντήματα,
ΚΜ Λα τχτο τό σύνολον άμεςη. Αιό χςμ ο Χξόνοί fa φ· 3°  
τηνόποιχνχν μεταβολήν τό πράγμα μετεβα?λε, μετά τδ  
fa ώ μεταβέβληκεν, Βκ fat μείζων τδ εν ω μετεβχ&ε μό· 

Λοτι «κ ίι- χςόνω μεναβεβληκσν, α ^ ’ εν τα Π^ατι 
τ 3  ev ω μετίβω/^Λ Χςόνβ. To ie άποσςν ον, »Tf 
φςρτιΒεμενβν αυζει> βτ αν μειοί άφαιςύμενον. 3 S

ΚαΒά-



ΙζαΒάπερ $ν τ$ς Γραμμή? το Π ερας Ksqr 'Αρχή, σημάά 
hiv eciueyiStj ηομ άτομα ‘ τον etvr 'cv τρόπον ημ} της 

Μ/ν̂ σ«<ν ’A^»j ττασοβ κομ απαν Πέρας, αμερη τινα Hgf 
άδιοάρετά άσι. Καλ&τομ δε rocZrot Κινήματα. Keμ 

5 ώσπερ ή Γραμμή τέμνετομ κατά τα  σημάα, ηομ το ση· 
μάον ύκ άφαιράτα) τι της γραμμή?’ 2τω ηομ ή Κίνησι? 
δκαράτομ κατά τα  Κινήματα* ngff της Κινησεως 2δεν 
απολαμβάνει το Κίνημα. Κομ ώσπερ εκ «Viv ευράν απει· 
ξον ευΒάαν Γραμμήν (μάζαν γάρ άπάσης ΕϋΒάα? ι; της 

ίο πρώτης Σφαίρα? Διάμετρο?, ητι? έναργως πεπέραςαι) 
2τως &δ' έπ'ΕύΒάα? Κίνησις, t  δε μ ία ivv άπειρος- Το. 
γάρ επ' ΕυΒάα? χινόμενον, άπερ άνακάμπίει, ουω Κινη· 
σας ποιεί’ ’Εφεσης μέν, ά μην συνεχείςαΤληλαις. *Εφε· 
ξης δέ άιτιν, ων 2κ εςι τι συγγενές μεταξύ * ως έφεξης 

*5 οικίας λίγο μεν, ων μεταξύ 8* εΐιν έτέρα οικία* Kw Κ<- 
νησεις 2ν εφεξής, ων ικ ε<ζι τις όμοειιης Κίιησις μεταξύ. 
Συνεχή δ' άΑηλ.οι? ίςϊν, ων Βατήρα το ΐϊέραζ, 'Αρχή γί· 
νετομ τ 2 λοιπ2 . Κ α) συνεχείς 2ν άίλ.ηλαις Κινήσεις, ων 
τα πεςατα εν, αυτών τε όσων όμοιων κα} τ« κιναμεια 

20 τυγχάνοντας τδ αντ2  ηομ ίho?. Αί μεν 2ν συνεχά? άλ· 
ληλοας Κινήσει?, πάντως 'Εφεσης ’ s’ μην οε η$μ ομ
'Εφεξής, ηδηχομ Συνεχείς ά̂ ληλοας- Τογ2ν έπ'ΕνΒάχς 
χινύμενον, άπερ άνακάμπΊει, ποιεί μεν εφεξής τάς κ./νη· 
σ&ς * if μην δε ηομ συνεχείς. Μεταξύ γάρ των τοιχτων 

25 κινήσεων 'Ηρεμία τις fat διχκόπίχσα την συνέχειαν, l ie- 
ρατ&τομ γοορ η πρώτη Κίνησις. χομ ως απ' αΤλης αρχής η 
έτέρα έπιτελΐίτομ. Μέσον δέ τ 2  περατος της πρώτη?' 
η$Η της άςΧή? της Δεύτερα?, η 'Ηρεμία γινωσκετομ. Δυω 
γάρ πεπερασμενομ κίνησα? επ' ΕύΒάας άδηλων άχ άτίίον· 

3° τ ομ χαΒ'έν κίνημα* κχΒάπερ F.υΒάομ άνω πεπερχσμέ* 
νομ, δυναντομ χαΒ'έν σημάον ά&ηλαι? συνάπΊε&ομ. Δη· 
λοποιϋσιτό λεγόμενόν, τα  των Σχημάτων ΕυΒνγραμμα. 
Των μέν γάρ. οιαφορων ΕνΒειων τά ίίέρατα Εφαρμόζει, 
Ιιά το υπομεναν αυτά?· των διαφόρων h i  Ευ&άα? Κ/· 

? 5  νησεων, έόόλω? εφαρμόζει τα  ΪΙερατα* διά το $ν αςάτω 
fyy Χξννικξ γίνε&ομ γχ? Κινήσεις’ κάντευΒεν δηλόν εϊι

μν
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μη 8υνα<Βομ τ ο  α υ τ ό  εν Κ ίνημα, Τίεξοίς εινσμ τ η ς  π ςω - *
τη ς  κινησεως, Kgtf τ η ς  ό ε υ τέ ςα ς  'λ ξ χ η ν , λ α μ β α νό μ ενο ν  
#}ς, κ χ& ιίπ ες επ ί τω ν  Ευ&ειωνη Σ τ ιγ μ ή -  Α ια ό ξέ α  γ α ς  
c χ ξόνος  μ ε τ α ξ ύ  κομ 8ιϊ^α τ α  κ ινή μ α τα - Η 8ε τω ν  κι- 
νη μ άτω ν ό ιά ςα σ ιε  ηρεμίαν γ εν νά . Τ»?ν γ α ς  επ ί τ ο  ανω  ι 
φ ο ς α ς  τα λίΒ α τ ο  τεςμ α -, k k a r u f  t vs  ά ρ χ η ς  τ η ς  επ ί 
τ ο  κ ά τω  φ ο ξά ς , τ ω  οξυκ ινητω  τη ς  τη Χξονα ς ο ή ϊ '  tBev 
χομ Η ξ ε μ ία τ  is νοείται μ ε τ α ξ ύ  τω ν  8υω τ α  λί& 8 φοξων· 
Δ ιά  τ α υ  τ α  τοίνυν άκ εςιν επ' Ε υΒ είχς εννόησα/ Κίνη σιν

28 twpigts Τ8 Βλεμμββ

άπ&ςον 
y

10
Ε * ! 8ε τα Κυκλα συνόξαμόντων ά/ληλοις, tvs 'Λξχης 

naj τα Περατος, ηομ ηΚυκλω Κίνησα απείξος' ειταν 
άπεςάτωτοε όΰνατομ γΐνε<8 ομ , πασών των Πεςιφοςων 
χα&εν κίνημα συναπΊο μενών ηςμ συνεχιζόμενων άδηλοι?,
H&l ως μιας Πεξίφοςάε τελαμένων των όλων, μέχξΐε αν 1$ 
το τελευτοαον καταλάβοιεν Πεξαε , το 'ωζίσμενον αυ- 
Teas υπό τα την πςωτην όόντ os'Αρχήν- Διά τε γαν την 
τοιαυτην συνεχείαν η Κυκλοφορία τελεωτεςα εάί , ηομ 
τίξάτη της ίπ Εΰ$«α* κινησεως, ΚΦ! οτι μόνη πεφυκεν 
ομαλή■ Τα γά? επ' Εΰθβαί· είτε κατά φυσιν, είτε στα- 20 
ξά φυσινί κινάμενα, άνομχλωε από της άξχης φεξετομ 
πςος το τέλος- Τα μεν γάς παξά φυσιν φ επόμενα, οσα 
μεν ελκοντομ, βςχ8υτε(>ον φεςοντομ την αρχήν, Βάτίον 
8ε τω ελν.οντι πλησιάζοντα, Λα τό μχΧ̂ ον έπικρατείν τό· 
τε την τα ελκοντος Κναμιν. *Οσα 8ε ξιπΊαντομ, Sarlov a 5 
μεΫ κιναντομ πςός τη άςχη' άφιςάμενχ 8έγε, βραόΰ· 
τε<>ον, εκλυόμενης 8ητα της άπο τα άφαντος ενόοΒάσης 
ήυνάμεως- Ουτω τοι κομ η ζωική κίνησις, ανομ μεν τα
χεία όυνατομ καν αςχάε * προϊασα 8ε, τα τάχας υφίη· 
σι- Καν γάρ αυτοκίνητα λεγοιντο τα Ζωα« όιά το εν 30  
ίαυτοίς εχ&ν τα της τοπικής κινησεως curia τάεΨυχάς' 
α& αν παρα φυσιν η κίνησις των σωμάτων γίνετομ ως ετε
ροκίνητων, ωΒαμενων βιαίως ’ καΒάπερ υπό μοχλών υπό 
των ως όργάνοις χςωμενων-τάτοις Ψυχών. Διό κάμνε* 
KSH αναπαύσεις όάτομ, μη κινάμενα κατά φυσιν. ‘Η 3$ 
γάξ κατά φυσιν αύτοΊς κίνησις, επί τα κάτω Ηιν, άανερ

W



29’Επίτομης Φυσικνίς Κεφοίλ. ε.
X&f παντι σωματι βάζο: εχοντι· Τά 8έ ■ κατά φυσιν 
πάλιν κινχμενα, ΒάτΙον κινείτο/, τοΊ: τόποι: αυτάν πλν\· 
σιάζοντα, τη: οικεία: 6 λότητο: εφ it μένα, ngj άπ a ύτή: 
8υνχμχμενα, aeff otovet μ*?λον εί8οποιχμ(να. νΩτε to 

5 επ' EvS&ccs κινχμενον>, είτε κατά φύσιν, etre παξά φυσιν, 
ανώμαλον ποιείτο/ την Κινησιν.

Wlcvcv 8ε το Κύκλω φεζόμενον, ομαλά: 8υνατα/ φέξε· 
&eti, τω άάΊσον άφεςχνο/ τη: 'Αςχή:, χομ τ 5  Πί- 

ξΧΤο:, οπέξ έςι το Κίντξον' Η&/ μήτ άπ’αυτΰ μήτε πξό: 
ιοαΰτβ φέςε&ομ, ά?λά πεξ'ι αυτό. Διό πες) τό αυτό ςςε* 

φόμενον, Ηομ 'τό'ϊσον άπέχον άά, όμοια: κινείτο/. *Αξ- 
χή 8ε H&j Πίζα: ngff Μέσον Κνκλϋτε η#} Σφοίξα:, τό 
Κέντξον felv. Αξχή μεν, οτι κατχ τήν από τδ ΚεντζΗ 
'ΐσην άπότασιν ο, τε Κυκλβί· ύφίμχτα/ η&} ή Σφοαςα * Πε

ι 5 ςα: 8ε, οτι πάσα/ Of από τη: πεξίφεςάα: γξαμμά) el: 
αυτό πεξχτζντα/. Μέσον, οτι πανταχόΒεν Ίσον από τη: 
πεξίφεςάα: 8ιίτηκεν. ΟΖτω γ£ν κατά τό ομαλέ: 
τιμιωτέξχ ές) *0 / πςάτη τη: επ ΕυΒάακ Κινήσεα: ή 
Κυκλοτεςή:.

8° Έ «  ^  K# ασύμβλητο: τ$,επ' ΕνΒεία:. Συμβά^λπν 
8έ λέγεται τό πχξαβάϊλειν κ&/ συγκ.ξίναν, ngcj ολω: 

συνεΡετάζειν. Ουκ ετι γ δν ή κύκλω Κΐνησι: τ% επ' ΕύΒεια: 
συμβλητή, κατά τό ΒάτΙον, ηομ τό Ίσον, η τό βξα8υτβ* 
ξον,οτι μη8έ ry evSeioc γξαμμή συμβάλλεται ή πεξιφε· 

3$ ξή:· Ου γάξ έτι κοινόν μέτξον αυτάν, *0 Βεν ΰ8'εςιν ευ· 
Sclav γξαμμήν Ίσην Βί&ομ πεξίφεξά. Συμβλητομ 8i  
κινήσει: άσίν oc/ άξιΒμω 8ιαφ?ξΧσο/, ομογενείς τε Κ£/4 
ομοείόέΙ:. ̂  'Επά γάξ τά  Διαφέςοντα, ήΓένε* 8ιαφέξε*, 
ή  ̂ ΑςιΒμω, καθ' rjv 8ιαφοξάν τά  κινύμενα 8ιχ·

30 φεςα αδήλων, καθ'ο κινάμενχ * κατά ταυτήν 8ιαφέ· 
ξΧσι χομ ο/ Κινήσει:. ΕΙ γεν γάξ κατά Γένο: ή των 
κινημένων 8ιαφοςά ειη, χομ ομ κινήσει: 8ιαφέξοιεν άν 
κατά Γένο:* οΤον, «  τό μεν, ανξετα/' τό 8έ, λευκοί· 
var*1\ W Αυ£ησι: Γίνει 8ιοίσ« τή: Αευκάνσεω:. Κομ 

^5 7 &ξ ή μέν κατά το Πνσβν? ή 8έ κατά τό Ποιόν> οπές
ότι



30 ΝκφοξΒ τ8 Βλεμμββ
hi διάφορα Γένη τ 3  οντος. Ε< δε Ε$« διαφεζει roc kiv8· 
μένα, Ew« KSH «/ K;v>jcr»f διοίσαιεν' ως r λεύχανσις της 
μελάνσεως, naif η επ' ευθείας φοξά της ττεξιφόξχς. . Ε*
£ 'Ας&μω μόνω το7ς κινημενοις η διαφοζά, μόνω χομ ά} 
κινήσεις άξ&μω διαφεζοιεν * ά) δ* κ& άϊληλαις eaovruf $ 
συμβλητιμ * οον >) χνίδξωπειχ Γενεσις τη αν&ςωπαοι ye· 
\ίσα, χ& 8  τη ιππείχ' (χομγάς b% όμοαδάς.') χομ if 
Αυζησις ωσαύτως τη όμοείδά αυξήσει' χ$μ επ) της ΑΑοι- 
ωσεως Τον αυτόν τςόπον* cΊον η λεύχανσις τη λευχάνσεί* 
X&j >j μελανσις τη μνλοίνσα' χ̂ μ ε#< της τοπικής ΚινΗ~ ι$ 
σεως, η επ εύΒάχς τη «V ευΒάας, χ& η χυχλοτεξης τη 
κυκλοτεζε* ' χομ επι Των ά&ων ομοίως*
/\ιαφέρει δε 8&ν «?  το συμβλητάς erttif τάς χινησας* 

η των όξγάνων ετεςοιοΐης, δϊ «ν χςμ ύμ κινητές * οΐον,
«  τα /«εν Trciff «εν, τα <$ε πΊεζυγές τα ίξγανα Της Κ;· | $ 
νι/σεαί·. ’’Α^αΐί /«εν γα^ διαφεζει βάδισις σίίησεώς, ηγχν 
ttocTcc τον ποιον %ηματισμον * κατά δε το Τοπικόν ewr 
ίι διαφεςει. Διό χομ συμβλητεμ, μόνον «  eV Ευθ««ί, ι| 
ίπΐ Κεκλασμε vij? κ£/ όίμφω τελοΤντο. Πάσtt\ δεύήεπ' Ευ* , 
Seiocf Κινήσεις ά&ηλοας eaovTUf συμβλητομ , μηδόλως 29 
εμποδιζόμενα* τω διαφόξω των νεσεων' επάπεζ εν Το 
υποκείμενον εχχσι την evSetuv, xsH ομοειόεις dice T8Td 
«ο·», μόνω τω άξ&μω διαφέοχσομ·
Ε/.ατη σε πασών των Κινήσεων χ$μ Ηζεμιαν αντικειμενην 

ε%ε* ΚΜ Κίνησιν.̂  Ουκ ετι δε Στάσις η 'Ηςεμΐα. Κ«/ af 
γάς Ένεςγ&χ τις xffj η Στάσις, χομ ί δ̂ος τη Κινήσει συ· 
τοίχον, as· λεγομεν Στάσιν εχειν εν τω μεσω τήν Γ̂ ν.
’Ενεξγεια γαζ της Γί?ί, το h μεσω εςηκύΐαν είναι αυτήν* 
ωαπεζ τ 5 Ουξανϋ τό KivUSocf πες) το μέσον. ‘Η δ' Ήζβ- 
μΐ» 8κ hiv ’Evffy««, μόνον <Γ«τ\83tct Κινησεως. Τη μεν 
«ν κατά τοπον Κινήσει η κατά τόπον Ήζεμία άντίκετταΤ 
Χφΐ τη ν.ατ 'ΑΤλοιωσιν η γ.ατ ’ΑΤλοΙωσιν. Κtej άπλως
ειπειν μια εκάτη Κινήσει τω οίζΐ&μω, χομ η πξό της τοιαυ* 
της χινηάεως ’Ηςεμΐα, χ$μ η μετά την τόιαύτην ίοίνη̂ ιν 
αντιμάχεται * μαλιτα μεν $ν η πζό τ%ς χινησεως. ‘O j j  
γαζ η ΚΙνησις φεύγα, *&* τίνος εκτηνοη σπεύδει, τϋτο

μ»/λο*



μά&ον εναντίον αυτή’ Π(>βίβ δ' άπεισι net) οπεξ επά- 
yerotf καταλαβάν, τητο πως οϊκάον α υτή ;

νησας S εναντίομ άσ\ν, η μαϊλον μεταβολή, Τενεσις 
H&f ΦΒοςά, Αύξησα χ̂ μ Μ«»σ/ί·. 'Επ\ is Tils Ά^οιω- 

 ̂σεο»:, ©εξμανσις χ& ψύξις, Λεύκανσ/ςτε xgq Μόλχνσις, 
Hgj aX̂ Of συζυγίας διάφοξοι. ’Eat) δε της κατά τόπον με
ταβολής , η “Ανω χομ η Κάτω one tv Μηκα’ η eis τα Δε
ξιά x&j η eis τα 'Αξίςεξά as iv ΠλοίτεΤ ηάεΊχμπξο<8 εν 
Xpj y] eis T#zr«δεν, ocs tv Boc&et· Των τοιατων is τοπι- 

10 κων κινήσεων in evBeias όσων, η*Ανω χςμ η Κάτωμόνα/ 
κυςΐως ‘Απλά}, πασών γάξ των κατά τόπον μεταβο
λών, τξ&ε ά} κυξίως 'Απλά}' ‘Η πεζί τό τβ παντός μέ
σον, ητις εμιν η Κύκλω’ ‘Η από τ £ μέσα, ητις fciv η 
“Ανω’ x&j Ή επι τό μέσον, ητιε η Κάτω. Μevuf S αυ- 

IfTUf κυρίως 'Απλόμ, διότι ταύτας μίνας κι\χντομ φυσι- 
κως τα  δοχχντα των Σωμάτων 'Απλά. Πάσα S άπλη 
Κίνησιε, άπλSTivoshi σώματος κατά φυσιν, x&f παν
τός άπλζ σώματος η φυσική Κίνησις, Απλή τις ε$ι· 
Ύάΐε μεν ϋν επ’ ΕvSeias Φοξοάς ’ΕναντΙωσις, ως άςητομ, 

20 πςίσεςι ’ τη Κύκλω is κινήσει, κίνησιν tie μιαν ε\αν· 
Τιαν άνομφασι. Κ ομοτι μεν 8κ ’Εναντιχντομ «Χ^νλοας, 
η εξ ’Ανατολής &ε Δυσμχς, χομ η εκ Δυσμων eis Ανατο- 
λάς, εγνωτομ. Κα) γάς ομ των Πλανητών Σφάίςομ, xgtf 
αμφω ταύτας Τας πεςιφοξάς πεξίφεςοντομ ’ την μεν, 

25 κατά φυσιν, την εκ Δυσμων eis 'Ανατολάς’ την δε, βιοάωε 
χομ νπες φυσιν, ως ΙχυξοτεξΧ χομ κςάτΙονι τη «πλανά 
αυμπε ι̂α^όμενοι πςός Δυσμχς εξ ’Ανατολών. 'Εναντίομ 
«ν ομ άξημενομ %σομ πεςιφοξομ, πως αν συνάίν αίληλαις 
εν τω αυτά χςόνω κ«δ’ εν υποκείμενον;

30  Ό τ ι  H μηδ’.εη Ev&eius Κίνησιε svavTiSretf Κινήσει 
Τίεξίφεξά * τοιϋτοτξόπως κατασκευάζχσιν. Αί 

επ EvBeias Κινήσεις εναντίομ αΑηλοαε άσίν. *Εν 
δ εναντίον εν/. χ$μ διά τΰτο, ύδεμιχ των επ’ EvBeiue 
Φοςάν, ενανΐι&τομ τη Κύκλω, %α μη πλάω εναντία αντί- 

35 τα%$άεν εν/. Μηποτε S' bK εςιν άνιπΙληπΊος η τοιαυτη 
κατασκευή, ως-τινβςΊφιςωσιν· Ου γάξ αδύνατον τχέ
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ίπ EtίΒάας K ινησ«ιε τη Κύκλω re χ& άΑηλαιε ivuvriZBuf 
κατ' aAo' xgjuAo, not πτω πάλιν b  εναντίονενι κατάλο
γον εΰ°ίσκε£ομ. Κωθ’ c μεν yctQ η μεν Ανω των επ E ύΒάας 
Κινήσεων,των απλών * η δε Κάτω, μάχονται άΑήλαις, κα
τά  τψ των τόπων εναντιότητα· KoiS ο $ Uf μεν επ Ευ- 5 
Βάαε απ' αΑων σημείων άςχονται’, χ9Η άε εΓεςα κα- 
ταλήγΰσιν’ η δε κύκλω Κ ίνησις από τδ avrS άξχεται 
χ$) «,- το αυτό' καταχτά- KafKctS'o πάλιν, α)μενέπΕυ- 
Betas, ακλαςοι κατά παν άσι μόςιον, η Κύκλω δε μηδό 
το τυχόν εχαμόξιον άκλαςον. *Ετι δε καΒ ο τas μεν επ'Εύ- 1C» 
Betas, Sis επι των αύτων άνευ Ηςεμίαε γενεΒομ αδύνα
τον. η δε Κύκλω την αύτην άνευ 'Ηςεμίαε μυξίακιε πεςΐα- 
σι. Κ of, or/ των μεν επ' ΕυΒείαε άδεμία ές'ν Ομαλής, 
τη Κύκλω',δε δυνατόν ccei τυγχάχα το ‘Ομαλές. Κατά 
ταυτα δη τά ιδιώματα των Κινήσεων, « μην κατά την IJ 
των τόπων εναντιότητα, τη Κύκλω πζόε τάε επ' EvBeias 
Έναντίωσιε εύςεΒησετOf,· των όλων εύΒαων κινήσεων ως 
μιας λαμβχνομενων πςόε την αντίΒεσιν της πεςιφεξϋς.
*J*oiStcs δε τςόπ οε  ’Α ντίθεω ν  χ &  επ ' α Α ω ν  π ρ α γ μ ά 

τω ν  εύξίσκεται. Το γ ά ξ* Ισ ο ν  χομ τ ό  Μ ίτξ ίο ν  α ν τ ί-  20 

κ α τ α ι , τω  ύ π ε ς ε χ ο ν τ ι , χ $ μ τω ύ π ε ζ ε χ ο μ ε ν ω , τω Μ άζοτ 
νι, λ έγω , χ&) τ ω  Έλατ7ον/. Π άλιν ό  α Α η λ ο ις  άντίχ& ν- 
Taj τ ό  Μ πζόν τ ε  χμ ) τ ό  "Ε λατίον. Ο ν τ ω  δη χομ °Η Α ξ ( ·  
τ α )  συμμετξία ί ΰσομ, tous ά συμ μ ετ puts Ινωντ/δντα̂  tous 
νπ ε^ βολά ίε  δηλονότι χ gij tous εΑ ετψ εσιν' Τ π εςβ ολ α ) δε 2$ 
χομ ΕAet^as ά Α η λ α ιε  μ ά χ οντομ , χομ Κινήσεις Κ ινησεσίτβ  
Χ & 'Η ξεμίαις avTiBerSvrof, χομ Ηςεμ'ομ π ά λ ιν  α Α η λ ο ις  
α) εν τοΤί εναντίοις τόπ ο ις  χομ reus εναντίοας ποιότησιν η 
ποσοτησιν. οΤον, η &>τω'' Α νω 'Η ρεμ ία τη  ε ν τη  Κάτω* χομ η 
tv τ ω  λευκω τ η  εν τ ω  Μ ελ ά ν ι, χςμ α π λ ώ ς  ομ π ξο  τω ν  3°  
τοιωνδε Κινήσεων tous μ ε τ ά  τ ά ς  το ιά ςδε  Κινήσεις. νΑλ- 
λωε δε τη  'ϋ ς ε μ ία  η Κίνησιε, χμ)  α Α ω ε  τ η  Κινήσει α ν τ ί· 
KetTotf τ η μ ε ν γ ά ς  Κινήσει, ως ενα ντ ία  Ε«ϊ«· τ η  S Η ξε- 
μία, ως άποπίωσα τδ Είδχς- fls  αχςα δε πάλιν ά) 
Ηξεμίαι αΑηλοαε άνΒίςαντομ. Το μεν $ν εναντίωσιν 3 5 ίχαν χ& την Κυκλοψοξίχν, οπωε xgtjf τίνα Τξόπον άξηταμ

τοίε
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' jV f  if πάσης 'Εναντι'τητος ravTtjv ίπεςεξοαξασι, σκο- 
#oV εςι τον Όνζανόν εντευ&εν i«£o/ <&?θ(*ν άγενητον* 

t&ev K&j αφΒα^τον. FJ 7 « f  των emvr/ω  ̂φασ'ν f\av* 
r/rf/ Kg? «/ Φο^α/» k Ty Φύξχ μη fi<v εναντία Φοςα, 

< #<Γ αυτό εν« t< Εναντ/ον. Ei 7 a/νυν· T# αςανίοε φο?α 
μ >7 ei/ r<£ ενανπα Φοξχ. fcof τω Oyf*»« fif τ/ Evav- 
τίον * To 7<v0f/evoV <if Kpty φ^θίξόμενόν , f£  εναντία y /· 
VfT«/ X£/ « f  fvavriov <ρθ«|>erotf' Ί ο αςάνιον ά^α Σω· 
μα, μη tχον εναντίον, εξ ά ysvoit ctv, ^  « ϊ ο πάλιν 

ΙΟ φ^αξείη, cty^Tov ηομ αφ^αξτον απο ε̂ίκνντομ· *Α&’ο} 
γαντα λέγοντες., "όταν xj# αναμφίλεκίον την πςότασιν 
λάβοιεν την τ/θ«σαν το μη^εμίαν κίνησιν τη αξανίω Φο· 

εναντίαν «να/, roVf της Φυσικής Γενεσεως ίξηζημενον 
τον Ουξανόν συ^ογίζοντομ , *#/ τ«· όμοιας φ§οςαύ, 

I  j καθ’ cor κθ/ τα Στοι%«α μεταβά&ε* etc α?ληλα, της 
Βατί^α Φ$οζχς y^ ομΐνης Τενεσεώς τα λοιπά. Κατ’ «λ* 
λ>μ' it FfVfTiV 7*ι>?τον οκίατ; τον Oî avoV oi φξοναντες όξ» 
Βως“ καθ’ ην εκ τα μη «να/ολω?, τωθ«ω πα?ηχ$η πςο· 
ςάγματι, χαμακολα^ως χομ Φθο,;α παντελή, Kara tjjv 

so οίκείαν φνσιν, υποκόΐ^ομ αυτόν ΰογματ'ζανι-, ry τα $η* 
μιαςγησαντος αγαΒοτηη την επ\ το βελτιον αλλαγήν 
άπάοη» αϊ&ητης κΐίτεως επψηφιζόμενοι»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν .  <■
Tlefi Γίνίτεωί, ΚήΜ Φ&ο?άί·
Γενεσις ημ } η Φθοζ>α Κινηιτ&ς ακ « V  κυρίως, 
u A u  μόνον Μ ετα β ο λ ο μ . Μ ε τα β ό λ η  όε ε*μ 
μ ε τ ά β α σ ις  ά τ ι  α ϊλ α  etc α& ο. Τ ο γ ά ξ  ‘ό νομ α  

3ο Της Μ ε τα β ο λ ή ς  α / λ ο 'μ ετ  ci/λο $ηλο7. τ α  μβ·
Τα, ση μ αίνοντος, ο τι τ ο  μεν^ Π ξότεξον  ίτ ιν  εν τ η  Μρτο»· 
βοΚη, ΤΟ ό ,  " 'T iffον* Πξότερον μ ε ν ,  το ε ξ  I  μεΤΟοβάλ* 
λ& τό μεΤαβά?λον'*,'Ττρξον οε, το «V ο.
0 ?ω(>«τοί/ $ η Μεταβολή Ιν Άντιφάσκ, h το7ς tvttv*·

35 t τ/ο/f E;ieσι, roiV Tf απλώςΈναντίοις, rlyav τοίςακξοΚ)
οποία το Λαϊκόν κ& το Μίλαν" η&  τ oit ny Εναντίον*C  frw
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Jjrof rc7i  Μεταξύ. To y«e Μετοι^υ τον τΒ ivavrlt λο· 
yov ε%ε* Trios' εκάτεξον των άκξων’ οΐον, το ήτίον Λευκόν 
Ώξος μεν το Ĵ ftAoiv, Λευκόν ε<?ι * Μελαν $ , πξίς το 
μαλον Λευκόν. Μ<£« γάς τ 8 Μελανοί γίνετας το ττίον 
Λευκόν. Δ<ό KSV «ταν ets το μά/λον Λευκόν μεταβάΤλη j  
To ήτίον Λευκόν, ως Ικ Μελανοί γίνετας πξός το Λευκόν 
»ί Μεταβολή· To γάς tjrlev Λευκόν κατά, τό εν αυτόν Με
λαν, μεταβά&ε* πξός το μω/λον Λευκόν. Οθεν ^  με
λική ylverocf ή Μεταβολή. ‘Ωσαύτως K&f ore το μάλλον 
Λευκόν &ς το ήτίον μίταβάΤλπ Λευκόν, ονί εκ Λευκ» τζ̂ όί Ι(> 
Μελαν ymrcti η Μεταβολή. Πξός γάξ το εν τω ητΊον 
Λευκά Μελαν, μεταβά/λει τι τ 8  μά/λον Λευκ8· Δ/ατοι 
τ 8το τι εκ τόνν μεταζυ πςος τα μεταξύ Μεταβολή, π% 
λεγεται* ν §  εκ τόνν άκξων, απλώς καλείται Μεταβο
λή. ’’Ες’ι ί  ετπττλε'ον riff Κινήσεως ή Μεταβολή. Πα-1 $ 
σα/ μεν yoe? α) από Τ8 Δυνάμει «V τό ’Ενεργεί** πξίοοοι» 
μένοντας ετι τ£ Δυνοόμ», Μεταβολχ) είσιν.

τήταν, οσοο) μεν μονον εξ εναντίων οπωσΒν Εϊόαν άς 
εναντία Ε μετελεύσας βσ)ν, υπομένοντος τ& Ύπο- 

χ&με\8 *jm μεταβά&οντος, αυτός Κινήσεις ονομάζοντας ad 
χυξίωτεςον» *Οσα{ όέ τ8 'Ύπον.&μενα μή υπομένοντος, 
ηϊ* εξ εναντίων Ειόων εις εναντία μεταβοάνασιν Έϊ'ίη, είτε 
μή έξ εναντίων Εί̂ ων &ς εναντία Ε’/όκ, of Λα κατ άπόσιίω- 
triV Ksfj άπ8σίαν Βατέξ8 των Έίόων εμφοανομένην τήν εναν
τίωσήν εγρσιν, εν τοΊς έξ ων x&f εις ά μεταβάϊλχσιν, αυ* 25 
τα/ καλ»ντα/ Μεταβολα) μόνον κυςίως, ά&! ά Κινήσεις' 
οuTivh «σιν ή Γενεσις n&j ή ΦΒοξά, κατ Ουσίαν 8σ ας 
Μεταβολή. Γίνετας ycff τό γινόμενον ν&ς φ^είςεται τό 
φΒ&ρόμενον έξ εναντία εις εναντίον, «τε κα/ αμφοτερων 
ονταν «οαν, βτε <?ατε(>β οντοί αποπίωσεως τ8 λοιπά. 30 
Ουόε yap ε̂  ανάγκης τταντι FjJos· εναντίον ε«?/' Τι
y a f  τον αν&ξωπω ενάντιον Ειοος εσοιτ αν η τω μασιχω} 
Απχσία όε Βατεςΰ Έίβ&ς ήγαν ήΣτίξησις εύξίσχετομπαν- 
τα χ 8· 'λ&ά ποτέ μεν ή Στόξησις μετά τελεί8  Είόας fV'j 
τελαας τάς αΰτΒ συςατικάς ποιότητας έχοντας, ωσπε? 35 
V εν τω Ύόοςτι Στί&ησις τ 8  ΪΙυξος, συνε?ι τω Εί0«  τ8

' 9ri*rcc
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νΎδατος τελάω ίιη , x&f τελείας τάς εν αύτω Ποιότητας 
ίίχοντι, την Ψυχξότητα δηλονότι χμ} την 'Ύγξότητχ^ 
rets εναντίας rout Ποιότησι τδ  Ώϋςός' χομ δια τδτο τό 
Πυ?, 8μόνον εκ της οϊκάαςΣτεςησβως  ̂ χ7λα v.ak τδ hxv- 

5 no ίαυτω Eicfes1 λεγετομ ylvet&oq. vOrtxv δε μη E τβ- 
λάω συνυπάρχν η Στ tenons, d/λ. υλικό» tm  βπιτηδάως 
sχονπ όβξοίάηιι το tides το αντικαμενον τη Στεξησετ, ως 
η tv τω Σπει^ματί Στεξητις Τ8 ζω8, Tore έκ εξ Ειδάέ 
εναντ'ι8, ct/λό εξ απ8σία$ E<c?esr, ήτοι Στερήσεων, λεγετομ 

to yivt&oq τό γινόμενον' 8% οτι hV< ε<ζιν Ειδό'ς τίχ&ϊ τό Σϊίεζ- 
μα9 ciXd οτι άτελες είδος X&f ύλης λόγον επεχον, πςός 
την τδ τελ&8 E$W υπόςασιν ·, x&f eh eketvo την Ιλην χε- 
χτημΐνον την οόναφοςων.
]£»σ< δε τινες ιότως χαν τω Σπίξμαπ Ποιότητες, εϊάνΤΐώ- 

1 5 , σ<ν εχχσομ πςός τας τδ αποτελχμενά Ποιότητας; 
st/λό ατελείς χμ} άυταμ χομ 8χ ως Of των τελ&ων Είδων 
Τελαόμ. Αιό, οσόμ μεν εναντίόμι7ως Teas τδ αποτελαμε- 
V8 Ποιίτησίν&σιν εν τω Σπέςμχτι, πςός τχς τδ αποτελ8- 
μένα ποιότητας μεταβχ&ωτι, τδ  μεν νγςδ τδ .εν τω 

a ο Σπεςματι ζηξιχινομένά, τδ  δε σ φαιςιχδ εκίανομενά- νΟσομ 
δ* όμο&δ&ς tcus τδ αποτελ8με\8 είσίν, εκ Τ8 ατελδς 
μεταβάίλ8σι πςός το τελείαν. Aid γδν τό χτελες της 
διαΒεσεως τδ υποκείμενα , Ίτάν εν. Σπέρματός τό Ζωον, 
η εξ ’Λμάσα λεγητομ τό μασιχόν . δκ εξ ενάντιά ΕSeas·* 

35 d/λό & της X?Τ8σίας τδ Εΐδχς *& της Στεςητεως λεγε- 
Τομ γίνε&ομ- Αιχ τχυτχ  τα  χομ εξ ενάντι'8 χίνε^ομ χομ 
άς τύναντίον φΒείςε£ομ λεγετομ παν τό γινόμενον χ$μ 
φΒ&ςόμενοΥ, χςμ Γενετή πχσα χ$μ Φ&οςχ φυτική >. » ·■ ■> »4 I. —̂ - rr ' ν λ ,\.

’Επιτομή ΦνσιϋΧς Κεφοίλ. ς . 35

κη κοινώς
isfyovritf χμτ 'Αντίφχσιν. Το γχο $? χομ τό μη eh κο>

r Λ> Λ ' % Α. - Λ ‘h ' A y, - f r i/fA 1/ · , <V f
JO v  οτο μ*ν cv5 r c  os μ}] ον, tvUVTioc E/d?; cvrcc, την A v r i-  

θεό-JV οόντιφχτιν.ως ϋοιδντομ πςός όίΤληλχ. Γένεσίς δϊ 
i,f*iv η εκ τδ μηοντο'ς ας τό ον Μεταβολή χ& μίτοόβχσις', 
ηγ8γ η μεταξύ όδό'ς της από τδ  μη etvdfy &  τό &vty/ τδ  
πξάγματός ούποκαταςασέάς·. , Φ&ος,χ δε, η εκ τα ?ο<ντρέ

35 το μη, ον ομοίως Μεταβολής τδ  omit μή 
Lvĝ /eia λαμβανομίνων:
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QvXiyovrecf δε κυςίως Κινήσας ή Γενεσ/£ κ&}ή Φ&οςά' 
διότι καν ατελής ενέςγαα ή κίνησις, καν παΒητική, 

πλήν το κιννμενον 'Ενε^γβα ον, ηομ υπομενον, v.wa<Bof χςή * 
το ίε jWW cv Ενεςγάα, μ»ΐί’ υπομενον, κιννμενev few.
Ουδέ yot-ξ ωσνες ο’ Α'$ςωπος 'Ενεςγάα ων vcy μενών*Αν- 5 
Βςωπος κινατα], κατά tt των εν αυτω συμβεβηκοτων αυ· 
ζόμένος ή λευκοαιομενοί· ή φεςόμενος’ ντω ημι ή*Ύλη με- 
τχβαΤλα κατά την Γενεσιν. Διατοι τντο, ή εν, τν μη

ε«?< K<vijiT<s·. Επ« de την 
εαυτήν (ΰδε γάς εζ*Ύ λης 10 
ι εκ πςουπαςχύσης *Τλ$ς 

ή πςοϋφεζωτος Εί'δνς Πί* ταν σωμάτων τ&εμεΒα. συ«τα- 
<πν, «A ’ cr/ λογά μόνα Αακ(>/νονΓε£ αττ’ αδήλων την 
νΎληνχμ{ το hTdof, ίυνοόμεθαθεα^«ν εκατόν καθ’ αύτο * 
Ηθί yotf νδίτεςον υποζήνομ δυνατός &ατέςν χωςίς.') οπές 
ωςνΎλη λαμβάνετα), κα/ λέγεται μη ον, *α/ τντο μετά 
Έαδνς εύςίσκετομ, ήτελάν, η άτελνς * κα/ ον τί few α/λως. 
Λέγετομ δε μη ον, επάπες 'Έ,νεςγάοο νκ few, 0 γινετομ.
Το οη τοιντο μη ον ν κινατομ, ντε xotij εαυτό, ντε κατα 
συμβεβηκος. Ούτε γάς καθ’ ο μη έςι κινάτομ, ντε τω 20 
αΑοτι motf ενεςγάοο, το αυτό μένον xwa&aj δυνατetj' 
δΐον το Στιέςμα, ντε καθ’ ο Ζωον κινάτομ * (βίε γάς few·) 
ντε καθ’ο Σπέρμα· Κα) γα'$>ά ποσά* μεταβά&α κατά 
Γενεσιν, της έχυτν ε£/<τατα/ φΰσεως, ηομ μεταβά?λον 
ν μένα Σπέςμα, ά?λά αα αΤλοτε α/λογίνετκμ κατά την 2$ 
Μεταβολήν. Έ.ίτοίνυν το ντω μή ον, ν δυνατομ διά τα?* 
τ »  κ/ν«<θα/’ ή δ' εκ τν  ντω μή οντος Μεταβολή Γενεσίτ 
few · νκ feiv άςα ή Γένεσις )\ίνησις, ά?λ' νδ' Ηςεμία- Το 
γάς πεφυκός xwa&aj, τντο ηομ ήξεμα μή χιννμενον* 
CTTf? ε<?< το ’Ενε γ̂εία ον. Ό  δε v.wei&Xf αδύνατον, τντο 3°  
HSH ήξεμαν αδύνατον. Πςε νκ fetv ή Γενεσις, ντε Κ/νη- 
σ<ί, Ήςεμία. Ε* $ βχ« ταυθ’ ντως, νδ ή Φθο^α, 
Κίνησές few, «τε μχν 'Ηρεμία. Ύη κίνησα γάς, ή Κΐνη* 
σις, η Ηςεμία τό άντικαμενον. ΕΙ δε μήδ ετεςον νσα τν- 
των ή Γενεσις δέδακτομ, τχως αν αη Κίνησις ή φΒοςά; 35 
Π«ί· δε πάλιν 'Ηςεμία, μή νσης Κινήσεων τής Γενίσεως,

ηπες
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οντος ας το α\ομ πςοοόος, νκ j 
*Τλ»)ν ν λεγομεν ύφεςηκίνοη καθ 
καί Ε'ίδνς τά σώματα λΐγοντες



ζπεξ αντ'ικειτομ η ΦΒοξά j Ου* αξχ η ΓΑεσις χομ η ΦΒο-
ξΰΐ Κικησε*ς, are Ήξεμΐομ’ μόνον <$ε Μεταβολομ. Κίνη
σης όε μ*} ασομ, Ήξεμΐχν αντικημενην αχ εζασιν, Μ  Ά- 
μεταβλησΐαν ως μεταβολή 'Αμεταβλησΐαν οόναλογασαν 

5 ry Ηρεμία. ΚαΒως γας η'Ηξεμΐα, άπασΐα χινησεως * 
ατως η 'Αμεταβλησΐα, άπασΐα μεταβολής. Ω,σπεξ αν 
'Ηρεμιών, ατω χ§μ 'Αμετάβλητων ΆντΐΒεσις *νξεΒησετομ * 
χμμ εσοντομ η εν τω οντι 'Αμεταβλησΐα, χςμ η *ν τωμη 
cm, άΧνίλαις άντιΒετάμενομ. ΙΙεξι μεν αν των κατ Ου· 

J o σΐχν Μεταβολών, ηγαν της άπλως Υενέσεως χομ ΦΒο- 
ξχς, είζη&ω τοσαύτα κατ' επιτομήν ύπομνησεως.
faJycvTcq <$? χομ οά κατά συμβεβηχός Μεταβολομ, Γε· 

νέσ&ςΊινες χομ ΦΒοξομ τινες' ©Γον, η μεν ΑυΡησι  ̂
ΤενετΐςΊις' ΦΒοξά όε τις , η Μείωσις. Κομ ύχ  ωσπεξ

15 λέγομεν crt γεγονε τό ζωον, ότ εκ cm ε ξματ ος γενοιτο* 
χομ ότι εφΒαςτομ, ere ύη τεΒναίη * τον αυτόν τςόπον 
λεγομεν οτι γεγονε τό ζωον απλώς, όταν γενητομ ίΐπηχυ 
τυχόν, #/&' οτι yiyove τό ζωον ϋπηχυ, χομ εφΒαξΤομ 
τα ζωα το $πηχυ’ χ&} γεγονε τό ζωον λευκόν, χ& 

ζοεφΒαξτομ τα ζωα τό λευκόν. Κομ επ' ΆΐΑοιωσεως y άξ
V μεν Λευκανσις, Γενεσΐς τις λεγετομ * φ Βοξά $ε τις,
VI Μελανσις. Κο/νον γαξ εςιν εν άπάσαις Κατηγοξΐοας, 
(«το  Tevevts απλώς Βεωξοΐτο, κοοΒαπες εν Ονσΐοοις* 
«το τις Γενεσις, χαΒως εν συμβεβηχόσι.) τό την μεν επί

2 5 Tec Χξείτΐω χςμ τιμιωτες» Μεταβολήν, γενεσιν λέγεοΒομ' 
ΦΒοςοίν όε, την επι τα  χείξω χομ άτιμωτεξχ, οΐον, επι 
των Ουσιών, η μεν από της Γης Μεταβολή πξός τό Iluf, 
Γενεσις απλώς λεγετομ' ΦΒοξά όε %ς. "Η <Γ από τα
Πυ̂ οί- άς την Γϊίν, ΦΒοξά μεν καλείτομ άπλως, Γενεσις 

Ζοόέτις, τω χξάτΐω χομ τιμιωτεςαν χ$μ μά/Αον ασΐαν « - 
νομ την υπαξζιν τα Πυξός · χείξω ίό χομ ατιμωτεςαν χομ 
ητΊον̂  ασΐαν της γης την υπόςασιν * Ε/<ί« μεν γχς οίνα- 
λογ&τό Πυ?, νΎλη $ε χομ Στεξησα, η Γϊ). 'Επα yοόξ 
*ί μ^Τ λη πεξιεχετομ υπό fa  Ε'Άας' τό $  Εΐόος πεξΰχα 

35 την Τλην, πεξχς ον xgfj Οζος χύτης* (πεςχίνα γχζ χςμC  3 οξίζπ
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ςξΙζ<Ά τό τ ns ύλης άπφξόν re x&j άόςιςον.) χ&) eirt ταμ 
φ$ο7ϊί7ίθΜ\μ*\·ων σωμάτων των κατά τον τόπον φυ· 
yum  κ*ν#μέν#ν, τό μεν 7τεξίεχόμενον, ^ΤλίίΓ «λ ε%0< λό
γον* ( τοιΗτον όέ το βαξυ,, κςμ εν μέσω, τ8T&HV *ΐΧ*}’ ) 
το 0? πεξιέχον, E$i#c« (τοιπτον $ε τό κ&φον χομ άνω> $ 
rsTfet τό iluf.) k#  των μεταξύ όέ σωμάτων, ijyav τδ 
Άε?ο? use τδ*Τ<5ατβί, το μεν πεξΐε%όμενον> οπέξ fei 
το » ϊ̂λ>ΐί «ν ε%ο; Acyov TTfof τον Αε̂ οβ τον TtSr 
ςιίχοντα' E'tSas όε λόγον, ό 'Κί\ξ, ττ̂ όο τό^Τόω^ τό ττε- 
ςιεχίμενον νη αυτδ. Δ̂ ό μη μονον επί Γ ί̂- Πυ* ν© 
^όί, w. /κ εν. απόΤηε «$Πυ? Μετα<3 ολό, Γενετή απλώς
λέγοιτ α ν , φ θ ο » α  $ τλ?*  ̂α ττό  Π υ ^ ό ί i ’ eV Π}ν, Φ&β£α 
μεν απλώς, Xένεσα όέ %ς * α/&α /^ ε φ ’ ϋόατοί λ#  *Αε» 
foi >J /χεν αφ’ '’’Ύ'όατοί (is Άέξχ Μεταβίλό καλοΤτ car 
άπλωε Υένεσις, Φ&οξά ί$ τ α ’ tj ό'άπ Άε^οί &ςρ'ϊίωξ 1 $ 
Μετάβολη, Φ$οξά μίν άπλωςΛ Γενε<τ«· ίε τα.

Q v  μόνον ό' επϊ των χσιων few ή άξημενη Άναλογίχχ 
oc fax ημ{ εν πάσι τ ois ylveaiy. ’Εν μ)ν τω Ποσά, 

τό Mtyoo πομ τό Πολύ', Ε$« αναλογεί’ τό Μ^όν όε 2», 
KSH τό Όλ/yov, *Ύ Ay * νψί η μεν λυξησα, Έ$& * V ίε 

νΤλ^ * $tp naj >j μεν Ty. Γενεσ» εο/κεν * « $> τ% 
Φ&οςχ· Εν $  τω Πο/ω, τό μεν λευκόν *&} τό ©ε^ον* 
Ε$« αναλογα* το όε μελαν *#} τό Ψυ%?ον, χλη * 
ώ&εν λεύκανσή §έξμχ\αε ΓενΑτ«ί «εν αν * φ#ο· a $ 
|oejr ό}, μέλανσίς τε κ /̂ ψυ^^ανσ/ί·. νΟλωί y « f  εν τ«3ί 
Αντ&χσεσί. τά  κξάτΐω μεν, aV Ε'/όε» αναλογδντοο λ«/χ- 
βάνεται’ tos^ky  ίε. Κ<3̂  Στε^σ»., τα κάτα$εε<;εξα. 
Δ<ό ε̂ βο/ κα3 ’ cAif πάσα όιαχ,ξισα, Γό'ί^ί βλβο; κλήΒ&ιΐ 
αν'· Φ$οςά $ε τέναντΐον η σόγκξίσις, οΤί κξ&τΊον η όιά; 30, 

όψεί τψ  συγκξΐσεωε.

%«τ7ον |ε; Κίί/; το Χ;«τξ>ο», εν ««τ/. &εωξ(Οτομ Τ.άα 
|ew . Ρ,υτω το/ Κ9ζ/ Πυ.9;αγ.ό^β/. Σ ν ςο ίχ ια ς  T iyas  

μνΤίχ&μένΰ& ίζενξΰν όΐχα. τον ά$$·μόν9 μφ' as ωααεξ εί? 35
?%το{ c v j a y m .  ^  i  K& tm "
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' των μοΊξού nag ωύτοΊς. 
εϊιν «υτη. 

’Αγαθόν.
Π εξαε.

c IUpitV v.
* Εν.

Δεξάν.
Φωε.
’;A$fiV.

ίο ΉξεμΖν.
Εαθυ.
Tfrf«y®vov.

η 3 * άντ/καμενη Hjij
Χάξων9 αυτ>?. 

Κακόν.
*Α57«£ον.
*Afrw.
Πλ*Φ«·.A ς/ςεςόν.
Σχότοε.
Θήλυ.
Κ/νχμενον.
Καμπυλον*
‘Ετεζόμηκεεί

Ό τ«ν /bcrt» £ν OJcr/aff άε α/Α^ν Ουσίαν μετά-
βχσ/ε γίνηταμ η εξ άτελαε, ωεεκσζεξμαtos Ζωσν* 

15 η εκ Τίλβα?, ωε ε ξ 0Ύ3ατοε Ά ^ ,  τβτ$ Γενεσίε εςιν 
άπλωε. ' Orαν 3ε γίνηται στεςίΊ/ ά3οπεσιοιημ6νον Μrr«- 
/3 cA»j, κατά τι των συμβεβηχότων αυτά’ β«?ν» βταν τβ 
*T<L? Βεξμάίνηταρ, Tijff ύόατηςάε μη ερωμένον φύσεωε, 
τότε τ U μεν fat Τένεσ#, τα ΒεξμΣ δηλονότι' το 3 ' βλβν*. 

iQ’A/AwWff. ‘Η μεν γάς άπλωε Γίνεσιε, αϊλο στοά' 
aMhv 3ε , η *Α ΤΑο/ωσιε. *Οταν $  τμ  ταν « 3ων όμοια 
τ/νόε ττξο&εσιε εξ άνομοία γενητομ 3\ ά/λοιωσεωε, κάντε»· 
$?ν fal3orts τΣ ογκα χ&) τ S ποσΣ τδ *ν σωματι^ Γενεσ/s 
μεν rls fa  xcq το To&roV το 3ε σ»μτίοτνΎ Αυξησ/s ’ οϊον, 

? Scrav τω ITufJ ξύλων πξοςΐΒεντων χοή εξαφΒενΤων, fat* 
3οσιε γένητα/ τηε φλογός. *Οταν 3 ' άπό παξχΤξίψεωε 
^υλαν κ λο/στων σωμάτων γενητομ ρ.ΰξ> το το/Στον 
bx Α  υξησιε·7Τ»ςόε> α&α Γενεσ/s fa  μόνον. *0 τ α ν  ί ΐ ν τ ΰ ς  

. Tjyfϊ πξοςεΒάη., ττςο&ηχη μόνον καλ«τα/ πνξόε. 'Λ- 
feo σαυτωε 3' εχ& χάτά των ούλων αψύχων Σωμάτων.

?J\%m  3η κάσ?) των Εμψύχων κτωε Αυξησ/s γ/νεταμ της 
Τξοφηε εξομο/αμένης 3ηλονότι Top τξεφομένωχ 3/ά της 

εν ε,ύτω άΑο/ούΤ/χηε 3υνάμεωε ημ) τΤξο̂ /Βμενηε αντω* 
χάντευΒεν τη* τόόν σωμάτων $σΜ/3άσης κατ’ αναλογίαν 

3 5  όλοϊητος,' τηςμόν σ#/#ι&εμΙ0Η\ς ώτ/α* μ η3ιϊρσηε 3/ολα



Ttotvrrj τδ σώματος, π<>οω&8σης $ε την πξό αυτής, κψ 
% πνης ωσαύτως την πξό εκείνης, χςμ χτω της όλης ττλ«ο- 
νος γινόμενης, n&f κατά λόγ9ν επΜ ντος τιάντη τ# σω· 
ματος * ωαπεξ τ»·αντΐον εττι τη μαπμενΗ χ<μ $υτι$8μί\8 
σώματος, των ττλησίων κινΰμενών μορίων, το τι αν σωμα$ 
·χά%& την μ&ωσιν κατά μετοοΒησιν τιν» ,  χομ με&’ νπο· 
χωςησιν πχνταχν γινόμενης της Μ&άσεως. Ούτε 
το άπορον χομ αφιςχμενον λέγετομ μπζ&ομ, hr? το 
7Τξο~&εμενον μνζεο&«/■» καν το μεν έ'λχτίον $οκζ (hoc τδ 
άφ<Χ*β€*&ομ γινόμενον, το $ε ρ£ζον Αα τδ πξοτ&ο&ομ, ΙΟ 
Το γάξ μαδμενον χομ το αυζόμενον, υΐτομενοντα %ξη, 
τό μεν την μ&ωσιν ττά%ε*ν, τό όε την αυζησιν $εχι· 
Seif, Κ αν τι or ε η τςοφη μεταβα/λη εις ΤΙνιυμα,
ΗΚ χνϊετομ. Φ&οςα γας &ιν αυτής η εμπνευμχτωσις, 
«/λ w  Λυξησις, I f
J£atv τχτω $ιχφέςοι μν Ά^οιωσεως Α ΰ£ησις, οτι το μεν 

ci^ottiv, εςιν οΤ9 χντχλλ,οίΗτομ, κχ^χπεξ τα  ι μάτια 
" ι̂υχςχ οντ» > $εςμοάνομεν ημείς χντι§εξμχινόμε$α 
υπ αύτων, χομ ό h  το7ς βχλχνάοιο are ημάς Βεξμαuwvt 
άντ&εξμχίνοτομ υφ> ημών, τό Α’ χΰζον 8κ ocvrxv̂ sTOf 30 
πωποτε, πξοΤίΒεμενον os τω ανζομΐνω, χομ etf την τ$ 
άνομόν η μετχβχΤΑον ΰσΐχν, υπό της iv αυτω Α) τω αν· 
%ομίιω όυνάμεως φυσικής, ΗΤω τψ Αυξησιν άττεξγάφ· 
τομ, των όμοιομεςων δηλονότι πξωτως δεχόμενων χυτ^ν, 
κάντευ$εν χ$μ των χνομοιομεζων. Τδτο $ε γΐνετομ, οτμν 
Το πςοΐά&μενον ύπεςβx&q τδ άφαιςαμίνα, κατά, TJ 
ϊϊοσόν. TiJf γχς σωματικής9Τλης iv συνεχή κχ&Τ*· 
κυίας ίπι$$οζ τβ χομ άπορον, όταν μεν τό ϊπ&σξίον κ& 
βίσ*βν, 7Γλ«ου άη τδ άπο^εοντος χμ} χφι^αμίνχ, Tfe0 tj 
ΗSH Αυζησις γ[ν$τομ’ όταν Α Ισον, Τξοφη μόνον* όταν $0  
όέ γε xgj ςλχτΊον, Τςοφη χομ ΙΛεΐαχτις, συντελπντος *τδ · 
brw w τρς «ρ μόνην τ ζ  πόας τινά φυλακήν, ,;Ε<?/ γάξ 
Η9Μ τδ Ποοδ μ&ΗμόνΗ Το ΕΤΑορ φυλά'Αε$βμ, Ορ *ίάξ 
ίτ<ν »\ μάωσις χομ η φ&ισις, ά^λως φ$θξά, etfoaj'rif 
φσοξΧ' κα§άπ$ξ ηΑυζησις, Γόνεσΐς τις, ’^ττ)'Α της 3 f  
**τ* τόπον Μεταβολής, ή. μίν άνω κατά φνσιν φοξλ 

' ............  W
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Επίτομης Φυσούς ΚεφΑλ. ζ> 41
κομ jj άε τα Δ?&ά, κ& >ί «V τα ’’E/^CiSfy, jW re r  
αν «ρν τινε?· ΦΒορο} Si τινε? η άε τ «  κοίτα* Φορά, hxjc > » » x ' » ' >» Q 7ij « ί  τα a{i?*?a> K# « ί  τα «#«Χ7« ’*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  N. Z*.
Πε?ί Φΰσιως.

ναιε l?/v, α?χ>) Kivwfffws· Ήμεμίχ? , «ν a 
k u7iaf%« πςωτωε καΒ' αυτό kW /utf «ατα συμ· 

βεβηκόε. επά S' tj Κίνησιε «vtfyea t5 <W*- 
μ& ίλίγετο καΒ'ο όυνάμεο, a’fy/a Jg t*t«  

li 'Ηρεμία · re <ί' Amoy τοιαυτη? ivepyeias ηομ άςγίαε
Ij φυσι? «φίν, riysv n Tjrafô  τ ί  Δημιαργζ το7ε φυσικοίε 
εντεΒάσχ π a? tv επιτη$ειότη? n&j δΰναμκ &κ επείσακτος,

15 προ? το άφ' ίαυτων Ktvet&ocf ngfj μεταβά/λβιν, Η& πάλιν 
αφ ’ gaurav παυε&ομ τηε τοιαυτη? Κινήσεως κομ Mfχαβο· 
Aifr, η τοιαυτη τδτοιε εντoe οίκαρϊίσκ ευφυΐα, φυσιε 
ωνόμαηομ. Τψ  Κίνησιν Se παξαλαμβάνομεν ενταυΒα 
κείνοτερον αντί πάσηε Μεταβολή?- Τcourt;? τη? μετά· 

to βολή?, ώσπερ Sri κμ} tw  'Αμεταβλη σίαε η Φυσιε ah Ice 
ε φ ' A<r<a <Jg προσεχή? re nay Κινητή. Κλαμένη y ας 
η Φύσιε Kim.
Υ\ζοότωε Si K&i άκινήτωε κμ} κυρίωε Αιτία των απάντων 

Η<ά αυτή? τή( Φύσεωε ο Θείε. Ει is H&f ποιάνήΦυ· 
85 σ*ς λίγετομ, κ# κατά λόγον ποιάν, ά%ά ό ποιητικός λό· 

yos όιτΙός’ ό μεν, γνωτιχω? ποιων, κμ} κυςίωε ποιων· 
β SI, γιωσεωε. μεν άγερ, n&j τη? άε εαυτόν επιςροφη?, 
τεχαγμάνωε Se κομ ωρισμενωε ncy πξογ\ γνμεν* τινοε τε· 
λα? ενεκα. Kara τ$τον τον λόγον ή Φυσι? λεγετομ 

3° π οφ  , άλογοεΖτα κατά τόν πρώτον λόγον. *0 Βεν « ·  
κότωε οργανικόν Αίτιον ό Πλάτων raxnttv φησ'ν · επείπες 
ωσυες το %κόποοςνον »ι ό ΪΙςίων, νκ οϊόασιν άόεν εν τοΤε 
τεχνητοί?, ΰτω? #S' εν τοΤε φνσιχο7? η Φυσιε. Πάντα 
Se μόνο? ό δημινςγόε φνε πςοοαωνίωε επίτατομ μμ{ κυςίωε 

Μ ποιεί, μόνην επιτηόειότητα κάτωΒεν παρεχόμενη? τη/ε 
φυσεωε, ψ ϊλαβεν από τ# Δημ^Ηςγϋ* αυτί Si r 3  Αη·

C 5 μΐ8ςγδ



μ κ α τ ά  τδ οικϋον βχλημ» το τέλο: χνωΒεν if;.
χάμπονΤϋς.

εν Hotj η τη: Φυσεω: 'Ενέξγ&χ, Tlct&ce μχ)Αδν fet. 
πάχχσα γάξ πάει, upf κιναμένη κινεί. Ουτω: h'tv 

r φνσι% άξχη K&f curia Κινησεχς της κατα το κινεί· $ 
<£)«/, κ# Ήςεμία: τη: κατά το ηξεμίζε&οη' άζχη δΐ 
χμ} curia τω πξάγματι iyetm, (ν ω νπάςχπ ΓΙξωτω:, 
Καθ' αυτό, yty μη Kara συμβεβηκός. Πξόσκατομ το 
ιν ω νπάξχει, Λα τα τεχνητά' τούτα yog εξωβενεχα 
τα οατια. ‘Η γάξ οικοδομική, ah Ιο μεν fai της οικία:, ίο 
ε£ω$εν δε ποιεί, y&f *κ εν τη οίκίοο ι/πάξχε** (εν τω 
Οικοδομώ γάξ.) Λο £<ίε Φυαις τη: οικία: η οικοδομική hi.
Πζόσκειτοοι το πςωτω:, οτι y&j η Κλίνη άξχην ϊχει κμ 
νησεω: ηομ ηςεμΐα: εν εαυτη' άφεΒείσα γάξ αιω&εν bfi 
τά κάτω φέξετομ. 'Afoi β πξωτω: τη Κλίνη τη: τοιαν- if  
Τη: νπάξχει κνησεω: η άξχη, ά&ά τω £υλα ηςμ δί αύ· 
τ 5 τη Κλίνη. °θθεν άδε φυτική λέγεται η Κλίνη, ά&ά 
τεχνητή. ««θ ’ ο γάξ Κλίνη, φυσιν έκ εχει. Πξόσκεε·

' ~ Λ’ * ' ' ' Λ Λ ' * ονοσΰν
ai-ao

*?f *£f*
ίν έαντφ, πξωτως' 8 μην δέ Kgtj καθ’ εαυτό. Ον 
γάξ η νόσων ηίν a^ijv t»js· K/vij<7far rJJf « ί  t>jv νγιάαν 
ψν εαντω έχε*' α>λα κατα συμβεβηκος, mcc$ ‘ $συμβε· 
βη·<ε τα> νοσχντι ηομ 'ΐατςω «να/, *$
*ρά f»lv 5ν Φυτικοί rijv αιτίαν τη: Κινητεω: iv ίαυτόϊς 

έχε*' τά δε Τεχνητά εζω^εν. Ουδέ γάξ iv ίαυ? 
τοΊ: ο τεχνίτη:, ύδ' η τέχνη, φέξετομ μέΐ> γάξ επί τά 
κάτω η Βαλο? άκ εζω&εν κινχμένη' χημοστίζετομ δί 
η Κλίνη εζω&εν- Kuf η αίτια δε τη: ηξεμίσεοος τ% μεν 3* 
Βάλω, κατάλαβάση την ίαυτης ολότητα, ενδο9εν* τω 
%ηματισμΰ $ε τη: Κλίνη: ε£ω&εν άπδ τ& τεχνίτ8. Καί? 
το7ί κατα Φυσιν γάξ, καν τοΊ: κατά Τέχνην, oBrv η άξ-,
3CW τηε Κίνησες' εκ«θ?ν ηςμ η τη: 'ίτίξεμία: άξχη.
Q u πάντα δε, τά φυσά χιν&μενχ, ανάγκη HSH άξΐμ**ν33 

χατά πάν τως, της τύτων κινήσεις· *&α τ tv» y h
ΚΛάμε·

42 Νι»4φο#8 re Βλεμμίδδ

τα/ το ιvacr αυτό ημ/ μη ίνατα συμμεμηκος, οτι 
Ιατξος ίάσοατο αν εαυτόν' ηομ 8Τω την άξχην 
τίαν της ε)ς την υγιείχν κινησεω: ηοα μετχβο)



κ/νδμενα, χομ Ήξεμΐαν ε%« ίιούίβχομ^ψ την Κίνηση' Τλν 
λε χna&otf μίν εν τάχα συμβέβχκεν, tSbrore x#r« 
τ»?ν rc/aur>jv χ/yjpw ηξεμαν. "OBsv η Φίσχ, άςχή j&j 
αίτια· κηή,σεωο x&f rife μίας τυγχ,άνχσα, τοϊ: μϊν κηα· 

ςμέννς hetf τδ r.net<Botf παξεκταη' Ton ύε χομ ηξεμ&σ̂  
ΧΜ #ντ3  $}τα τ 3 ηςεμαν' πασ* $' ύμ* τοη φνσικοΤε tS 
xnatQcef re χ& ηξψαν. Ουτακ ή Φύση άξχν χύσεως 
Xpj ήςεμΐοκ yivtrtnuTctf. Kaf γάξ 3  μόνον το ώ§εξκ>ν 
άντανΣωμχ κινατομ κίνηση άλχκτον τοπικήν , xThsi Aj 

ίο κμ) το Πυ(>, χατα' το τούτον ύυ\: κηήσεωε «jof, tiibrojo 
ηξεμα. Φύσα γάξ h i χμ} οβυτο of«κινητόν. 
j\ tct<I)ha $' χΑχλων το Φυτ« κμ} το Kara φύση. ΈίΤ;- 

τχλεον γχζ. το Φύσα τδ Kara φύση. Κ«/ Φι5σ«'μεν 
λεγετο/ πχν το πα?χκολχΒ&ν χμ} συμβοuvov τ% Φυ- 

15 Tixy δσ/'α» καθ’ ο τβ/αυτ# * οϊον τα  σωμχτι το vytouvav 
χμ} το νοσαν. ’Α/&α το μεν uy/aiv«y Kara φιίσ/ν Aiyo- 
/wv, ώί χποβχηον κατα το τ«ί· Φοοεαί· βήλημχ* τ& 
δε νοσαν» οχα̂ α φύση. Κα/ τω Πυ̂ < Φύσα μ£ν χμ{ κα- 
τοί φυσνν , η iff) too άνω Φοξχ ’ η <Γ επ) τα κάτω λα 

30 Tjjf βωξάοκ υλ̂ ί· κχ&ολκη τ ί  ττυ̂ δί-, Φυσβ β κα- 
το6 φύση. θύ$& γχς η Φύση βύλετομ τχν τελαωτικκν 
τδ etfas ονίξγαχν πχςχβλχπίεύdetf. Κα) τα εκ yevtTijs 
λε Πκξωμχτχ, χμ} τα  εν ςνξήτα, ^  ολαχ τα Άοτο̂  
τεύγμχτχ Φύσα μεν Asyrra/, το κατ’ tvfyyetxv y /νε* 

2 $ So/ φύοεαί· orafa φυσ/ν δε χμ} & xara φύση-, on 
μη$' η φύση άετι τ o/3rov ofa τ^λοχ. ΓIvsrotf & τδ τ^ 
λ«ο αμχξτίχ hn  ore* ααιχε̂  εν το?ρ rfyo^ rijo Τεχνχχ 
wa^a τον τϊ?ί Τε%νχο βκβτχβ'ν, δτω κάν Tois fyyon την 
Φύσεοη παξά το τ ns Φύσεις βύλημ». *Ό&9ν  ̂ οχλβο· 

30 νχσμον. ̂ Τλΐίί, κ Λ εΛαψ»,  ̂λα τΜ^χτξστιην άποτνγ- 
χ/ήαν η Φύση hiyzvoy τδ σκοτχδ. Καντευ5 εν τα 5xa?a 
Tjjv φυσ̂ χ̂ ν cvvijSaav.y 'Αποτ&ύγματχ yhovrefj Τξ χρ} 
λίγβντβ .̂
^οίφ ΐξα  $  χ#) τοΏχξού φύση, χ& φύσ/Vy πτξα- 

5 5 ' πχΐ KSH άμφω τδ Kara φύση τυγχχνοντχ, τω το 
μεν 'Ύπϊς φύση, ικτξοττχν ύττά^χαν τδ Kara φυβον ε’οχϊ
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r ο κς&τΐόντε κoff α)φέλιμόν * το 0έ Παςοί φίχην, έκτξο- 
πην τ S Kara φνα,ιν επι το χϋςον xcff βλαβεςον' χρ) 
on το μεν Π*ςα φιισιν, εςγον έτ) Φυσικής α&εν&ας * το 
$’ Τπέξ φυσιν» Btzas Αυνοίμϊως*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ν . Η '

*Ε π ττε̂ ί Φυσεω?.
[ν/β/ /xfv T>jv εν έχάςω *TAtfv εχοίλεσαν Φυοτν,

>7το/ το πςωτως εν έχάςω των Φυτικών υπαξ' 1.0 
χον oi î f̂c/^ov* «£ *Ανδςιάντος ft?v φυτ/ν, 
«ιογ Χ«λ;<ον' Κλ/W  de, £ύλον, n&i αϊλα των 

Τεχνητών «Λο * τδ Φυτ/κβ dp πανΤος σωματο£, τ»ϊτ τζ̂ ω* 
•njv ”TAijv k#  αποιον. Εϊςήκασι όέ Φυσ/ν τ ν̂ TAips 
Αα το uTro/̂ ive/v ή» toms’ παντοίαις μετάβολοις, χομ την *5 
eeuTjjv etvocj hoi παντός. Tπες dp το πες) την υλτν ETdos* 
φυσ<ν ωνόμασαν, hfX το μη λέγειQctf την ύλην χατα το 
φυοτκον όνομα, πζίν το «dos απολαβήν * ωασεξ 8$έ τον 
χαλκόν AryecSaty οίνόξίάντα·, ojf)v το τδ ctvfyiocvTOf «dos 
απόλαβαν, ώί <5υνοό(Μ« /«όνον δσ>7£ τδί uA/js, ρκοί“# λ  20 
τα5ν πςαγμάτων ivepyeix χαξχχτηξίζομένα aid τδ «<&£, 
Edoi'oiv d" «το< τελεωτεξον των πςωτων ςοχχζε&ύΐ πεξι 
φύσε ως. Ετεςοι το Σύνθετον έξ ύλης χομ «das Φυβιν
αξηκιΜΊ, d«* το ανΒςωπον εξ άνΒςωπχ ylveQotf, χομ /3 δν 
εκβους, χ& απλώς εκ τδ αυνΒ'ετα το συν&ετον. τδτο3$ 
d? Φι/σ» ρςτϊν, α<&*δ Φυτ/s. uAAoi την οΐον εκφυτιν ngff 
γένεσιν H&f χΐνητιν, καΒ' ην νπο τδ φυοντος φυετομ Το 
φυόμενη» ταυτην etvocf Φυσιν ύπέλαβον. '’εΐαπεξ γαζ 
ίπ) τδ Ιματΐΰ, το υφοδνο'ν Ιτ/ν, ηγ8ν, ό υφάι-της^
Το υφαινόμενον ν\τοι το ίμοίτιον, Tf/T»f  ̂ Ζφοησις̂  30 
χίνητίς xts ζσα από τδ ποίϋντος έπ) το γινόμενον * δτίθ£
*5Χ/ τδ φνσ/κ^ το <̂ uoy ^  το' φυόμενον, χψ μεταξύ <*μ· 
φοΤν, ιϊΎςιαυτη φ υτ/ο, ij οΤον «κφυτ/ί, ήν έλίγομεν Κ<* 
W/y Μεταβολήν,
Τ ·1 ^ 'ν % 11 Ονομα της φυφως πςοιτήκοί ναύτη τδ φνσ«, 35 

T9  WV ίχφίκτα' |j d3 τδ ’Ονόματος rvyoia, τ ζ  *ν-
ξίως.
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ΈπτΛμνϊ? Φνηχνίς Κεψ ί̂λ. ν[. 45

ξΙα>ς ίφαξμόζα Φυσά, τη φυύση jfcy άναβλα^ύση τά  
φυσικά, «£/ ποιητική οάτίοο ήση χατα to πςοσεχες 
απάντων tom φυσικών. νΏ.σσες γάς  rS άν$ςιάντος οά- 
r<«v v άνίςιαντοποιητική Τέχνη, x #  tov «&fiov τ?χκ- 

5«<wv ffyay e« Korn (ή Ίίχναμ τον αυτόν τςόπον x#f των 
φυσικών εςγων ή Φυσις ceiria few, ως ε£ αναλογίας γι- 
νωσκεrctf* Ανάλογε* γάς τω μεν Χαλκά, ή avroioe 
*Τλη ’ τω Ss Τ8 άν^ξίάντος Ελ« ι , το φυσικόν τή
Κίνησε* <Je τ S χαλκ8, τη πςος το $f£a&af το τ5 άνοιαν· 

10 τος είδος, ή οΊον εχφυσις, ήγην* ή φυτική Κίνησις *&} 
Μεταβολή' τη άνδξίαντοποιητική δε Τέχνη τη out ία τω  
χαλκά τής Κινήσεων, ηγαν τη κινάση χομ ξυΒμιζόσηΤόν 
χάλκοό πςος άνδξιάντος άπάςτισιν, ή κυςίως Φύσις ανα· 
λογά' αυτά δέ τω Άνδςιάντι, το ε£ ύλης ngtf ε*$8ς Συν· 

15 Berov ’ οπές e?iy εςγον τής Φυσεως, ωαπες τής *Ανδζιαν· 
τοπαητικής ο Ανδςιάς.

• · ν ; * ·
’A ^ ‘ εΤίί μεν των τής Τέχνης *Έ.ςγων» ή τής  ̂κινήσεως 

curia έξωΒέν εςιν εν τω τεχνίτη Ζσα, ηομ εζ αυτή 
ενεςγήσ»' έπί δε των φυσικών "Εςγων ενδοΒεν &σα εμφυ- 

3 0  τος αυτο7ς τόΐς έςγοις τόΐς φυσικοίς' ηο# τύτω διαφεςεο 
Τέχνη η&} Φυσις. Τχυτα μεν κατά τον Λ ςιςοτελχς 
σκοπόν, τ&εμενα τ ν̂ ΦνσινΑ’/τιόν ποιητικόν. El δε κςάτ· 
Τόν ο Πλάτων πεξΙ τχΤων φιλοσοφεί, τόν άςχικοότατον 
Ν«ν Αίτιον ποιητικόν*άπαντων χποφααόμενος, οργανικόν 

*5 Κομ την φυσϊν itffoov, etrm συν αίτιον, εκ τής' αυτής άνα* 
λόγιας εζεςι τωβϋλομένω κατανοάν.

1**ν & το φυσικόν Σώμα χμ} "Ύλην ιχε* w J&Sot* 
(εκ Τ8των γάς.') y&j ότι γενητον, Hgtj διά τάτο Κί

νησα ε%ε* την επί γένεση/, ηομ πξό πάντων τα τής κινή- 
ίΟσεως Αίτιον · (Κινησεως γάς 8σης, πάντω+εςι τ i to κι- 

vSv.) τοέυτα πάσί τόϊς λογχ μετέχασιν ωμολόγητομ. 
t οίνου κατά την πςοαςημενψ αναλογίαν , άναλογάτώ 
μεν τω Χαλκω τω Δυνάμει άνδζιάντι, ή πςωτη K&juvtt* 
δεος''Ύλη *& άμόςφός, ή μονόν εχ,8&Η τό Δυνάμει, ήγ89 

35.ί 8σα Δυνάμα πάντα τά  φυσικά» ταυτβν ί ’ είπαν, τά
σωματι-
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σωματικοί * τω Εΐ$η ίε τ2  *Ανίςιάντ'ος, το φυσικόν ΕΪ· 

τ« της*Ύλης μοξφωτιχόν1 ή ie Tt Συνάμα 'Evfyyeta 
jjyyv ή Κίνησις, [καΒ' ην ενεξγηται το Δύναμη πξοάγο· 
μενον βί το Ένε^γεία, τ£ τδ χαλκδ ^for το κν^ιαντο* 
ποιηΒηνο̂  Κίνηση, άναλογήτω τ % διάλυση, tj? όιαπλά· $ 
ση, τη &αζεση. (Κ«τα ταυτα ya'f ο Δννάμα ’Αν$ξιάς̂  
riyev ο χαλκός κινητof πςος το yevt&af τή Ένεςγείά 
*Αν$ξ*άς·) Το cTαίτιον της κινησεως τη ίλή, καΒ’ ην κι- 
νησιν το Δύναμη αυτής ενεςγητα/  ̂ τχτίςι κα& ην κηη- 
σιν itc τα Δύναμη nvotf σώμα φυσικόν ή *Ύλη irqoayrrotf to 
ife το Ενεξγήα nvotf σώμα φυσικόν, (rtro  <5e το euTtcV 
την Φΰσιν ελίγομεν.) άναλογήτω τη ανίξίαντοποιητίκί 
Τε%ν̂ . Τα> ίε άνόξιαντοποιω, riysv αύτω τα^ΐεχνίτή 
Τi το αναλογδν; ’‘Η πάντως όπςωτος κ<Μ άληΒής Τεχνί
της κgcj Δημιβςγός, ος *gw ο €)εός · Δυνατόν tv την Τε%* *5 
v»jv εκτοΓ «να/ τ$ Τεχνίτα; Κ«/' ora*· eTOtf Τεχνίτης ατος 
τήν Τεχνών «κ *χ»ν βν ίαυτω; 'Η ySv οί τ£ Τε%ι# r>jv 
Φυσ/ν «κα^οντε», όωσΗσιν nvotf rrjv Φΰσίν παξά Τω (deep 
Xgtj Θε2  σοφίαν x&f γνωσίν τ  αυτήν καλεσχσιν, η οι λί’  
ydVTif τκν Φυσίν ενυττάξχην τόίς φυσικοις, τον Θεόν της ip 
ίαυτ3 σοφίας *#} γνωσεως άΑοτξίωσχσι·.
^[ηποτ' tv, lit ή τίεξ εν τοΰς Τεχνβαίτ x&f οξγανα «VjV 

υ7ΐΚξγι*ά, βΐλτων ηπήν την Φυσιν όςγάνω μαίλον 
uvxXoynv , Bnot ξοπη Κίνα μόνην, H&f alter ο ol/tev rot 
φυσικά μχτατι&βμενην μιτατξίπασαν, όις ο ΔημΜξ· *}
yc'f inkaretf λόγοις i κατά την εμφύτόν αυτ£ σοφίαν 
Την «καταληπτόν, την των όλων ποιητικήν Hjif συνεκΤΡ 
κήν Κ§Η &αχυ&ξνητιχψ.
^οσαυτα Kgtf πεξι Φυσεως, ητίς εξιν, ως ήξητοή', το& 

μεν XfvayiaoK μόνον,  'λξ%η κινησεως * τois is κιν8· 3®. 
μόνως η&ϊ ήξεμασιν , 'Αξχη Κινησεωσ *5ΐ  ηξ*μιάς*. άζχη 
fa) αιτία, πξοσεχης·̂  το κινην έχασα tel ης*μϊζ#ν_*ά 
ύπό την τοιως & πως ίκα^σν, κατά Τ& νευσά
τα μόνα σοφά Άξχιτεχτονος χμ} παντόατίά Θ»31

kE®A»
I)
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Κ  Ε  Φ  Α  Λ  A  I Ο  Ν . Θ '.

ITsfi Τ 07Γ8 > Χ&ή Χ ?ίν8 .
Τ ων̂ ΟνΤοον τα μεν * Κ/ν«σ«ί «V/κ* Of Τονίσεις 

x&j * Αλλοιώσεις·, Key cu Korney Μεταβολα} · 
τα 'if, Άξφώ κινήσεων/ ως ηξο^γαμενως μέν 
ο Θ « ί ' (Irof y«£ fT/ το πςωτον x&) ά?χι- 

κάτοτον Α/Τ/ον οπάσης Κινησεως-) επομένως if, η Ψυχπ 
αυτ»} ύφ' έαυτης κίνησα το  τούτης μετίγ^οντα' %»το  

ΙΟΤξίτον όέ λόγον ηΦυσις-, επιτιjieinjf ίσο τοκ φυσικόΐς 
πξος το κ/ν«ο9«/ ο<$ εαυτών, Η μην υφ' εαυτών. Τ5 τ*β 
γοξ ’ίόιον τον £a,W. Τα «ν ταν Ο ντοον Κ νήσος 
«σ/* τα i?, Α^χα} κινήσεων * τ ο  ie* κινημένα, ως 
τα Σώματα, τα τ» V.wAa, Κ£/ τα S ie rra  * τα if, 

15 ia  τα κείμενα , as- ToVrof KW Xfsvof. To /άν Ικ Σώ
μα, iv To πω ές)ν · η ie Κΐνησις, εν τω Σωμοτ /* ο is' Χςό· 
yes’, fK Tjf K/v»jffe».
|ζα/ ToVrof μέν h i το τη πεζιέχοντος πίξος ακίνητο\\ 

καΒ' ο περιέχει το πεςιεχόμενον' τούτον i ’ eineiv, 
20 καθ’ ο συναφή «V/ πεξιεχομένη ngt) περιέχοντος. *£lc 

γάς το ayy«ox, ο totxcs λέγετοη μετ αφόρητοι, ηκ he 
συμπαν τόπος τη πεξιεχομένη, άλλ’ η εντός αυτή κοίλη 
Επιφάνεια , κα£τ’ κ* τα? περιεχόμενα συνάπτετομ * τον 
αυτο'ν τξόπον ngy ό Τόπος, of ayy«o» άμεταφόξητον λέ· 

2 $ yfra/, κατά τ»)ν απτομένην των. περιεχομένων σωμά· 
των ’Επιφάνειαν voetroy. Τοίνυν χ$μ οσάμοτος ό Τόπος 
έςι, ηομ ϋίοςοτός κατα μέ&ε£ιν τ 5 εν τόπω * "Επιφάνεια 
*/άξ *9<ν * »j i ’ ’Ew/φαναα μμ οσάμοτος υπάρχει, η#  
κατα Μήκος κ& Πλάτος άιχςατη. Των μεν 3ν ΐντόο 

3ο τ 3 Ου^αν» σωμάτων απάντων Τόπος ίςιν η κοίλη τ 3  
Ούςανη 1Επιφάνεια. Ε/’ ya? κινάτοη ο.Ουρανός
κατά την των μοςίων φοξάν, «Α* ϊτεξον Τξόπον άκί· 
νητός έςι, χα&' ο μή μεταλλάσσει τόπον ολως όμ3 · 
Κ*$’ ολον μεν Ιν ακίνητός ί?/* κατά μίξη is , κ.Λ1}- 

ϊ\τόςτε Ηθί ακίνητος, , όμολεξάτην την Κίνησιν Η#} 
*κξως τεταγμένην ποιημένος:
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ή κατά r»)v πξός τον Άεξα συναφήν Επιφάνεια 
τ5  ΑίΒίξος, Τόπος hi των υπό Σελιjvijv Στοιχείου. 

Των λοιπών δε σωμάτων των κατωτέξω, χομ εξής μεχξΐ 
χομ των επ'ι μεξχς σωμάτων, χα&0λ<χωτ*£6* το'ττλ κ<*/ 
μεξίκωτεξοι ευξεΒήσοντομ. Κ«/ ο 9Τζ>0(Τί%»;5· τοπος, εκεί- $ 
Mt K# ιδιοατεξος, of f?<v ή κατά την πξός τό πεξιόχον 
σώμα συναφών "Επιφάνεια τα ’Αεξος, ' ή τδ*Τδατος, 
η της Της, μη μετα^εοντος δηλονότι τδ υδωτος, ινα μή 
ως tv άγγάω μάλλον, η ως tv τόπω τό εν εκείνω σωμχ 
υ7τοληφΒείη, διά τό μεταφοξητόν τδ τόπχ τδ iv τωΓΟ" 
υδατι· η&ι μάλιτα ei χομ τό σωμχ συμμεταφεξοιτο,
"Ο μεν δν άξημενος Τόπος, ό κχτά την πεξιοχήν i$t xgj 
υποδοχήν. Κομ γάξ εκατόν των πεξίεχόντων γίνετομ Το* 
πος τω πεξίεχομενω, ημ} ως πεξιεκτικός αυτ2 , χομ ως 
ύποδεκτικός. Κομ §τός htv ό πλατυκως λεγόμενος Το-1$ 
πος, ος χομ ακίνητός hi χομ χωςιτός, άλλοτε άλλος yt* 
νοχενος κατά την των σωμάτων μετάϊασιν.

*Τ?οικε δε κατά λόγον άκξιβεςερον ό Τόπος, μετρον etvcu 
της των καμένων &εσεως* ωταεξ χομ ο Χξονος, με· 

τξον hi της των κηαμενων Κινησεως. ΑιτΙή δό η Θίσις* 20  
ή μεν, ύσ ιώδης* η <Γ, επείσακτος. ΑιτΙός δν ΐφμ ό Τό
πος* ό μεν, κατά φνσιν* ό δε, κατά συμβεβηκοΡ- 
'ΛΑά ngμ η ύσιωδης ®ίσις, διτίή' η μεν, κατά τόν ευ* 
Βετισμόν χμ} την ευταξίαν των οικεία# μοξίων ίκαΤϋ 
πράγματος, ως οΚΧ Βεωξΰμενχ, καΒ" ην κεφαλή μεν *5 
χομ %&ςες η# πόδες, χ#) τα  λοιπά των μοξίων Ιπ\ ΖωΧ 
τοιωςδε κείτομ πξός ά/ληλά τε, χμ} πξός τό ολον ζωον, 
χςμτό ολον πξός τά μίξη* $ίζομ δε χομ τελεχη χομ κλά
δοι επ) Φυτών, ομοίως* ‘Η δε, κατά την τδ ολβ ως 
μίξας πξός τό όλικωτεξον άναφοξάν. ‘Ω,ς γάξ των με- 3° 
ξων εκχςον κχΒ' εαυτό μεν ολον τί hi , πξός $  τό ολον 
λδγετομ μεξος * οίον ή Κεφοίλή, KotB’ εοωτήν μεν ολη τυγ* 
χάνεε, μίξας δε τδ σώματος λεγετομ' το'ν αυτόν Τξόπον̂  
χομ το ολον πξός όλικωτεξον u/λο, μεξος ετ'ιν* οίον ι»Γ  ̂
κοοΒ* εοουτήν μ& όλη hi* πξός δε τον συμπαντ» Κόσμον, % 5 
λέγετομ μεξος. ΑιτΙός 2ν hi ΧΜ ό κχτά φυσιν Τόπος ’\ <· i9



i μεν, των οικείων μοςίων έκχ^Χ ευΒετισμός' ό όε9 άφο* 
ξατμοί κμ} κληςος «V κατοχή έν) ίκα^α τλλ» τ£  βλ& 
κοσμ» μεςων' καΒ' ο λέγετομ Τόπος της γης τό μέσον 
τχ παντός, Καν τις εκςησαε την γην της πες) τό μέσον 

 ̂τχ παντόί Βέσεως , των μεν οικείων μεςων τον ευΒετ*σμόν 
εν τη οικεία κάθιζε* ολότητι * την $' ως μέςος rS παντός 
χχ εξα τότε Βέσιν. Διό κμ} αυτή όλη άφεΒασα, επ) 
τό μέσον οϊ&άη αν * κοάτοι των εν αυτή μεςων την πςός 
ά&ηλα φυλατίόντων συντόπωσιν, ημ} όταν αυτή νοοΤτο 

1 0εξω τχ μέσα τυγχάνχσα. Διά τόν Τόπον τχτον, 
ημ} Tot κ ιν ί  μεν α φυσικως ηομ τά  ha μένα, τά  μεν κι- 
vetraf·, τά ό' εςηκεν, Ίνα της ως μέςη Βέσεως εν κατά
ληψη ytvavTXf τά  κινύμενα ’ τά  ό' ιςχμενα τω άφοςι- 
όΒίντι Τόποο τάτοις ως μέςεσιν έμφιλοχωςχντα. Κατα 

i j  τχτον αν τόν λόγον ό Τόπος, χκ hey τό πέςας τχπεςιέ- 
χοντος. Πως γάς αν όίη τό τχ πεςιέχοντος πέςας-t 
τάξεως αίτιον η άφοςισμχ, αυτό μά&ον τό πέςας 
όςιζόμενον υπό των εν αντω γινομένων ημ} υπ αυτχ πε
ριεχομένων $ J

20 Ό  μ*ν *ν 1*"ν οικείων μοςίων έκχςχ ευΒετισμός, αχω- 
ςπός έςι Τόπος * καν κινητοί τό πςάγμα . καν ηςε- 

μη' μένα γας όιηνεκης ο αυτός, ε? αν η το πςαγμ» '  
ο ίε λοιπός τόπος χωςιζετοη Κινχμένων γάς των σωμά
των χ συγκινάτα/ αυτοΊς. Διό ημ} τά  κατά τόπον κινχ- 

35 μένα, πως μεν έν τόποο avotf λέγονται, πως 0 ' χκ έν̂ τό- 
πω. Έν μεν γας τω άφωςισμέιω τόποο τχτοις ως μέ- 
ςεσιν χκ άσίν. (η  γάζ άν νςέμΧν, τόν τούτον τόπον 
κατέχοντχ.)  Έν όέ τόπω άσ)ν άφωςισμένω σωμχσιν «λ - 
Aw* τω ΛΒξ* τυχόν η τω Τdart. KeCf Ητο* if# ο tv 

Ζ°πλατα λεγόμενος Τόπος, αίλοις μεν κληςοοΒάς, κατά 
συμβεβηκος χμι των κινχμένοον τόπος γκόμενος. Ή  
γάς κατά τόπον Κινησις, Θέσεων όί/λοτε αΤλοον’ ές\ Με* 
τάληψις, τχ μεταξύ αέςος η τχ ύπατος όιοαςχμένχ, εας 
άν παςέλΒοι το Ιχυςότεςον. Κ οι) η ΒέιΡς, ην μεταλαμ* 

35 βάνα τό κινχμενόν, των τχ άέςος fa)'μοςίων Θέσις, η των 
τδ νόατος. Γινετοη ό$ ημι τω κινχμέν» &εσις έπάσακτος.

D ' Τ ·
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Το γδν μετξϊίν αυτίν, « ί  τδ xivtuivt Bictv, Τόπος ες) 
τω ΧΜμενω κατά σνμβεβηχός. £1 ?ε τω κινΗμενω κα· 
roc τόπον, ϊόιος τόπος tx εν παξά τον ευΒετισμον των 
οίλάων μεξων. °Ον γάξ όιαμάβα τοπον, tx  αύτζ υπάξ· 
%» άφοξίσμός, ccJhcc τδ πεξιεχοντος άεξος χ νόατβρ, j  
«  κ&ί το κη/ύμενον α^οτε εν α&ω μεξα πεφυκε γΐνε&ομ. 
Καλώς tv οξίζοντομ τον Τόπον, ο'ι λεγοντες αυτόν μίτξον 
άνομ της των χαμένων ©έσεως- ‘Ο γάξ όξιτμός ΰτος 
πεξίλαμβάνα πάντα Τόπον εντε Σωμασιν εντε Άσωμά· 
τοις Βεωξύμενον. Κομ εν άσωμάτοις γάξ ©εσις νοάτομ ιο 
κατά τν\ν τάζιν* ως λεγετομ κά&ομ τνν όνάόα πξό τνε 
τξΐάόος, χομ τψ  τξιάόα πξό τός τετξάόος * χςμ κα· 
Too ty\v το/χυτκν Βεσιν τόπας οίόαμεν ’ΑξίΒμων. "Εν 
όε καν τόϊς σωμασι ©εσις, ως άξχτομ, η fcovaxJW χ&} 
υι επείσακτος' χ& tj ύσιωόηε όιτ%' ω?ε κατα τό rfct$  
©εσεως όιάφοξον ό αποδομένος τδ Τόπα λόγος; τοΊς 
όιαφόξοις εφαξμοζα Τόποις. Τί μεν tv εν Τόπος, υπο- 
τετύπωτομ.

όνος όε ενν ΆξιΒμός■ Κινόσεως, Καλάτομ ό' ΆξιΒμός
χομ ό άξιΒμων, χ$μό άξΐΒμάμενος, ωαπες λεγετομ 20 

μεΤξον τό μετξΖν τε χομ τό.μετξΐίμενον' οΐον ό μοναδικός· 
ΆξιΒμός, Yiytv « εκ μονάόων συντεΒαμενος, χ& ΆξιΒμός 
'ίππων jj βοών· χςμ πάλη ΧοΊνιξ χ ζυλivtjt χμμ χ τδ σίτ»* 
χομ Άμφοξενς όκεξάμαος, χομ ό τδ ύπατος. Ά?λά χομ 
τό άξΐΒμόμενον οιτϊόνεν* τό μεν, κατά Hoe ον, ως λ}· 2$ 
γομεν όυω κινχσας χτξΆς' τό $ε, κατά ΤάΡιν, ως λέ· 
γομεν πξοτεξαν κίνήσιν χομ υτέξαν. ''£?/ν tv ό Χξίνος 
άξιΒμός Κινγισεοΰς> χομ ως άξιΒμάν χομ ως άξιΒμύμένος' 
οίξιΒμΗμενος όε κατα τψ Ύαζιν, χτοι κατα το Ώξοτε·. 
ξόν τε χομ ^Τνξον' τδ Π^οτ^ον χ& ^Τνξον Τναμβανό· 1 ° 
μενών, κατά την τδ ανομ παξάταση»
Λλ & μ Ζ τ*μ Ι**ν *ν ® Χξόνος νπό τμς πξωτχς χ^  άπλης 

Κενχσεως τχς χυκλοφοξίκνς ‘ άνταξίΒμα όε πάλιν αυ· 
Try, ψ μχ γάξ υπό χξόνπ V τοιαυτχ κίνψις, υπό τίνος 
άξιΒμάη uv; Try πξωτψ tv χτμ κϋξιωτάτχν των Κιν*ί- 3 5 
σεων Try Κυκλοφοξιαν ό Χξόνος μετξων, κατ' tx&evty χομ

τάς
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Έ7Γ(τομ̂  Φι/cnttifc Κεβαλ. &*, 5*
αΑας κινήσεις μέτρα. ^Ωςε τί?  ̂μεν Κυκλοφορικής Κα>η- 
άεως, άρ&μός hetj ο Χρόνος, ηομ ως άριΒμων, up} ως 
άριΒμύμενος' των όε λοιπών .Κινήσεων, ως αριΒμων μό
νον ·, 8 μην Κ& ως άριΒμύμενος. Ου yap ημ) της έμής 

5 βαίίσεως, ηομ της ο-ης λευκάνσεως ΆςιΒμός esctf ό Χρό
νος ως άριΒμύμενος’ (επά «  τύτόγε, ύκ άν ήν αδιάφο
ρος, ύΒ' άμα καΒ' εν Νυν άφοριζόμενος. ) άίλά της πρω- 
της HSf} απλής τδ Ot̂ ctvS Κινησ^ί /uovjjff άριΒμητόν ωί 
ό Χρόνος, κατά το εκείνης Πξότεξίντε ηομ̂ Ύτεξον' (το loyeo^rifcrffcv re Κ0/ Τ^οντη? τοιαντης κτήσεως άριΒ* 
μύμενον, ό Χρόνος &>/ν.) Ουτο*1 αριΒμει τα εν τα7ς δια* φί̂ ο;? κινησεσι Πξοτερα τε ηομ Ύςερα κχσ εν το ακειοΫ Νυν. Δ to ηρμ αμα πανταχύ ό αυτός εςι χρόνος μετςοΫ 
υπάρχων πάσης Κινήσεως. Χρόνω yUp μετς&ται σνμ'- 15 πασα Κίνησα, ‘Ώσπερ δε των ά?λων κινήσεων εναξγε· 
ςερα ε4'ν ή κατά τον Τόπον ' 8τω η& ο ταυϊή τη κΐνήσφ 
συνων Χρόνος εναςγίςεξός εςι τδ τα7ς ά&οας συάντοα 
Κινησεσι. .
^[ήποτε ό' άχριβέςερον σΚοπΐόντι ncy eu cc&ecf πα&οη Ki

no νήσεις, οΐον Γεν εσάς, Αυ£ήσ&ς, Άόλοιωσ&ς, υπό τδ Χρόνπ μετριόνται τύτ8 τ 5 τη τοπική σννόντος κινήσει. 
*Ώραις yap, Η£Μ Ήμίραις, ηοη Μησι, Key Ένιαύτο7ς* 
K&i των ά?λων Κινήσεων όρϊζομέν τήν παράτασήν. . Οιί 
μόνον δε των Κινήσεων μετρον ίς'ν ο Χρόνος ·, ά?λα δή Κ&} 

25 των 'Ηρεμιών. K of avTotj yap υπό %ρόν8 μετρζντα} 
κατά συμβεβήκός. Οΰ yap κχΒ' ο Ήρεμίόμ* τντεςινι 
άπ8σίαι κινήσεων, κατά τ8το μεήτρ$νTotf’ άΤλά χαΒ' ό Ksty αυτού πως Κινήσεις ΚεχΒεόεν αν. Δίτΐή yap ή Κίνη
σα· ή μεν,  άντικείμενη τη'Ηρεμϊοο’ ή δε, ‘?θή άπλώέ 

3 ο παράτάσις, ή τις εςι κ&ί rf* tip*μίας περιλτάΙική-,
Γίτ!ε μέτρησα ό Χρόνος Κρι το ιαν̂ μενώ xfrj το ήρεμης. Την γάρ κινη&ιν αυτή μετρήσει χ& την ηρεμίαν όπόσήτις̂  ryev* εκατερας αυτών τήν κατά το tZvcq πάράτΗσιν. 
Ω~ε συνελόντα φάνομ,^μετρον εςίν ο Χρόνος της ίν γ&· 
νέσει ‘Ρο«?ί ητίς έςι κοινή ηομ ΚινήσΡως η#/ 'Ηρεμίας* Hgf τδ iv πχσι τόϊς γινομενοις ttvctf .

i> * &λ*χτ?9



^ελεχτεμ Si ΆξιΒμός ο Χξίνος, £χ οτι άπλως εζιν άς&.
μός' (επά συνεχής usd αυτός ωσπεξ η κίνησις ηομ τβ 

μεγε&ος.) ά&' ως τω λοξίσμω τ δ tv τη συνεχεία Πξο· 
τεξϋ κ&{ 'Τςέξ8  γνωριζόμενος υπό των οά&ε&ομ χξίνα Ju* 
ναμενων, οι» τδτο λέγεται 'Αξ&μός. Ούκ εσι S άπλως $ 
άςάμός, α/λα μέτξον η& αυτός, ωσπεξ e Ά ξιΒμός. 
Τέσςαξχ γάξ «σι μέτξχ, Άξ&μός, Mf/ίθβί, Te'tfe* 

Xfovoff. Kay e //?ν 'Αξ&μός, τ»5ν όιχκξισιν μετξά* 
τό St ΜεγεΒος, την Stotsaatv * © & Τόπος την παντοίαν 
Βέσιν* ό Si Χρόνος, τ>ΐν της γενέσεως $οψ τβ usd παξά-ιο 
τασ/ν.
A  leupetTcci Si ό Χξόνος κυςίως «ς ποοξεληλυΒότα μίλ·

λοντα, κρί/ Suuf&reei κατά τό Νυν. Key εςι τό Νυν 
πέξας μεν τδ ποοξεληλυΒότος, άξχη Si τδ με&οντος, 
χςόνα Se μέξος bSi τηλάχν,ον. Ά λ ’ οπέξ ετιν εν Γξαμ- 1 5 
μη, Σημ&ον' ^  Κίνημα, «ν Κινιίσβ * τδτ© εν Χξό- 
νω·> τό Νυν· *Αποσά γάξ κid άτομα > τό Σημείον, το 
Κίνημα, ηομ τό Νυν. Kaj 8τω μεν εχω τό πξωτως 
χαΒ' αυτό λεγόμενον Νυν. ^Τίανεξ Si Τόπος λέγετομ μεν 
Hid το πεξας τ ί  πεξιεχοντος' λέγεται Si η& η οικία so 
πάσα Τόπος τδ if τη οικία οντ«, κο&'οσον εχ& πξο- 
σεχως h> έοουτη τό τδ πεξιεχοντος πεξας' ατω λέγεται 
Hsfj Νυ  ̂ τβ, τε πξωτως ηομ καθ’αυτό, τβτεςι, το άμε- 
ξεσ usd ά&αίξετον, αυτό όη τό κατά χξόνον τον iit- 
*ίωτα λεγόμενον' οπέξ 1«>ι μεξος Χξόνα, αντιόιοοίξάμενσν25 
κατα tjjv 57λατυκι)ν όιούξεσιν πςος ποοξεληλυΒότα ηομ , 
μέλλοντα. Κβ̂  λέγετομ Νυν το το&τον τδ Χξόνα με
ξος y χαΒ' οσον βχα εν έαυτω πξοσεχως, τό πςωοως 
Hsd κ<*θ’ Λυτό λεγόμενον Νυν. Ένβ«?αβ δν Χξόνος ε’ΐ'ν 
• if) εκάτέξα παξαχείμεχος τω κυξΐως Νυν χξόνος ?ο 
%*?**?' ^  παξελείλυ&ότος xsd μέλλοντος συνεπώς, η&
Sa την πξός τό κυξΐως Νυν γωτνΐανα, Νυν λεγόμε
νος Hsij αυτός.

5 »  Ν ΐΜ φ ο?8  f S  Βλεμμ&δ

ΚΕΦ A-
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μης, το σημ&ον * «υτο A? το σνμάον ,  ίδιον 
9I??US 8Κ ί%&, ΑθΠ /Μί/όί ftf£0i ΤΟ OiOvSv. K #
οσχπεξ αν συνελ̂ οι σημεία, μόξιον βκ αττοτελεσε* γραμ- 

ίο μη? ύδε τόλάχιςον * επείπε? bS‘ άδηλων άτίΐε&ομ duvet* 
rotf, « Ά ’ εφχξμοζε* τα πάντα. Tec yd? άσιίόμενχ, 
tutroi πε?ατα άτίίονται' ών δε μεξος <3 *ν, ι&λον οτ< Kety οτ̂ α*· t&fV ο;? A? ^  β7< πέξχς, ύδε το άτίΐε&αι. 
*Ατγh&etf yd? Asyovraf, ών «μ « τώ .πΐ^ατα. ‘'ΟνΑ*15 λο'γον έ%« τό σημάον εν γξαμμί, τον αυτόν εν χξόνω το νί?ν, iv κίνησε* το κίνημα. *Ω.<ζί το Σνμβίον, το 
Νυν, το Κΐιημα, μη εχοντα μίξη,  καντεν&εν μηδε 
πί?ατα, δια tbto AiyovTotj άπε*ξα, ταυτόν δ’ είπαν, « 7Γ εξάτωτα.

20 Ιξατα Αότ^βν τξδπον wAw«̂ ov heyrraf,  « Α« τό $£if/u« 
71 εξccs βκ εζιν ενξέΐν, a>f eV< των κυκλικών τε η#} 

σφαιξικων. 'Επί τ&των y « f fet τι λαμβάναν αά κατά 
την πεξίςςοφην, κά'ν «Vo των αύτων επί ταύτα πάλιν ι? «ν«κυν,λ>ίο·«· ylvrjTOf.

*5 Χ^/τβν τςόπον "Απαξον Keysretj, τδ <διά κατασκευήν 
υπάςχον άδιαποξευτον, η μά/λον δνεδιαπδςευτον ‘ 

ios ο Ααβύξιν&οβ 7ΐαξά Κξησί, ηβμ πα?α Λακεδαιμόνιοι* 
c Κ εχδα*, εν&α tbs κατακξίτΒs ενεβαλον. ° Οτι ydς  
διε̂ ωδευτομ Λαβύς/vhos, εδ&ζε Δαίδαλο* ο τεκΙηνάμενο* 

3*°«υΓ0ν, οτε κα&ε*ξ%$ε*ς ύπδ Μΐνωνος συν Τω υίω'Ικχξίω 
εν res λαβυξ!ν&8 9 άπεδξα * κ$μ πξδ τβτβ ®ησεύς λ/νον 
ίζα·φα* τη* Bv?as iv τω daiivotj ύποΒηκαιε ΔαιδάλΒ, 
HSH τΒτο ίφελκομενοs iv τω î Jvetf. *0 τι δε κςμ ο Κεά· 
decs, εδηλωσεν η 'Αλωπη£ η τον μεοπηνιον 'λξιςομενην ττο· 

3 5 δηγησβσα,  Hgj την δίοδον αντω ύποδείζασα.Ι> 3 ΤεταςΙον
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Ύ έ τχ ζΤ ο ν  Τ ξ ό η ο ν λ έ γ ξ τ φ Α η α ξ ο ν ,  ο η ε φ υ κ ο ί διακόρευ

α ν  ε χ α ν , χ δ ιεζ 'τη τό ν  f e i v a f o w '  κ α ν α π έ ς  η Δ ιακ ε
καυμένη xgy η Κ α τε φ υ γμ ίνη . Τ Ζ  μεν yccg ωξΐ&ομ το  
μεγεΒ οε α υ τ ώ ν , 6iano^evTcy Kffj ά μ φ υ  ε*σ\ν’ χ & ϊ η τ£? 
e^c* ά σ υ μ μ ε τ ζ ία  κ ώ λυα  τί\ν α υτώ ν διεζέλευσιν.  ̂ ^
J”|^t7f7ov σημομνόμενον τ α  'Απειρα χα/ κυ£<ατν{>ον, a ε^ν 

αβτ< λ α μ β ά ν ε ιν  a το αυτό. Ta ro d" ε»ί τδ  Λ ς& μ α  
&εοοςατοη κ α τ ά  Π ςό& ετιν ' επ'ι $  Μεγέθ#?, κατα Δ<βα- 
£ε<πν. Π«ντ/τε γ«(> ά ζ& μ ω  π ςοτ& ίνομ  few α ά  , 
wc?v συνεχή επ’ άπ&ρον ύπ αρχε*  διομρετόν. ’Εττ< ίΐ! τ  a j© 
Χ ρίνα  Key χ μ φ ω  σ υ ν έ χ ο ν τ α ι ,  Π ρί& εσΐ£ δηλαδή Key Δ ια ί· 
ξεσι£. Koy Προδδεσα μ ε ν , ο μ ίϊλω ν εχ$* τ ο "  A n  άρον' ο 
Κ αρεληλυ^ω τ δε, ΔίοαρΙσε*. Κα/ το7ί αύ£ομενοΐ£ 6ε n&f 
το ϊς  διοαραμενοκ, δυνάμει τ ο "  Απειρον ενε~ιν' ο τι δυνατομ  
δηλονότι τ »  μεν αύζεδδομ , τ ά  6ε διαιρϋ& ομ φ * .  Ο ύ τε  ι $ 
y u q  Α ς& μ ος  ενεργεία fecy  eie άπειρον α ύ ζ η § ε ΐ£ ' ( π a s  
γ α ρ  ο ληφΒειε ενεργεια , πεπέρατομ·) α τε  Μ εγε& 0£ Ινερ* 
yeicc fecy  διηρημενον cis απ & ρχ. Π ά σ α  γ ά ρ  όιομρεσιε 
fvtfiyeicc, y ε y ow let, πεο,τερασμένα tcc τ μ ή μ α τ α  τίΒησιν. 
Ο ντω  τοίνυν Key π α ς  χςόνο£ ενεργεία  διοαρε^Φ-, « προ- 20 
$paiy δεδεγμενοϊ, πεπέρατομ- ^ i fe s  τ ο  'Α π ε ιρ ο ν , οί£7ϊερ 
I Δ υνάμ ει γινωσκεται· ’Εν γ up  τ ω  δύναάδομ παντο.- 
τβ τεμνε&ομ, κ&  μ η ία μ α  κ α τα λ ή γε ιν  τη ν  τομ ή ν, κ&  η α ·
Aw av£-S6cy π ά ν τ ο τ ε ,  χ φ  μηδαμα κ α τα λ η γε ιν  τή ν  α υ.· 
£ησιν, Β εω ράτotj τ ο " Αττβ^βν. ’Εν τ ω  δια ιρετά  ά ρ α  το  3 ξ  
• Α π ειρον, κ μ  εν τ ω  χυΡ ητω  Κά'ν yctQ μ  ή 6itUpr,Toy τ οϊ  '  Λ >/ν * I ^  ( * '  \ ‘ « , ,  ) S f’  Ν 1 ) '  >1
QieupBTcv, η μυί-rTcy τ ο  ocvhjrcv' cc& αν τ ο  μεν επ  e tn a ·

z~. __*. ' ί·» » > ____ύ__* ίι _r.

, -------  ·, --------- - - --·Γ. % · -  · %&>
ΦΟΛρεσις, ’Ενί(>γact τα 6υνάμα ι κΦ ατελή,£ ενερΎ̂ α· 
JAhovxo£ γάξ. τα^Δυνάμα ylvsroy * καν τω γίνε<&ομ, το 
f*yoy. εχα- Κoy. ωσηεξ ή τα κινητά 'Εντελέχεια φυλάτ- 
'*&Tot Το Δννάμα, Κίνησα; έλέγετο avoy' aroo Key ή **

Kflftt τα αυ%ητ$ 'Εντελέχαα φυλφίασα τ »Δυ·»^
Τ« ίγ.νφ #  χ/ιύζν&ασα, '
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στεςχς ε λ α β ε , v& j το "λσταξον ά π ε β ά λ ε τ ο . τ 5
Συνάμα το ''Αστ&ςον η κ  ?£/<>ατα/. Ο Ζτω H$tf Π λά τω ν το 
μ ί γ χ  hoc} το μιγ.ςον, ’'Αττ&ζον ε λ ε γ ε ν , οτι εφ εκατεςόν 
}-:ν π χττα ςιχ  Δ υ ν α μ ά -

5 Ϊ > Γ Α * ?  &  τ ε λ ε ία  ηκ εςιν Αστ&ςον είτε Μ εγ & ο ε»  ητβ  
!IAi/3eff tv too κοσμώ αόεν. ΥΛεγε3ος γ α ς  ηκ εςι μ ά 

ζαν τ η  O uqxvh ,  η& } Ht o s  υσ τά ςχα  σίεστεςασμενος' εσr«A) 
Hgcj V t h t h  κινησις στεστεςχσμεχη- Κα/ γ ά ς  ελάτΙονι % ζί- 
νω τΰ νυχ3ν\μερϋ σΰμστχς εκ τ η  αύτπ  «V το α υ τό  στεξΐ- 

ΐ ο ^'ctysTctf. Τ η  ο Ο υξχνπ τΗ  το στάν στεςιέχοντος στεστε- 
ξασμενΗ τυγχάνοντος-, στληΒος "Αττηηον πω ς  αν άη  Τ8 * 
τ η  εντός *, *'λ?λωί' $ε π ά λ ιν  εστά μάζαν Ηκεςιν άστάζΗ λ α -  
β ά ν ' ( « γ ά ξε ς ιν ·, Ηκ αν τ ο '’Αστεΐζον '“Ασταςον, εχον
μάζαν τ ι εαυτπ κ&} S ix  τΗΤο στεστεζχσμένον ϊν·) υποκά- 

1 5 <3 ν η ”Α μ μ ο ς άστ&ξος ei'.’Uj τω σ τ λ γ , Π ξ θ ΐ ι 3 ε  μενών 2 ν 
ctvry των ατόμων Ζωων, των Φυτών, των Α^εςων, 
των αΧλων απάντω ν σωμάτων, μάζον πάντω ς στλγΒος ευ- 
ξΐσκεταμ  νΩ .ςε  ηομ η ’Α μ μ ος στεστεξαςομ, άίγε στλη&ο* 
εΰ'/σκεται μ ά ζον  αάτης· Ο μοίως St Hcfi τα  λ ο ιπ ά  τω ν  

20 σω μ ά τω ν iSloc 3 εω ςπ μ ενχ , χ ω ς ίς  στάσης α μ φ ιβ ο λ ία ς  
σ τεπ εξα σμ ενα γνω ^ ψ οντο^ . ηο/η το  συμσταν ά ςα σ τλ η 3 ος  
τω ν όλων σ ω μ ά τω ν  στεστέξχςομ- Το γ ά ξ  εκ στεστεςασμί- 
νων * συγκείμενον , ο μ ολογ  η με νως στ επεςασμενον. *S1$8. 
Ηκ ε?ιν '’Αστ&ιςον εν τ ω  κοσμώ ύ ίΐν .

Κ Ε Φ Α Λ Α  Ι Ο Ν  ΙΑ ', 

• Πε$>1 Στοιχείων.

τ η τ ο ς '  Ποιοτης γ α ς τ ο  Είδος’ εστά σώ μ α τος  στεστοιωμένΗ
----! .......  '·%.*__ ’ A ... ~(ίοοστοιόν. Νυν St στξξι τινων χΤλων ό λόγος Αζχων Sev- 

, 3 5 τ£?ύΰν σωμχτοοΛων, εκ των στξωτων συγκείμενων 'Αξχων, 
αιτινες ιόΐως Στοιχεία κ&} απλά στςοσαγοξεϋοντ#] Σώμα-D 4 Τ<*\
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·/

Tcc ’ Στοιχάχ μεν, οΤι τά λοιπά φυσικού ρωμαία πςοσε- 
χάς εκ τάτων συνΐταντομ' Σώματα 8 απλά, πςίς τά 
συγκείμενα, εκ τάτων παςαβαΑόμενα. Πάντα γάζ τα 
ε£ ων η συνθεσις·, των ε£ εκείνων συντιθέμενων άπλατεςα. 
Ό «  μεν αν few Έναντιότης εν τάς Εί8εσι, (πάσα γάς $ 

Τενεσις εκ τα εναντία, πομ πάλιν εις ταναντΐον πάσα 
φΒί^οί.) π^ουπεμνηταί- νΟτι 8ε σωμάτων φυσικών χομ 
etiSijrav απάντων ζήτα τες Λςχάς, την* Ύλην χομ την 
εναντίοοσιν εγνωμεν, οάόθητΐί άν ε>η πάσα εναντΐωσις άξ· 
χικη> Χ& *Χ ή τνχασα αί&νιτΥΐ, ά&' η τ^Ύλν πςοσε- 
χ^ςάτχ χομ κοι\οτάτγ\, χ^μ 8ιά πάντων των σωμάτων19  
ύΐϊΐκασα. Ύοιαυτχ 8ε ετιν ι7 άπ\ή· Πξάτη γάς ασα κα· 
τά φυσιν η Αφη πασών των οάκΒησεων, εικότως χομ τα 
άπία μετα8ϊ8ωσι κοινοτάτως 7τάσι τοΊς οάθητοϊς. Τινα 
μεν γάζ των αίιΒητάν ά ’.ρατα, 8ιά το άχρωμάτιτον'? ° »  * . ί ftt » » ‘ 'I ' Λ  ̂ I — > I 5ties ο Αης τινα όε ανν,καςα, ως αψοφητα οιοςοΣπογ· 3 
γοσ χμί τό Εξίον’ οπαγα χ$μ τόις των σωμάτων άντιτν- 
πόες ά καθ' αυτά ̂  τ% 8ε πςός τον άϊξα πξοσςή ε̂ί ♦ τιε- 
φυκε τό -ψοφάν. 'ΛΑ' α8ε α) όσμφ) 8ιά πάντων των 
αϊ&ητων. 'ΐ8ά -/«(> ό 'λχρ, ωσπεζ χζάματος, ατωχ$μ* ·ν »τ>> » *λ <1 , ' / f t  λ * / 2®οσμχς ίσιας αμεΰεκίος χομ ταυτ% σιατ.οξΰ μευτικος γίνε· 
τομ χρωμάτων τε χομ οσμών. 'λλά αόε γευτώ ποιότητες 
iv πάσίν^&σι. Tc γαν υ8ωζ rcTr χυμόις υποκείμενον, 
ά χυμόν ετι καθ' αυτό. Μίνας όε 8ιά πάντων των σω
μάτων όιαπεΦοιτΥ,κυ'ας , τά.~ άπΊάς όςωμεν Ποιοι ήτας.
A7i[cy ccgcc etsv uv svecvTWTet̂  cci <iiCC7tuvT<vv των οοομοί* * 
των 8*νκαν 8υνάμ*ναι ι χομ κοινότατοι είνομ αςχομ- 
*Ρΐνες αν εναντίωσές άπία}; Θε^μότης ΧΜ Ψυχςότης, 

ΙΧγξοτης χομΞηξίτης, Καφότχς χομ Βαξότης^φΛα- 
λακότϊ\ς χομ Σκληςίτης, Γλιχξότχς χομ Κξανξάτης, Λ«ό· 
r»jf Hgii Τ(>αχντης, ΛεπΙότχς χομ Παχΰτης' Μανότνς 3 
HSH ΪΙνκνοτης, τον άςιθμόν ομ πάσομ Σνζυγομ οκτώ. 
Τάτων ηνες μεν α όυναντομ 8ξάν άς ά?λήλας, τινες 8$ 
Τοάς ά/λοας εμπεςηχοννομ. Ώξοσήκεε 8ε reus άξχικ&ς 
Ένάντιοτησι κ$μ 8 q u v  ε*ς αΑηλας ολας 8ϊ όλων, ά>ς αν 
Si αυτών ΐπιτελοίτο Τόνεσις η&  Φθοςά t up] μη8  » 2λχς̂  *

' ‘ V3T*



νπ* cl/kecc τετάχΒομ. Πα£ yu? <*ν όμοτίμως *Ας· 
χα/; To μεν «ν Βα̂ ΰ USM to Κέφον, το Τ^αχυτε n& to 
Λ«ον, «re -ττοίβν « τρ ;τ«%«ν <%υα<τ<ν. Ούτε y«(> το Βα» 
ξυ μετxSoln αν τα τχχζχκαμένω βαςυτητοε, ετε το Κ£· 
 ̂£>ον χεφότητος * ετχ Ζ το  Τξχχυ τςχχΰτητα^ ere το 
Aeiov λαότητος. Το μαλακόν St χμί τοΣκληςον, τοΓλ/- 
χ ο̂ν Η5*/ το Κ(>αυ£ον, το Λεπίον κομ το Παχύ, το Μανον 
*0/ το Πυκνόν, τχνΤχ πχντχ τω t)ŷ a κρί/ τα £*^α συ- 
vu7rdyerotf. To μρν yuq 'Ύγξον οςω χΑοτξιω ενόξΐ̂ ον 

ίο ε<?/ ταν ττό(>αν αναπληςικόν. Τοιετον χμι το ΛεσίΙο· 
μεξίς, ενπεξίόξΐ^ον ο α̂ 7Γ«ντ<\ Η# ταν κενοτήτων αν«- 
ττλ^ατ/κον. E<V MfJ/μνον yaf Κα̂ υ̂ ν εμβαλλόμενη Σι· 
μ^χλις, δυνατός SietaSSvetv «ί τ « ί  μετχζυ των Καςυων 
κενά: τε ςερεε̂  σώματα %ωρχς no# ταυτας οόνχπλχςεν. 

15 Γ$«υτ$ df K# το Ύγξον irosei. To γαζ χοως παντι 
ακολεΒα οςω τα χπ\ομε\ω χομ πεςιεχοντι, Διά ταΖτχ 
τοινυν υπό το Ty^cv τατίεσι το Αείr?cv, 'Ομοίως St χα} 
υπό το Ξηςόν, το Παχύ. yci(> το Σηςόν, τω
μεν οικείω οςω ευοςιςον, τω S άλλοτςίω <ίυσβ̂ *ον* (αντ<· 

20 βχτικον γάξ ί<;ι, χμ/ Τοΐς πεςιεχασιν, #κ ακολ«.&«.) 
ν τον αυτόν τρόπον χομ το Παχν με̂ /αλομεΡεε ον» εκ είς 

χα^αν ο*«σ<ν αττασαν. ίΐσαυταί το Πυκνόν χομ το 
Λ?β«'ν, το μενΰπότόΞκξόντιΒΐχσι, τό ό' ΰποτό 'Ύ*/ςόν. 
ΪΛγΐ7ΐοτε St χ̂ μ το ΑεπΊόν χεμ το Παχύ» το Μανο'ντε χ#

2 5 το Πυκνόν ταν ποιητικών χομ παθητικών αποΰοκιμα&είεν
ίνχντιωσεων, Six τό μη$' αυτχ SvvxSccf S(>av ολχ Si ολαν 
W  χ&ηλχ. Κα) εκ άν τ«ν *Αμμον η την Τΐφξχν ocvxyκα· 
Sein τις Ύγξχ κχλεσομ Six την ενεσχν χυτόις λεπίομε· 
ί«αν, Σνξχ πξοδήλως υπάρχοντα. ΎοΓλΐχξονόε, φχ·

3 ο νεξως 'Τγξόν tei μετά πά§ες τίνος. Ε» St το γλίχξον
νγξον* τειχντίο* αυτα, τετέςι» το Κ(>αυ̂ ον εςχ( Ξη· 
ξον. Τα yaf ενχντΐχ τοίς εναντίας ίπχξ%εσιν. ‘Τττ«· 
κ« ^  Το Μαλακόν τ? Αφν xaS'o μετόχι ΰγρότητος. 
Ί ο γας υπείχαν, ιάιον «?< τε  Ύγςε. die xgy το Μαλα· 

35 κον πεξιληφΒήσετομ τω Ty^a* άηλον S' οτι ngy τοΣχλη· 
ξον τα Σηξω.
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Φ χνερόν χν εντευΒεν, ως δυω εναντιότητες άπ\ομ περί· 
λυπόνται πεφυκυΤομ ποιάν re χ$μ πάχαν ολα/ δί όλων, 

χομ μηδαμώς rtaw εμπεριεχόμενη' θερμότης αυτομ δη 
χομ Ψυχρότης, Ύγρότηςτε χομ Ξηρότης, ομ κοινά} πάν
τως etev άν ειδοποιοί 'Αρχομ πάντων σωμάτων των οά&η- j 
των, Κα) τχ Διερχ δε χομ τχ βεβςεγμενχ χομ τχ ιδίως 
ΰγρχ-, καΒο τοιαυτα-, το άπλως'Ύγρόν περιεκίικόν έςι. 
Διερόν μεν χν λέγετομ-, τό επιπολης εχον ά?λοτρ!αν υγρό
τητα ' ως άτις ύδωρ επιχεοιλίΒω τυχόν, $ ξυλω, U 4*  
σωμάτι, η ίματίω μετρίως. Το γάρ εν βαΒει την άλλο- ίο 
τρίαν εχον υγρότητα, βεβρεγμένον κατονομάζεται, οΐος 
υπάρχει χομ ό πηλός- 'Ιδίως δε καλείται Υγρόν, τό εχον 
οίκάαν εν τω βαΒει κεκρυμμενην υγρότητα χςμ δείκνυαν 
αυτήν’ καΒάπερ ό Κηςος χρμ ό Μόλιβδος, χομ τά  λοι
πά των τηκίων οτε τήκονται- Ε» δε των φηΒέντων πε· 1 5 
ριλησίίικόν εςι το απλώς ‘Υγρόν, δηλον οτι χομ των άν- 
τικ&μΕνων, τό απλώς “Ξηρόν- άντίκειτομ δε τωμεν Διερω 
τό ιδίως Ξηρόν, onrp χδ' επιπολης άϊλοτρίαν υγρότητα όί- 
δεκτομ ’ τω ^ βεβρεγμενω, τό ”Αβζοχον * τω ιδίως Ύγρω 
δί, τό Ώεπηγός’ οιά άσι, τό'Ο^ρακον, χομ των Μετάλ- 20 
λ«ν, τάτε μη τηκτά, χομ τάτηχίά πρίνταν.η. Ύωνγάρ 
πεπηγότων τά μεν τηκ]ά, τά δ' άτηκία. ‘Υγ<®ον δ' α
πλώς , οοrep ολον δι ολχ άά φανέλάν ohetav υγρότητα 
κΐκίηται ’ χ$μ Ξηρόν άπλως-, οπερ, ολον δί όλχ ομοίως έμ
φυτον εχα ξηρότητα. 2 5
Ύ'χτων χτως εχόντων , έπεϊ καΒόλχ πάσα ίναντιότης 

άσίίη ποιητική χομ παΒητικη, ταις άρημέναις δυω Συ- 
ζυγίαις συνάγεται, χδεμία δε τΧτο>ν υπό την ετΕραν ευρί-
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σκετομ' (χδε γάρ το θορμόν χ$μ τό Ξηρόν χδίν υπό Βάτε· 
ξον τάτΙετομ- Kay γάρ χτως άν ην πάν θερμόν χομ Ξη
ρόν, η πάν Ξηρόν χομ Θερμόν ’ χτε τό Ψυχρόν χομ τό Tŷ op 
Ά  υπό τό λοιπόν διά ταυτά ’ πολλωγε μάϊλον χδε τΑ· 
ναντία υπό τ ’Αναντία’ πως γάρ εσοιντ άν υπάλληλα τα 
μαγεμένα;) πάντως fυ^λον, %τι τά πρωτως υπό των 
εΐρημένων Εναντιώσεων άδοποιχμενα σάματα , ταοτ αν 3 5 
«βν μοιχεία προσεχή ράντων σωμάτων των φυσικών.



J?I<5o7ro/<3ra/ /uev δν πςάτως τό Πν?, ΘεςμότχΤι xgif £χ· 
jforyrt' χ$μ μάλιςάγε Θεςμότχτι' ο $"Αηζ, ®εξμό- 

TrtTi χομ 'Ύγ<άτητι, χομ πλέον 'Ύγζότχτι* το ΰ^Τάωρ, 
'Ύγξότχτι χ$μ Ψυχζότητι, χομ μάΑον Ψυχςοτχτι' χ όε 

5 Π  Ψυχςότtin χομ Ζχζότχτι, χρμ τππιπαν Ξχξότχτι. 
Πυ? άςα, χ£μ 'Αχς, χομ"Ύ$ωζ, χομ ΓΪ?, Στοιχεία πξοσε- 
%η Των συνθέτων Σωμάτων των φυσικών. ι'Α <J>? Στα· 
χεία 8 καθ’ο μοιχεία, καθ’ο $  Σώματα πεποιωμένμ, 
ί£ χΑχλων τε γίνετομ χομ ε}ς χΑηλα φ^άξετομ. Koc/ 

10 τά μεν κοινήν κεκίημένα ποιότητα κοβαπε? το Πυ(> χομ 
ο 'Αηζ την Θεζίχότχτα, χ&ϊ το vTJa>? χομ ή Γ? την Ψυ* 
χςότχτα, $α$ίως ταυτα μεταβχΑε* eie άΑηλα, κα
τά μιαν ποιότητα πάμπαν <5# μεταβάΑοντα ’ τα  3ε 
χομ κατ' άμφω τάς ποιότητα? αντικείμενα, βζχδυτέ- 

15 ξοον ποιπτομ πζός αΑηλα την μεταβολήν' w? το"Ύ<$ωζ 
ΧΜ τό Puf, χ Γητε r&jo Α*1ξι ά $η χομ απλώς 'Εναντία
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εισιν.
Ι-λ ,  fi>  '  ι « ·  » *  ■> ι 0> »  r ’ 5* ι  > Λ > ι »

u  α ασιομ τ α υ τ α ,  Τη όσ ια  ο ενάντιον όσον, α Α  8 κ α ν  ο 
ύι'ιομ χομ υποκείμενα·, κ α τ ά  τ χ τ ο  ενχντιδντομ  πζος 

?0 χ Α η λ α  ΓΙυ̂  χομ Ύ όω ς, χομ π ά λ ιν  'Α χζ χομ Γ>?, α Α α  
καθ’ ά ς  είΰοποιδντομ π ο ιό τη τα ς . *Η γάζ εν Πυ(»ί ® ες-  
μόνης, τ η  εν *Ύ$ χ τι Ψνχβότχτι μ ά χ ε τ α ι ,  χ α } η Ζ ηςότηςίχξοτχς
αυ τη 'Τγςοτχτι· Κ«/ πάλιν χ εν 'Αέξι Ύγξότης τη εν 
\'V ΑΧζότχτι' Χ$μ χ &εςμότχς τη ψυχςότητι. χομ άπλως 

?5 επι πάντων των Στοιχείων, aj εναντίομ ποιότητες, Tttk 
έναντιοας άντίκειντομ.
Υ\άσομά όσιώοας Ποιότητες, καν ώσιν Έ$χτινά' (μετά 

γάζ τη πξώτό υποκείμενα δηλονότι της”Ύλης άποτε- 
λδσι το οϊείτεζον υποκείμενον ήτοι τό Σώμα.) πλχν καθ’ αυ- 

3° τάς &εω$8μενομ%ωξ)ς τό υποκείμενό, συμβίβηκότα «σ·/. 
Δ<ο χομ Ε$»ι χ#'/ άδοποιοι καλχντμ Ποιότητες, ως έτίξό· 
cvrof τδ ΕΪ$χς, δ ποΐδσι παςά τό eth: , καθ’ 0 αυτομ λΐ- 
yovrey Ε%· Το' μεν y#Q , μετά της ύλης νοείτομ, χρμ 
8<τία χομ υποκείμενόν fetv · ως τό πυζ καθ’ ο πΖξ, χρμ X 

? 5 γη καθ ο γη, χομ τά λοιπά των άποτελόμϊνων fiSuy· 
Κκβνο ^  jo. «^βί, καθ ο ομ Ποιότητες λεγοντομ άόη, χω·

ξΐς
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fisrt τ ν  υλν bnvcerrctf (πως γάς αν χ/λως έζ ύλης 
H# είδαν λεχΒείεν τχ  σώματα 0  HSH 8Κ fetv 8$ ασι* 

υποκείμενο*·, εν νποκ&μίνω δε μαλιςχ. Κάν ποτέ 0ι> 
alx λεχΒείη - Αια τ8το λίγετομώσίχ. διά τόμετχ τ$ 
υποκείμενα δΰναόΒομ μίχν tijlxv χποτελ&ν, χομ μη άπο· j  
y/vf<9Xf re άποτελε&’εντος » χωξίς rye τάτα φΒοςχςρ 
Vχυτόν δ απείν, διχλυσεως.
/\ιχ ταυτχ τοι το Η7δος χομ δεύτερα λέγετομ χομ ητίων 

Ουσία, μχΑον άϊ χσιωδες χομ 8Κ 8σίχ. Κο£ χυ πά
λη κνςιωτατχ χαμ πρώτων χ$μ μχλιχχ Ουσίχ φιλοσο- ιο 
φέίτομ πχξχ των όντως Φιλοσόφων χςμ δογματίζετε·
Το μεν γάξ xvev την ύλης επινοΰμενον , ών εν υποκείμενα 
τη υλη δυνάμενον εχειν την υπαξζιν, άκοτως&σίχ 8  κν· 
ξίαος λέγεται·. Το δε μετά της ύλην ον ενεζγeioc, χομ 
μετ' χυτής χξηματ'ζ» εν υποκείμενον, ών κατά συνεχή 1 5 
χην εκ BxTffltt των σννελΒ-όντων «V τον Τ8 συν$ετ8 άπχρ- 
Τι&μον πζοσχγορυομενα τ 8 συμπχντον, το τούτον etoovt 
δικαίως civ 8<rix κυρώτχτχτε χ$μ πρώτων Χ$μ μάλι-χ 
λέγοιτο. Τ8το δε εζι το είδικώτατον πασών των επί μέ· 
ξ8ί  8σιών πεξιληπίικον χομ συ/ληπΊ«ίον, χαμ λόγον εχον 30 
πξον χυτχς, ον η όλότην πρς τχς όμοιομες&χ: χυτής. 
Οντω δη χ$μ Πλατών τέν κχτοο μεξον χνΒξωπας* άν· 
Βςωπ8 κέςμχτχ πξοσηγόζευσεν.
Ουτϋν δε τεανάξων Ποιοτήτων καΒολικών, εικότως χομ 

τχ Στοιχεία τεανχξχ γέγονε. χαμ διτίαν έν εκχςον a 5 
αυτών Ποιότητας έκληξωσχτο· ΙΛονων γάζ 8τω το7ς ο̂ι- 
χείοις ενχντιότης τε χαμ συγγένεια πξόαετι * όϊ χς Γόνε· 
σις κομ ΦΒοξοο· χομ η διαμονή τ5 παντός. Δ<« μεν γαξ 
την 'Εναντίων<ν επιτελείτομ Γένεσιί χαμ ΦΒοξΧ- ίίασχ 
γαξ Υένεσις εκ Τ8 ivavris tie το εναντίον* χαμ πΟσα 3® 
ΦΒοςχ eie τ  Εναντίον υπό Τ8 ένχντΐ8 πάλιν. Ουχ υπο 
Τ8 τυχόντος γχς πάχε* τίπά%ον> αίλ υπο Τ8 'Εναντία’ 
όΤον, το "ψυχρόν υπό τ8 Βεςμ8 πά%«% την ΒεςμανσΡ*· 
Κ»ν ο Λύχνος ε*ς πυξκοαχν πςοσενεχΒάς παχν την 
σβίσιν* χΑ' 8χ ΰφ' όμοια πάχπ ό Λύχνος % υπό ό εναν· 35

τία*
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r<V. Κα) γά? i? ελάτ?»ν φλο£ ϊκόαπχνχτομ υπό rye μ&- 
ζονοε, yvccvrlarrotj if το μ&ζον τά yrlevt*
/\icc μεν Ην τ«ν ’Ev* vtW iv επιτελαΓα/ rivtatsygy Φ$ο- 

^ά’ ί»ά ^  τ«ν £uyy^K««v Ααμεν« τό ara*. <ryya- 
5 7Γ?ετα/ ya£ « Γ« τ ά *TiaTi, κατά τό Ψυχρόν, ^  τό 
“Tia>£ τά Affi, κατά το Yyfev, Kay c *Aης τω ϊ\υς\ κα
τά το Θερμόν, ncfij το Iluf Τ5 κατά το Λ^ό*. Key 
#τα τι? Κνκλοο- gva^cwoo T«f των μαχομέιων εναισ/ωτ 
άπχςτίζετομ, κ#  %ο̂ ο<· a&tfdwens e£ b>uvrurrpoto 

jo Hoy κοινανιάν συμπληξϋμενα.
J£a/ κατά τάο ‘Εοττά? if τά Στοιχ&χ n&j συνάπίσνταί 

iifcavToy. Bctf&et μεν yocf μόνα.tg ηΤη' ito ngfi 
mZatv ΰφίςχτοη· Κδφβν if μονως τό fltf * Ao fffl itSr 
a tv tTttTtohû eiy cacti eft sv&etoci το tyfye&cy φνσ/κωε* 

1 5 To i ’ υόο»ζ, καφότίξον μεν τη£ Tys κ&* ται/rg ίτηπολα* 
(ον, βα^ότΒξον if τδ ’Af̂ oo H&j rtsra> ΰφιςάμενσν.  ̂ *Ayg 
if, τδ μ ενιόκτοϊ κνφοτεξοί, τδ 1 li^c? if βχξυτεζα. 
*Ωςε καθαυτό κρά άττλάο, /Soffti μενΣτοιχββν, «Γδ* 
Κζφον if , το Πυ(>* ο <Γ ’Α«? κβά τό*ΤΑ«?ι irtfsTt x&j 

20 7iy νΜφοίτε Hoy βκχξέοί «σι, X&j Α ίαυτΖν τά πλΖςον 
Αεςάτα, το Πν̂ > SyhuSy Hpy τι}ν Γδ*, a&ykote συνάπίίΡ 
σι. Πάο μεν γά$> ει-αντια μά&ον, το Πι/f Η$ά τό*Τϋ»£* 
«■&*· i f , το η&  y Γδ· Κατά μεν γχ£ τάο ?rotyrt· 
v.ocs κομ vccSyrtr.ocs Πβιοτ«ταί·, τό Πν? t{gff το *Ύ$ως 

35 εναντία μχΧ̂ όν «σι ’ κατά ie roce ΐ οττάο, δ Γδ τό 
ΓΤΰ̂  ά&«λοϊ£ εναντιότατα.
Κ * /yoê  όντευθί ν «κατά τόπον aV  ά&άλ«ν Stx^xats 

ττλβς« rsroic συμβίβγγ.ε’ ν.χτωτίζωμεν τΖνολων οω· 
μχτωνχσι\ς τδοΓνις,άνχτίζω ότ πάλιν, nyavvarc τψΣελή* 

iovt]ve\jBvi ύηάζχοντατζΠυςοί- irr«vBcc& 9 τοςαχ&ω. 
iff Afyoicfv Πνζ, ο καλβτα/ jitao ΤιχέχκανμΛ* ίκότό κι»
vyaeax eοπτυγχάνον τινόο, iro&ccxts εχκαν&αι you yi-
. . . a  . .  η · *  « - .  '  .*· . '  . ·  »  . »  J L .

# / - , -r  ̂ v «®ETff USH _
XfusaAoi·, ûfaeoee. 0O$sv υπό xfwa&fr ζωογονώ

rctf
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Τα/ r/> υττο τ δ  εν Πυξός. To <ϊε ξοιχειωδες
κ& τό ςοιχ&ωδες Ύδώς, ζωογόνα tin, \ομ πξός 

σότασιν των συνθέτων σωμάτων παξαλαμβάνοντομ* 
ι^ιόντχ δ ' ί π  Χ μ εΤξίχν, TO μεν, τον K fυςα&Λν * ΤΟ 
τ ίτ ο  το <5wkovikov εξγάζετα; Πυ^ j

Ή » '»  μ«ν av Βάτεξον των Στοιχείων επί πλ«ον ύπεξε- 
χει &ατεξΒ, tots μεταβχΑει τό  ελατίόν υπό τδ 

οιλβονοί κ^ατάμενον, κα/ ylveraf το συμπαν, οποίον το 
ύπεξβάΑον. νΟτων δε πως ίσάζη τάναντία πάντα,
X&j μηδέν Ιπικζατεςεξον ηκατά πολύ τδ  λο/πδ, τότ άπο· ίο  
Τελάτομ τό Σύνθετον, ίκατεξΗ δζωντος «V ίκάτεξον, ηομ 
υπό §χτίξ% ποίχοντοε ΒατεξΒ * v&j μηδετεξΒ κατακξα- 
τηιτκ ίτεξϋ, διά f  riv ciov Ισότητα των δυνάμεων, ctAol 
χολαζομενης μεν της εκατίξων άκςότητος, γινόμενα 
δε τινο: Μ εταξύ. 1 5

/\άτι δ' ΒΚ εφν (v/cuov ηομ ατομον τδτο το Μεταξύ, 
(κ$ϋ/ 7“ ? εν πλατ μ &εωξάτομ x&j πολύ διάφοξόν 

£?/, καθα Κ97 μεταξύ τα λευκά κςμ τα μελανός, 
ωχςόν γάξ ηομ πυ$όν ηςμ φαιον ηομ αΑα ποΑά.) διά 
τατο ηομ τα  Ε\2tj των συνΒετων πλείονά ts εισι, ηομ 20 
αΑηλων διοΐσοντα, τάς διαφόξΒς £σ ιώδεις νε K&j επα· 
σΐωδε*ς Πο-ότητχς κτωμενα * κατά την ποιαν των Στοι
χείων κξάσιν τε ηομ άΑοίωσιν τβ  Πυξός, Τβ *Αόζος, τα 
νΤδατος, κομ της Γης.
^αυτα  γάξ μόνα Στοιχεία των σωμάτων καλ&ν άζι&σιν 2 5 

ο» πλ&ςοι των φυσικών * ών ε=;ι κα) ό εν ϊατξοις δόκι
μος Γαληνός* την''Ύλην δε και την. Ποιότητα * ήτοι τό 
Είδος, μίνως'Αξχάς* 'Αςχων διαφοςάν, v.aj Στοιχείων 
τ&εμενοι, τό τάς μεν*Α ξχάς, ΒΚεζ ανάγκη ς ομογενείς 
<«»α/ τοΐς πξάγμασιν, ών άσίνΆξχομ’ τά δε Στοιχεία, 30 
πάντως ομογενή. Αιό την μεν απλήν Ποιότητά, οΤον,
Την ©εςμότητα, 'η την Σηξότητα, η την Ψυχρότητα*
Υ, την Ύγξότητά} Στοιχ&όν φασι της σύνθετα Ποιότη
τας, της θεξμότητος άμα δη v.oif Βηξοτητος, χομ πάλιν 
τ%ς 'Γυχξίτητος άμα δη κομ 'Ύγξότητος' το δ' «πλδν 3 5
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Σώμα, σώματος Στοιχώον τα μη ατΓλδ, οΐον το Πυ£, 
tj τον Άεςα, ij το Ύδωξ, η την Γην, Στοιχ&ον σώμα· 
τος τα συνΒετα. Σώμαγάξ άπλχν, Ύλη μετά i loti· 
τητος · ©εζμότητος τυχόν, r, Ψυχξότχτος, η Βηξότητοτ, 

5 y ‘Ύγζότητος.
'Τ'ά μh αν άξημίνοί τεαταςα Σοιχώα χαΒαξά χαμ άλι- 

χξινη, μονος cide όιαχξηων οξαν. Ot/d? γας ε 
αδεν αυτών ΰίμιγες των λοητων διότι πάντα νε̂ όΒευτομ 
τοίς ετεξογενεσιν, βίταν, treξύ&δίσι χομ άναμέμιχτομ, 

ίοx&j μά?λον η ήτΐον οί&ήλων μετάληψη' ωςβ χχτά τό 
επικζατχν, τό μεν ΪΙυξ όνομάζ^ομ, τό δ'''Ύδωξ’ χομ 
τό μεν > ’Λέξα’ τό δε, Γην· Τατο δ' υπαγοςευπ χομ 
αυτή *1 οά^ητις. ‘Η γάζ Γη συνεχετομ μεν χμ} α χατα· 
τεΒςχυϊομ ry συμπλοκή τα νδατος oioyst rm χό?λ% συν- 

1 5 δεδεμενχ * κε%ςω~αι δε χομ άνεζωπνςητομ τώ πυξ 1 * σιλή· 
ξης δε hiv άε), τώ χενω χώξαν μη δ.δασα, xav u7ic$ij 
δά την τα άεςος παξεΐσδυσιν. Δ/ο χ§μ ε̂ ηκεν οςΒιος χομ 
άνεχετομ μη πετίΙωχυΊχ. Ουτω δ) χοόττ) των ά&ων Στοι· 
χείων ες'ν εύςών. ’Α&* χομ άτι αυτν,ς της ςαχαάδχς 

20 φυσεως ε-Π τό λεγόμενον χατανοησομ. Τά γάζ ςοιχώα 
καθ’ ο Στοιχεία, χαΒ'αυτά μεν χδαμα hiv' ωααες αδε 
τά, τα λόγα Σταχώα τά άκοσιτεοσαρχ ’ δϊ άδηλων 
δ' άε) χετχωρηχ'οτα. τό συνΒετον άποδιδόασι. Κ ομ γάρ 
ωσσεζ τα μεςη τα ο λα τύγχανε* μεξη, χ&\ χαΒ αυτα 

2 j «να/ χ δΰνατομ μεξη όντα * χτω χομ τά Στοιχάα τα συν· 
Bha hi μοιχεία, χομ δϊ άδηλων άε) χεχάςηχε, χ$μ 
αδέποτε καθ’ αυτά ύφετχχεν’ ά&ήλοις δε πξώτον άννα· 
ναχρκΒεντοο χομ χατ επικράτειαν ενός άδοποιηΒόντα’ 
Χτως ως εζ απλών των χατ ίπιχράτοιαν, χατά δεύτε· 

30 ζαν σΰνΒεσιν τά  τε Ζώα συνιτώσι, χομ τά Φύτά, χρ) 
τά μίξη αυτών

|~{λ«ονοί μεν τοι των ά/λων Στοιχείων μετεχα της Γης 
ν τά Φυτά xgej τά  Ίωα χςμ οσα πεξίγ^α σώματα.
Γχαςον γάς πεξ) τον fixerον τόστον μαίλον σιλεονεχ7«. 

35Κομ ά τχς Γης τόπος τό μέσον τα παντός' τοϊς χσιν
tv τα



ev τω τόπω της r>V, πλέίςον ύπάςζει της Tijs: * «rat
Kpj ^Ύδαtos μετέτομ αυτols Άέςος τε ημ} Πνςός, πςός
λόγον της από Γης τστων) των Στοιχείων τοπικής
διαΐάσεως. 1

/
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν .  ΙΒ '.
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I lf f i  των φαινομένων Φλονων χαιομένων ΤΤίξι τον 
ΟύζΛνδν, %&ί των κΛλβμενων A/ycov, Y&j 

Λωλών, ijgrf διο&εόντων’Α ^ ω ν .

Ά

νωΒεν μέν από της άςχης rS Στερεώματος 
μέχςι ημ} τ8  τέςμοοτος της Σελήνής, το ςμ· 
Βέςιόν έςι Σώμα * κοιτώ δ' επ) τό μέσον ημ} 
πες) τό μέσον τα  των σωμάτων βαςυτατα 

HSH ψυχρότατα·. Γη τε ηομ *Ύδως' η Τη μεν, επ)τόί$  
μέσον' τό δ'^Τδως, πες) τό μέσον μεταξύ δέ τέτων 
των σωμάτων ημ} τ5 Α)Βέςος·> ό Άης hi ημ} τό καλιό· 
μενον ςοεχπωδβς Πυ̂ , έχόμένος μεν της Γης ημ) tSvTδα· 
τος, ό Αης* μετά δε τον 'Αέςα, το Πΰς τετχγμένον 
τό τοιχ&ωδες, α?λο τυγχάνον πας» τό έντελεχεία Πυ£, 30 
η γην τό διακονικόν y οπές έτιν υπεςβολη, ηομ οΊον ζέσις 
Βεςμκ. Τ2 δέ λεγομένη Άέςος διά τό έπικςατΰν, ίσον 
μ*ν πες) την γην, ύγςόν έςι μάλιζα κμ} Βεςμόν' (μετέ
χει μεν γάς χοή τίνος αναΒυμιχσεως ζηςας έκ της*γης.'} 
τό δέ πλέον y άτμΐδος έςιν υγςάς. 2 5

μεν ϋν πες) την γην τη νφ' ημών καλή μένα Άέςος9 
τοιητον' τό δ'ύπές τητο, Βεςμόν ημ/ ζηςόν η δη. Κ otf 

τητό έτι τό καλή μενον τοιχειωδες Πυ̂ >, ο διά σννη Betuv 
λέγετοηΐΐυς' χυςιωτεςον δέ καλείτο/'Ύπέκκανμ*. ‘Τ* 
πεκκαίετα/ γάς πο&άκις, μικςάς έπιτυχόν χηησεως, go 
h&i Πυ̂  έντελέτατον γΐνετα/. Τητο δη τό ‘Τπέκχαυμα·, 
συνεχές hi τω ΑΙΒέςι- Κατά γάς την κοΐλην επιφά
νειαν της σεληνιακής Σφαίςας, τότω συνάπίετα/. Κ#/ 
ωσπες τη Α)Βέςος\ τό μέν έςιν είλικςιιές·, τό δ’ ήτίον κα- 
Βαςόν-, KSH μόόλιΤΛ ίσον ές) πες) την κατά τό'Τπέκ·ι$

κανμα



*E?nto|bt?£ Κ εφαλ, <,3'. 6 5

K«Ujua συναφην, βίών ύποτάΒμη Τη ΑιΒεξος ev * Ι?Το Aj 
χ#' τδ ‘Τπεκκανματος το μεν εςιν ολοί Βεξμόν χ$μ 
ξηζον  ̂ <W άνο μα/kcv χομ τ£ ΑΙ&εςος εγγύτερον’ το 
δ' ητίον τοιχτον, βσον κατοτε^ο, *«/ τδ ΑιΒίξος άπό· 

ςτεξον* φεξομένων γάξ κύκλοι 7*5 ΑίΒεξος χομ των ev «ti
ro σωμάτων,, τ  ο πξοσεχες άά r# χηησει διχχξίνόμενον 
Ικπυξχτομ  ̂ χ<μ εν  Βεξμ'οτεξον μάλ&α χ& ζηξότεξον· 
"Οσον δε τδ Αίθε^βί άφε?ηκεν, ητίον υπάξχπ τβ/δτον, 
ττ̂ οί λόγον της άποζάσεως. Συγκιν&ται δε το Α’&εξμ 

to κατά λογον το αττ«ν 'Ύπέν.χαϋμα’ συμφεςετομ δε 5roc 
άα τ»)ν συνεχβαν, η#/ ® εχόμενος τ ητη Άης" πλην τη 
οντος εντός των της Γης έξοχων, j<W άναπληςπι>τος τά :  
ανωμαλίας της Της-, χομ ατταςτιζοντος ταΰτην, co êtvaj 
σφαίζο&δη συν αυτό» Ourcs γάξ ηκ ετι κύκλω συμπε- 

1$ξΐάΎετομ, διότι θολεροί παχύς ̂  καντευΒεν βαςυτι·
ξος κ&{ δυσκίνητος' οτι χςμ το  υδατι χομ τ% Tjj συγ
γενής· 7σως χομ των κατά τά  οξη έξοχων χωλυχσων 
αύτχ τυ'ν μετάςασιν.
Τ « «  λ 7 τ8 'Αέξος τη μη σνγκινΗμενχ τω 'Ύπεκκαύ· 

30 μάτι-, οσον άπογαωτεξόν ε<?/> τητο δη K&f ψυχ?ό- 
τε£ον* το μηΒ' υπό καύσεως, μηΒ' υπό τον κλ/οκοο 
ακτινών ανακλώμενων ΒεξμοάνεόΒομ· Πςοαΰιτίΐασων γάζ  
των ηλιακών άκίίνων τδ Γδ, Κθ5/ πάλη εκ ταντης ανα
κλώμενων , τδ Αττλδ παξόδω Βεξμοάνετομ, ο μα&ον 
πξοσγαότεςόν ε<?ι τδ άεξος' τΐ δ' απόγειό τεξον̂  καΒ'ϊσον 
άπογειοτεξον ̂  κατά τοσχτον Η δεχεται την εκ της άνα- 
κλασεως των ακτινών Βεξμότητχ* Έξα&ενπσι γάζ οά 
ανακλάσεις, «V «χ«νδ τον αε£« χεο̂ ίε'νον τον άκΐινωκ 
χομ σκιδνα μενών,

Ιο^Ητων πτως υποκείμενων >, σαφεςεξον είπωμεν  ̂ οΠ της
Fiji κβΜ τδ '’τδχτος uVc τδ ‘Ηλ/β θε?«< ν̂ομενοιν 

»Τβι της Γης αυτής χομ παντός υγζπ Τη εν αυτή x g f  
πεξ\ αυτήν) &άφοζος 'ΑναΒυμίασις yivtrUf' χ$μ η μίτ 
** τ» υγξα* ητις καλ&τομ Ατμις η ό απ αυτηύ 

3$τ>)? χσίοος τ^ί Γης> ξηςχς πσης> ζηςά" ητις χεμ καπνω^ηί 
HSH πνευματώδης *ΑναΒνμίαΤις λέγεται' χ$μ άπλως %τω

*  Κίί
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Up} άλοξίςως Ά\»§υμΙασις ονομάζεται. "Μετρχμσι Α* 
χμ} άμφω Βεξμοτχτος τω &ά Βεξμότχτα γίνε&ομ. Κ«/ 
&ιν Ά τμ$ο: μεν φύσα, $εςμον χ$μ ΰγξόν' άνκΒυμι,ά· 
σεωί Αε φυσις, $εςμόν χομ £κξόν. Key ε'̂ ιν 'Ατμ)ς όυνά· 
μ «, οΓ«ν '*Ύ$ως · 'ΑναΒυμΐασις Αε όυνάμεε* οΐον Πυ̂ >. j 
Κα/ »? /utv \\vccBvjulucris επτπολάζεε A/eo χχφότχτ* * (το 
yce? &εξμόν ζχξότητ* πξοσλαβόν, κ&φον γίνετομ') 
υι Α’ 'Ατμ'ς, υφιΐατομ Α/« βαξυτχτχ. To y « f  Aŷ o'v, 
μετίχε* βαξύτχτος. Μέχξΐ μεν χν Τίνος ν Ατμ'ς χαμ 
ι| 'λναΒυμΐχσις συμμιχτως χμ} ά^ακξΐτως άνεξχοντομ' ίο 
9rfciecroe/ Αε, ίιακςίνοντομ* χομ το συγγενές εκοοτεξΛ 
ξητ « ’ χοίντευθεν *τ μεν Άτμ'ις , εναπβλιμπάνετομ κα
τωτέρω ‘ if A ' Ανα^υμΙασις, μετά Τΰ 'Ύπεκκαυματος 
γίνετομ. ΟυΑεν ya£ έ<τ<ν α/&ο χλτλ τ«ν χσιαν το ‘Τ- 
π έκκαυμα, >j 'ΑναΒυμίασι: ’Ατμ/Αβ? κεχωξίσμενχ χομ ι5 
άμιγχς.
*po τοινυν 'Τπέκκαυμα χινχμενον υοτο τχς τΰ  κύκλο- 

φοξίκζ κινησεως, καθ’ ό «ν μχλι~χ τχν πξός το 
βζχφΒψομ επιτνβειότχτα χομ συςχσιν έ%«, κατα τδ· 
το έζάπίετομ-  ̂ 20
* Α ν μ κ̂οί έ%# H9V πλάτο£ το ε£ού7/1όμενον, φοά·

νετομ κοαομενχ Φλβ£, παξαπλχσΐως τά*ς εν τά*ς 
άξάξοας εζ&7ίΙομενοας καλαμαις γινόμενον.
"Α^ Αε μ»ίκοί μεν εχ% , μχκέτι Αε ελατοί «ναλογον, 

τότε γίνετομ Α<£, fl Δαλβί, ») Αοθεοον «rav &ατΊωνϊ$ 
'Αςν\ξ.  ̂  ̂ ν
"Αν μ?ν V*V 37 πλέον χ«τ« μ?κβί· το άτίίομενον, ελατίον 

Αε xotroe πλάτος, χατοο Αε τ* πλάγια καιόμενον* 
ποιείτομτιν&ς εΚ7τυςάσ&ς χμ) εκ ς̂ομάς τχς ίζάφεωςμΧ 
καθ’ auraV, οί̂ λα συνχμμενας ολω τω κοαομενω σάματμ 3° 
cw· Ακ«ν άποσπινΒϊΐξίζ&ν, το το/5τον Α<̂  όνομάζετομ. 
Ό ταν Αε /-tovcv εν< το /uifxoi | εξημμίνον, μχκετι Αε Hfli/ 

άποοοΗν&χξΙζον ι το το/δτον χαλ&τομ Δαλός.
"Α ν Αε εν ύπάςχν χ&} συνεχές τό τδ έζαπίομίν# 

‘ΎπεχκΛυίΛοοτος μνκος, ά?λά ίια^ματα εχον, (ok 35 
κεχωξισμενών οντων απ’ άδηλων Των τάτα μιξών* }£ίχν

σύτ,οοσ/ν
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σύζασιν εχοντος εκάςα αυτών') καί τά ύιαςηματα Je 
λεπίην ’Αναθυμίαση εχη rax > τΙξός τό ε’κκαυθηιο/ npf 
χύτην emrqietoVt άφεςωτα Α' άτι άδηλων τα  μέςη rS 
τοιάτα ύπεκκαύματος εχη ηαΐ βάθος ngcf πλάτος ομοίως 

5 τω μηχει, τότε γίνονται ο) όοκαντες Αατ7«ν Άςεςες» 
° Οταν γάς η πςωτη κείμενη των τοιατων συϊάσεων υπό 
τητ κπησεως εκκαυθν ■> ταχέως τό Πυ£ Act της μεταξύ 
λεπΊης άναθυμιάσεως επ) την εφεξής κ&μένην σύμασιν 
AceA’Aorafr ηομ άτι ο ταιτης παλιν ομοίως επ) την μετ' αύ- 

ίο την’ ηομ τατο ποιεί, εως άν επελθη πάσας τ  ας κατά 
τον άςημενον Τξόπον εφεξής άδηλων ασας συΐασ&ς τα  
τοιάτα 'Ί π εκκαύματος' ηςμ φαίνεται τό Πυ£ το αυτό 
την άςχην άνωθεν φεςόμενον η§ιπΊαμενον Act την- ταχείαν 
ίιάίοσιν. ‘Χΐί γάς επ) των Λύχνον, όταν ο μεν, καίη- 

15 rotf, άλ̂ ος δ' άποσβε&άς·, ευθύς ύποτεθη αύτω* η άπό 
rS νεωΐ) εσβεσμενα άναφεξομένη 'Αναθυμίασες επ) την τα 
καημένα φλόγα άφθάσα , καθ' ο Ιπλησίχσεν χύτη, 
ίξάτίίε* τον υποκείμενον Λύχνον, εξαπΊομενης της iφέξης 
άναθυμιάσεως τη πςωτη εξαφθείση υπό της τα κοαομόνα 

3ο λύχνα φλογός, εως της τα λύχ\ α θςυα&Ιαος, άφ' ης 
η 'Αναθυμίαση * φαίνεται A? ά Α«ΑΑίμενον τό Πυ^ ά)λα 
εξ ά&α άπίομίνα, ά&ά τό πςωτον άφθεν φεςόμενον * 
ατως υπολαμβάνει χςη κάπ) των ΑάτΙ&ν ηομ φίςε<&0{
λοκάντων 'Αζεςων γΐνε&αμ ά/λα μετ' «Λ  ο ταχέως εΡα- 

η · .  b ' 2 '  ' ~ ι t\ / ~ < '*
35 πιομενα οιχ r r v  πςος τ β τ ο  επιτηό&οτητα της υποκεί

μενης̂  Ύλης. Ότε μεν ητως ο) Λιάτΐοντες γίνονταιy υπό 
της κινησεως των άςανίων σωμάτων εξαπίομενα τα υπο
κείμενα αύτοΊς Α} το7ς' άςανίοις σωμασιν εππηόάα πςός 
ε α̂ψιν ΚΎπεκκαύματος ηομ τό εφεξής εξάπίοντος, ωαπεξ 

3ο ειςητομ. Ότε $'εκ τα συνι~αμίνα Α« ψύξη Άίςος, ος 
υπό τό Ύπεκκαυμα την θέση εχε*, το εναπ&λημμενον 
iv αύτω θεςμόν πεςι$ε)λόμενον > ηομ υπό τα πεςιεχονγος 
αυτό 'Αίςος ψυχόμενον ηομ «V εν άθςοιζόμεΐΌν, ίξαφθεν 
εκθλίβετομ μετά βίας xpf φεςετομ, ωσπεςτά εκπυςηνι- 

3$ ζόμενα φιπίαμενον* οΤον, ως όπόταν ημών τας Αχκτύλας 
συσφιγγόντων i H&j μάλιςχ τον μεγαν re up} τον λ*χα-

£ 2 νόν
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νον νπεξ τό μέσον τα Πυκνοί, εξολκ&αίνεί e Πυξην χρ} 
εκπη8ά, ngtf μκΚ&ν «  μετεχη λαότητοδ χομ γλιχξότη- 
τοδ-, (ωδ οι των ελαίων Κόκκοι πυξ>δ %ημα φεξovtss, x&j 
τα t&tois παξόμοια.') τότε 8η τό αυτό μίνα Πυ^ 

όκ εξάτιlet τό εφεξής. ' Αμφοτεξωδ 8ν 8οκβσιν ό  5 
ΑιάτΊοντες ylve&ocf.
Ύ ™  μεν τ of τό $κκξίσ& γεννωμενον Πυ?, πο&χ/.ιε άδ 

τό κάτω μεςοδ Βλιβόμενον, χ& eis Την χςη eis Βά- 
λακαν καΤαφέξετοη, χ&) νύκίωξ χ& μεΒ' ημεξαν οάΒξιαδ 
χσήδ. Τότε 8ε φεξετα] κάτω, όταν από τδ αιω μέξ&δ iO 
η τδ άεςοδ πύκνωσις τε χ&} ψΰζ;ς άξζαμεχη, τό ivcmet- 
λημμενον αύτ% Βεξμόν εις τό κάτω μεξοδ άπωσηταμ 
Aw Τϋτο χρ} ό Κεξαυνόδ ΠΪ£ ων eis τό ν.άτω φέξεrctf, 8ιά 
τ«ν βίααν εκΒλιψιν * ιτιε% τω πυξ) κατά φυσίν η eis τό 
άνω φθξά. 1$
" Ο *  μεν αν εν τω άνωτεξω σωματι ενώ τό 'Ύπεχκαυμα, 

wceflwrow φάσματα γίνεται, τω εζοίπΊε&αι γίνε· 
ΤΟ{, τηδ ΆναΒυμιάσεωδ εκκοαομενηδ x&f κατά το έ£ηδ 
8&8ι8ομενηδ, ώδ άξητοη * *Οσα 8' εν τω κατωτεςω, εν&α 
ό ’Αήξ, τ$ ’Εχκξί'σ&' τω, ψυχόμενης της ΰγξάδ ανα· a Ο 
Βυμιάσεωδ, εξ αύτηδ την ‘'Εκν.ξίσιν ylveQcq.

8 ’ αν Wet Βεσεωδ η πυκνΰμενη χμ ψυχόμενη Άνα- 
αυμιασts, xgcf εφ α τετξαμμενη αη, ατωδ et/.cs 

χομ επί τούτα τό εξ αύτηδ εκκξινόμενον φεξε&αι Πυ̂ .
Ή  ναξ Μ τό άνω γίνε&αι την "ΕκΚξίσιν, αν κάτωθεν 2 $ 
η Πύκνωσις * η eis πλάγιον, αν εκεί σε συνέβη η Πυ- 
κνωσκ* Η κάτω, αν άνωΒεν η άξ%ή τηδ .Πνκνάσεωδ 
ylvrjrotf.
ϊ ά  πο/λά μέντα των eis τό κάτω ξηραμένων, eis τό 

πλάγιον φέξετο^, οιά τό 8ύω άμα irotet&Uf τούτα j© 
φοςάδ* tijv μεν, «V τό άνω χ&} κατά φύση' (ενά  
τω Ώυξ'ι κατα φύσιν, τό άνω φϊξε&αι*.) την 8 ' eis τό 
κάτω, βιοάωε 8ιά την εκΒλιψιν. Κα/ εϊιν η eis τό πλά
γιον φοξά εκ τε τηδ άνω χ& τηδ κάτω μικτή. Τατο 8s 
γίνεται, όταν μη8 'έτεξα 7δάντ$ &ηκξατ%> 35
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Υ\άντων Ζν των τούτων curia. ως μέννΎ?ςη, ή 'Ανα&υ- 
μίασις' ( αυτή γάξ ή ε^χτίίομίνη.) ως A? KtySvTe 

μ#} TIoiSv, ότέ μεν ή Κίνησις των εγκυκλίων σωμάτων, 
(υπό τχυτης γάξ τχ  iv τω ‘Τ πεκκχύμχτι ε^άπίετομ )̂ 

5 ore δέ ή 'Αέςος φύξις ημ} πυκνωσις.
*Ό η δέ Άχτω Σελήνης eu τοιχυτομ ylvoyretf συϊχσφ κμ} 

εκδξομομ̂  παξίςησιν ή φχινομένη χυτών εν τη δια- 
δξ:μ% ταχυτής. ‘«Ω,ί γάξ τχ  υφ' ήμων (>πί\ύμενχ, &χτ· 
τον των χςεξων ήμίν δοκά κινά&ομ διά την εγγύτητα, 

ĵ O.uri’ εγγύς (κάνας όμοιω χξωμενχ τα%«* ατω ημ} οι 
ά)χΊΐetv λεγόμενο*, ΒόότΙον των φυσά 'Αςέζων ήμίν κινύ* 
μαοι φαίνονται δίεγγυτητχ..
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η ψ  Κομητών. > ή$ λ τδ Γ  αλα?ίδ Κνχλβ*
πεξ) των πςο&ξημένων έλέγετο αίτια των Φλο* 

γων, τ.ων Ααλων κμ{ των λοιπών' ( έλέγετό 
"γ̂ . δέ υλικόν μεν αίτιον εκείνων ή καπνωδης 'Ανα* 

Βυμΐχσις, ή δυνάμει. Ιϊυζ Ζσχ κμΐ Six τδτρ 
καλϋμειη ‘Τ  π έκκαυμα' ποιητικόν δ' αίτιον, ή των 8ξχ· 
νίων ελεγετο κίνησις.) ταντχ δη κμ{ των νυν λεγομένων 
curia δοκά τχ  αυτά. *Οταν γάς Six την ry ΑΙ&έςος. 

9 5 'Αίμ των εν χύτω σωμάτων πεξίφοξάν, άς τοιαύτην ’Ανχ* 
Βυμίασιν, ευκξχτον δηλονότι πξός εζαφιν, εμπίση πυ· 
ξάδης 'Αξχή, ημ} ή χΑνα§υμίχσις υπάξχη π (πυκνωμένη. 
HSH ςεγαν Πυ̂ > δυνχμενη, ημ} μη λεπίή Ηομ άχυξωδης 
H9W φχόίως αναλισκόμενη *- χ&χ δη ημ} ήπυξάδης* Αςχή 

3ο μή&Ζτω σφοδξά H&f πο/λη. ως ταχέως η& επί πολύ εκ- 
καύση την πυκνότητα τχυτην'· μητ αυ 8Τως ά&ενης, 
ως άποσβειΒήνομ ταχύ, «Α* ίχυξοτέξα της τοιαυΤης 
HSX έπ) πλάον δυναμένη διαμέναν' άμα δε συμπ’πίίοι ημ) 
κάτωθεν αΤλην κατά τατο τό μέςος 'Ανο&υμΐχσιν ευκςχ· 

3.5 τβν άνχφεςειΒα/ ηομ πξός εξαφιν επιτηδείων * τότε τα 
%Χ7βόμηρν> *Α<Π7β δοκά Κομήτης η Ηωγων!χς%

Ε 3 V



70 NtmtpQ?8 78 Βλζμμββ
JT* μεν γοίξ παντη ομοια η εζαφ  ις &η της άναφεξομόχ ης 

Α νχ^ υμ ιά σεω ς v&j οϊον σ φ α ίξcetδης * Κομήτη όνομά·
«  επιμήκης, n«y«>viW πξοσαγοξευετομ. Ketf 

όίμφω δε κοινω λόγω Κομητομ λέγονrotf. Συντελεί S' η 
κατωΒεν αναφε··ομενη ποος εζαφίν f υκξατος ’ΑναΒυμϊα- j  
σις τοΑ Kô ojrDWi, «77* διαμονήν χοξηγίαν παξεχπσα τω 
πνί>ϊ, Hpy «* ~»jy ^  Kails’ φαντασίαν. Ου yaf ττεξιω· 
ξΐσμενον χμ} αποτετοξευμένον ε̂ ϊ το καιόμεχον, οί?λ' ίκδξο- 
μχ-, thus t%cv y&j εξοχας, Si us η φαντασία της Κόμης 
γίνε raj. ίο
' Ο T(iv Ρ*ν *ν ί  το,χδτη 'Αξχη της συτάσεως τε ηομ όζά- 

■ψεωε εν τω κατωτέρω γενητα/ τόπω» κα} μη πλη- 
σΐον των αςεςων, καΒ' εαυτόν ό Κομήτης φοάνετομ. Οταν 
δ’ εγγύς τ 8 ΑιΒεξος υπό τινα των Άτεςων η των πλανώ- 
μενών η των απλανών, η τοιαύτη ' ΑναΒυμίασις συςχ, ύπο 1 5 
της τ5 ’Λτε<?ος εκείνα κινησεως την αιτίαν της συτάσεως 
κα} της έ£χψεως έχασα' ( κα} γάξ Ου μόνον ό ^Ηλ/ο?, 
άϊλά κα} cl 'λτεξες aid της κινησεως Βεςμαίνοντες την 
Την, οίναΒυμιάσε%ς ανελκασιν εζ αυτής κα} μάλλον εκ τ 8 
Άέβος.) τότε δη τότε των πςοϋπαςχόντων τις Άζέξων 20 
Κομήτης φαίνεται. Ου γαξ η φαινομένη Κόμη των άςε· 
ξων πςός αυτός ύπάξχ& τοΊς Αζςάσιν, οί?λ' ύπ αύτός 
ασα φαίνεται πξός αυτός, κα) συμπεςιάγετομ αυτοΊς, 
Οταν μεν έν άνωΤεξω η#} πλησίον Τ8 Αι&έξος υπό τινα 
των 'Ατΐξων η Κόμη γενητα/, ίκείνω συγκιι&τοίί, ο5ί 25 
εκάν8 τη τοιαύτη σύνασα την αιτίαν παςΐχοντος. 
Οταν Ss κατωτεςω κ&) καθ’ έαυτόν ό Κομήτης συτζ, 
ϋκέτι τιν) των 'Α=>εςων Ισοδξομύί, ά&! εφυςεξ'ζων ηομ ύπο· 
λαπόμενος φαίνεται- Τοιαύτη γαξ ή κ/νησίς τε ηομ ^ε- 
ςι(βοξα Τ8 Υ.όσμπ τ& πες) Γίν, 8Κ ίσοδξομδσα τοίς 8ςα· 30 
νιοκ * dXd sS' όμαλως αυτός ϊπομενη, tS' ακςιβως σφαι- 
ξίκη' ατε μη κατα φύσιν 8τω Si) σφοαξίν.ως κινημένων 
Των πεξεγειων, α/λ’ υποσυςομενοαν μόνον υπό της Των 8ξα- 
νιων κινησεως. Ει Se Kgfj δι ΪΙλά,νητες βιαίως KtvtivTctf 
την απ' 'Ανατολών εις Αυσμας, «Λ α  τέως η κίνησις 3 5 
αύτων σφοαξικη' των δε πεξίγείων £ τοιαύτη*

*0Τ4
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‘ Ο *  A πυξωόηε η των Κομητών fa  σν^ασιε, τό οημοά- 
ναν χύχμόε τε ηομ πνεύματα πλάϋε αυτχε γινο- 

μίνΰε, τεχμίζίον. 'Οταν γάξ η Βεξμη xgj πυξω̂ ηε ανχ- 
Βυμίασιε πλεονάζοι, brchτε συνίςαντοη, ηαμ υπό της 

j τααυτηε άνχΒυμιάσεωε ο Ά ηξ ξηςότεξοε yiysTctf·, Kgff 
ίιαν.ξίνετομ 9 no# huKverctj to εξατμίζω chto tS πες) 
την γην τάπα x&{ αναφεξομενον ύγςον, coze μη συνίςχ- 
c9otf ςαδίωε t&j μετάβάΑ,άν as υόως.
^ 8  $ε;.μη ylve&eif ποΑχς Κομηταε μη$ε πλαΐχχιε doe 

ιο ο; Διχτϊοντεε, ccΑχ H&f τ£ς γινόμενες εκτός, των 
Τροπαίων. γίνε&ομ μαΑον+ ηπες ίντόε, αιτίαν τιΒίασι 
Trv Τ8 Ήλ/», H&} των αΑων Πλανητών κίνησή οί με
ταξύ των Τςοπιχων χιν&μενοι· ( τοιχυτη γχς η τΰ Ζω· 
&ακ8 Bens κκΒ'· ην των Πλανητών η χίνησίδ' ) όίιχκξΐvtt&t 

15 τα 7roAci}Jncy λεπΊυνασίύτάε πυκνοτεξαε χοή πεπιλημε- 
vae 'ΑνχΒυμιάσαε, out ms an tv υλη των Κομητών*
jyjiχλιζα <Γ out ία $οχα rS μη γίνεόΒαι κατά ταΖτα τα  

μίξη Κομητχς, ωε επίπαν το as την Τ8 γαλχκίοε 
χωςχν, riyitv as τον γαλαξίαν Κύκλον το πλα^ον των 

ζοταΗΤων αναΒυμιάτεων άποκςίνεΒο  ̂’ χοόκασε άΒξοιζό- 
μενον, ποιαν το φάανόμενον Φως. ^Ώτσεξ γάξ τινεε 
των Άςίξων η των Πλανητών, η κα) των 'Απλανών φαί 
vovTCCf Κομηταΐι χαΒάπες αξητοη, συνιςαμίνης υπ αυ
τός άνχΒυμιάσεωε πυκνό τέξας xaf εξχπίομίνηε xodj συμ- 

$5 πεξίφεςομίνηε αυτοΊε' ατω $οχά χάπ) τ3 γαλαξία y /- 
veiBaf Κυκλβ. ύΟ γάς η πεξ) ενα των Άτίξων 'ΑναΒυ- 
μίασιε τοιχυτη γενομίνη, Κομήτην ποια-, τϋτο πεξ) τύε 
*Αςίξχς άμα γινόμενον, χαΒ' 8S το γάλα φοάνετοη, τον 
χαλάμενον γαλαξίαν Κύκλον εοιχεν άποτελάν. Το τοίνυν 

%οπες) ενα των Άςίξων ylvsQetj πεφυκόε, ύκ άπαχος γί· 
νε&ομ xcq πεξ) τον ολον Ουςανόν. Ε» γάξ ίνός 'Aqtyoe 
χίνητιε ποια τι τοιΰτον, ύκ άτοτίαν νπολαβαν xodj Την 
των πάντων χίχητιν το χότο όύνα&αι ποιαν, ά/ς εκξΐ7τί- 
ζαντε χά ίξάπΊαν τ>ίν υπ' αύτ^ς ΆνχΒυμίασιν xotf σν· 

3 5 νεφίλχε&χι· Τό τοιχτον δε ytvtiBxf μάΑον «κοί, χαΒ'ο
Ε 4 μίξοε



μεξος τά Oû oeva πλάνοι xotf πυκνοί xotf μεγάλοι ’Α<ίερς 
&<τί. Κ ατά μεν αν if ον ζω&οοχόν η το/«υτ>1 άναΒυμΙασις 
xcif ούςασις α μένα' iicTt χατά τάτον ο "Ηλ/of yet) ol 
λοιπο) χινάμενοι Πλάνητες, ίιαχξΐνασι την τοιαύτην συ'<?α- 
σιν v.otj λεπίύνασιν. $
*O r< ^>0< γαλαξίας Κύκλος μεγι^ος ων Hot} αυτός, ygf 

λοξός ωσπες ο ζωδιακός, ύπεξβχΑα τη Βεσα ras 
Ύςοπιχάς, κοντινών ετεξοον εφά-ηίεται Κύκλων α πο$ω 
των Πόλων οντων, xoij χάτομτα ζωύιαχά εκ πλάγιων, 
ως μη κατ' αυτόν χ*ν«<θα/ ras. ΪΙλάνητας, ότιτε πλύ'ΐο 
ξΐρ ο τόπος μεγάλων xetf λαμπξων Άςεξοιν, ουλογον 
υπολαμβάνεται ύιά re την Β-έτιν xetf τό των κατ' αύτον 
'Αςεςων πλήθος xotf μεγεΒος άΒςοιζομενψ την άναΒυ· 
μΐασιν xotf συνιταμενψ xotf έξατίίομένην ποιαν εν τάτω 
το Γωλα. Tara ό αν &η σψ&ον, το xotf αυτα τα 15 
Κυκλίί r>jv τύ^ασιν πλάω άν#μ **4 πλαον τό Φως εν τω 
ετε·'ω ημιχυκλίω, χαΒ'ο διπλόην τκά εχων ό Γαλαξΐοος 
όξάτ^, εν ω μάζας xotj πυχνότεζοι Άςίςες άσίν. Ει 
Το*νυν iv Τω Κύκλω τάτω (βοάνετομ τό Φως, «V ω οτολ* 
λοϊ χα/ μεγάλοι '/ίζεξες, xotf αύτα $  τα Κυκλ« πλέον 2ό 
πάλεν όςάται τό φω*, εν ω μέρα πλάας xotf μάζας 
Αςεξες' εύλογον τας Ατεξοος xotf την χινησιν αυτών τα 
χατα τον Γαλανών πάΒας Α*τ<« «ν«/ oie&otf* επά xetf 
πάντων των «ν 7 5  λεγομένη άπ\ανα Σφάιζχ Κύκλων, 
εν τατω μόνω τά μεταξύ τοιάτων άχερων πεπληξωτοη- $ J 
Κατά γάξ τας άλας Κνχλας φανεςά όιαλάμματα φού· 
vovr«f, xotj τόποι πc/λοϊ 'Αςέξων xtvol.
*£jiiv αν τό Τάλα ως όΐον οςίσα^ο^, tj ίιά ττν εχχξισιν 

γινόμενη τα μεγίςα Κυχλ* Κόμη, Δ*ό χαΒά* &&· 
retf πζότεςον, α πο&οι άόέ πολΰόχις Κομϋτομ γινοντα/ 30 
Λω το την τοιχύτην σύτασιν άποχεχξΐίΒοη γ#{ uwsftvS 
άποχξινε&οη άς τάτ'ο'ϊ τ α  τόνον.

7» τ« Βλεμμ̂ »
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΙΔ'.
Πε?< 'Ομί3?β, Χ&λοί&ς, Χιονος, Δρόσβ, χ&ί

Πάχννβ.
σνεξ των πςοείζημένων άπάντωνπαθων Αίτιον 
υλικόν η 'Αναθυμίασα ίγνωςίζετο' ατω 8η 
των νυν λεγομένων Α’ίτιον τοϊατον γινωσκε- 
Totj η Ατμα. Α'ΐτιον 8έ ποιητικόν, εκείνων 

μεν η των αςανίων Κίνησα* τάτων 8έ, η Ψυ£α. ■ ‘Η γχς 
ίο τοι 'Ατμα, η μετεωξοτέξχ yiverctf υπό πλεΐονος άναφεςο- 

μΐνη θεςμότητος, η μίνα κάτω ποι τα περγεία 'Αέ(>ος, 
8ιά την βζαχυτητα τα dvciyovroe ταυτην θεζμα- “Ανω 
μεν αν άνενεχθείσα ηομ ψυχθ&σα, yivtrctf '’Ομβςος, xsff 
Χάλαζα, χο/} Χιών' κάτω 8έ μείνασα ψυχθείσα, 

1 5 ylvsToq Δζόσος xg} Πάχνη. νΟταν μεν yu/> απογειοτέξχ 
γένητα/, χωξίζομένη της άναγάσης ταυτην θέςμης χ&

■ χ«πνά8χς 'Αναθυμιάσεως, xgt} της σύνεσης τχύτη Βεξμό· 
τητος, της μεν, έκκςινομένης χομ άναφεςομένης πςός το 
'Ύ π έκκαυμα' της 8έ, σβεννυμένης, 8ιά την τα τάπα ψυ· 

20 χξότητα. τότε 8η ψυχόμενη η Ατμα, Six την άπόλει- 
ψιν τα θεςμα πυκνατα/, xgej εις Νέφος ε% 'Αέςος συνίςχ- 
τοί/, xg} άςνΎ8ωζ μεταβάλλει, χ& "Ομβζος ylveraf.
Ε * «  η μέν Άτμα εκ τα υίατος λ̂ στίυνομένα use} άξοοα· 

μένα ’ αυτή 8έ λεπΊυνθάσα χ&4 άςοαωθεισα, γΐνετομ 
ί$\\ης% ό 8' 'Αης παχυνθείςτε xg/} πυκνωθείς, yiveretf Νέ· 

φος' το 8έ Νέφος μεταβα/λον εόςνΎ8ωξ, τον *Ομβςον 
ποιεί. ‘Ο τοίνυν uvayet xg} μετεωςίζει τα υγξαο"Ηλιος 
καθ'έκάτην, άτμίζων τη θεςμότητι use} λεσΑύνων xg} 
8ιακξίνων * τατο συναθςοκθεν εις τον άνω τόπον Kg/} 8108 

jo ψυχζότητα συςάν xg} συγκ/μθεν, πάλιν υ8ωξ γενόμενον, 
πςος την Γί?ν καταφίξετα/.

μη κατ' ενιαυτόν 8έ 'ϊσον τω άναχθέντι κατενεχθη, 
άλλ εν τισι τεταγμενοα χςόνοα χατχφέςετοΜ xg} άπο- 

oidoroci k m  το αναχθεν vyξον, xg/ υτεςκσαν τω μη τα· 
35 χέως μεταβαλείν. Δω xgj μετά τα αυχμηξά ετη φι

λά πάλιν επομβξχ yiveSaf' της αμετάβλητα μεενάσης
Ε S υγςας
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uyf«f άναΒυμιάσεως συμμεταβαλήση^ τη άναφεςο·
μέ?η·
Ή  μέν «ν ε£ υΛκτβϊ «ε άέξα μετχβολή, διά μέσης 'Ατ· 

μίδος γίνεται. ‘Η ya? ’Ατμί* παχυτεςός έςιν άήξ, 
εχωντι n& νδατος, κ# λ »  τ£το αε̂ ο* τύγχανα n$i) $ 
υδατος μεταξύ * »j <Γ ε£ αε̂ ο* «ε υΑ*>£ μεταβολή διά με'- 

γίνεται Νέφ8ς·. Κ«/ οπές ή Άτμίς κάτω, τ$τ άνω 
το Νέφος, Κ«) άμφω γάς άέςος Hoy υδατος μεταζίι. 
W  Ομίχλη·, πεςίτΊωμα τής «ε υδως τΰ Νέφας συ*/- 

'κςίσεως fei Η&Ι μεταβολή. Το γάς υπολειφΒέν to 
από τής -Νεφέλητ εν τη εις υΛ«>£ μεταβολή τϋτέςιν·, 
■οπές εν τη νεφέλη αγονον ευςεΒη μη δννάμενον eis υδωξ 
μεταβαλάν. ομίχλη το λοιπόν. εςι. Γίνεται δ Ομίχλη 
καί το Νέφος, όταν μη δυνηΒ% πιληΒήναΐ «τωε, ως ας 
υδως μεταβχλαν. ΟΒεν ή Ομίχλη κ&1 σημάον μάΑοκρ5 
ευδίας ε?'ν, ήπες υίατος. Νεφέλη γάςωσπες άγονος 
νπάςχει μημεταβαΤλασχ μεν as υδως ως ζηξοτέςχ* κά
τω δε πίπίασα πάλιν ως ψυχςοτέςα,

Ό " »  /uiv ίν εν τω άπογωοτέςω τόπω συναΒςοιιΒεΐσα 
η Άτμ'ς ψυχΒη, καΒως αςηταί, τότε γίνεται ' 0 μ· 20 

βςος * os ά μεν κατα μικςά μόςια φέςοιτο κομ μη άΒςο~ 
ως αϊλά νατά μέςος·,. ως κατ’ ολίγον εκ τΰ Νέφας γενον 
μένος κ#λ«τα/ ψεκάς * «  <5ε κατα μεί<?ω Κ£Μ άΒςοωτε· 
ξον, ως η&ι γενομένης της άς υδως Τ8 νέφας μεταβολή 
ονομάζεται'Ύέτος. . $5
φ  λ2<τί δέ τάυτα γίνεσαι-, κ«τα τα* ενιανσίας Γίςας.

A J γα  ̂τοιαυτα/ ‘ΑνχΒυμιάσεις η& Μεταβολομ, κα
τα τα* βίας κινήσεις τ S Ηλία μάλιςα γίνονται, καΒ’ αε 
Κινήσεις κομ «/ ωςομ τδ ’’ίτ#*. διαιςήντομ, Τον γάς ο’ικ&ον 
κύκλον αμεόβων ό λιος, τα μεν διακςίνει των υποκειμέ· 3° 
ν«ν σωμάτων, πλησίον αυτών γενόμενος’ (τα, τε γάς υδα· 
τα-λεπΊυνει κ§μ αυτήν τήν yijv.) ηίά τάί\ αναΒυμιάσεις 
ποιεί τα Λ, συγκξίνει πάλιν, άφιςάμενος πόξ^ω- Τότε 
γάς σνγκςίνεταΐ ή ΰγςα άνχΒυμίχσις εις νέφη H&f υόατα· 
OBtv τζ πξοσό^ωτε η&ι άφό&ω των εναντίων παΒων ο 35 
Ηλ<ο<· ««Tie* γίνεται ν κινύμενος τ ον ζωδιακόν.

'■ Γίνεται
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Ρ Ivsrctf $έ καΒημεςινη τις από της πες) yrjvvyξότη·
το£ eis ’Ατμ$α μεταβολή* λαμβάνβσα ηομ αυτή 

την άξχην έκ της καΒημεςινης υπές γηντεη,ομ υπό γην 
τδ Ηλ/& κινησεως, κατά την μετά τ$ παντός συμπεςι- 

5 φοξάν. ’Εκ Λϊ ταυτης της καΒημεςινης Ά τμΐίος, οση 
άν μη Ιχύσ&εν επ) πολύ μετεωξΐ<8 η\ομ> Λα την uc&ewav 
τδ άνάγοντος ταυτήν &εςμ$, εγγύς της γης ψ ύχω σα  
νυκίως (ψυχξότεξομ γάς ομ νυκίες.) Δςόσον ηομ Πάχνην 
αποτελεί * Πάχνην μεν, όταν Λα πολύ ·φυχος η Ατμ)ς 

ίο αυτή π ay η πςο τΖείς υ$ως μεταβαλείν * Δςόσον όέ,οταν 
τω μη πάνυ ψυχςον «να/ to πεςιέχον, η Άτμις εις υ$ο»ς 
άϊλοιωΒη* μή& «τα ΒεςμανΒείσα «?? fyqavSrjvuf, μη&Ζτω 
■ψνχΒ&σα *>ςε παγηι’etf. OStv η μεν Πάχνη χειμωνος,
η$μ εν τοΊς χειμεςιωτέξοις γίνετομ τόποις' η $ε Δξόσος-, 

ι j "ΐ-αςος μάλιςα ηαμ ΦΒινοπάςν, ηομ εν τόποις εύκςάτοις. 
Αι$ςίας $ε η$μ Νηνεμίας η$μ αμφω yhovTUf. Μ >7 ΰσης 
γάς οά&ςΐας, 8κ άν η 'Λτμ'ις άναφέςοιτο- Σηςότητος 
γάς Λδ πςος την αναγωγήν αυτής η$μ λετίΙότητος εν τω 
πεςιέχοντι, TXtfciv, Ίνα μη το πεςιέχον κα&υγςον εκ 

20 των καταφεςομένων ομβςων y ηςμ παχύ. Τότε γας 
η Άτμ)ς άναχΒηνομ 8 δυνατός. Ούτε, ϋ άνέμα οντος 
συνίςοατ άν η 'Κτμ\ς-> ω̂ ε παγηνομ, η εις Ζό'ως μετά· 
βαλείν ’ ά?λά σκίόϊ’οατότε κομ Λαφ3·«(>β<το. Τεκμη- 
ςιον Λ ηομ τδ συνίςα&ομ τηντε Πάχνην ημ} την Δςό- 

25 νον μη πο$$ω της Γης, τό επ) τοΊς υ-φηλοτέςοις σςεσι 
μηίετέςαν αυτών γίνε$ομ..

Υ\άχνη μεν Ζν ηομ Δςόσοέ, εν τοΊς πςοσγψτέςοις σννΐ. 
φαντοί τόποις * "θμβζος ίε η#} Χύόλαζα,ηομ Χιών, 

3ο εν τοΊς άπογειοτέςοις ’ ενΒα μηΒ' ό άης $ei Kjgfif συμπεςι- 
φέςετομ Τω κυκλγκινΰμένω σωματι, ως Λα την τοιαυτην 
$νσιν ηομ κινησιν τάς' συτάσ&ς μη yiveSetf των Νεφών* 
μήτε των ηλιακών άκΐίνων etf ανακλάσεις τό έντονον εχ8· 
σιν, ωςε την τ δ άέςος είς νέφη πίλησιν κωλυε&ομ τη Βες· 

35 μότητι. ’Εν Λ) rc7f τοιύτοις τόπο# τοΊς πες) τα Νέφη·, 
συνίςαντομ Λα ·φυζιν "Ομβςος, Χιών τε 9 ηομ Χάλαζα.

Κ of



Κβ̂  ο μεν "Ομβξος Sta την αυτήν οάτίαν τη Δςόσα γίν£ 
retf * >ί X*«v <ίί, λ *  τ»?ν αυ’τ»?ν turlccv τη Πάχνη.
/\ιχφέ?ε* Ρ^Ομβξος κομ Δξόσος, Κ£/ waA<v Χ/«ν >φ/ 

Παχνί?, τω μαϊλον h&j ητίον χομ πληΒει χομ όλιγότη- 
<Ti. ‘Ο fxfv γάξ"θμβξος, πολύς. Έκ πολλής γάξ ’Ατ· 5 

γίνετομ -φυχομένης · ό Τόπος έξ a, re άναφέ· ·
 ̂ετα/ HO/ « ί  ον α$ξοι£ετομ, πολύς χ$μ ο Χξονος εν α, τβ 

αναφύεται K&i εν φ ψυχετ#/, πολύ*. 'Ολίγον <5ε xsH 
έφημεςον η Δξόσος, χομ έξ ολίγα Τοπα, χ$μ ταχεία η 
ϊένεσις αυτής. όε η Δξόσος πξός"Ομβίςον, ατοο Πά- ίο 
χν>? 7Τ̂ ΐί Χ<ον«. Η μεν γάξ Χ<αν, cr^/V s<yj Νέφας >7<5>f 
β-υνε?<wrof' »? tie Πάχνη, 7?ϊ?£/ί 'Ατμίίος. Kay άμφω Se, 
λα  μεγα πψ/νυντομ ψυχοί * σημεία έ*<ν »? ί}
%βύ£*ί ψυχ^αί-· Η< μη γάξ έπεκςάτε* τό-ψυχος, a t αν 
η Ατμίς έπηγνυτο, το άνάγον ταΰτην Βεςμόν έχασα iv 1 5 
iuvrrj ' ατ αν το Νέφος, εχον ϊτι χομ αύτό Βεςμοτητα 
την ύπολειφΒείσαν της μετεωςισάσης εκ της γης την ατ·*
r $a, έξ ης ’Αγμ&ος το Νέφος· »

~\άντως Si το Νέφος μετέχει Βεξμότητος. β  μη τατο 
γάς, ακ αν ένέμενεν άνω* άέλά καΒάπες η 'Ομίχλη, 20 

κατίπιπίε κάτω. Νέφος μεν αν έςι, πάχος άτμχδες συ* 
νεςξαμμένον γόνιμον ύπατος, Ομίχλη Si, άτμάίης άνα· 
Βυμίασις άγονος υδατος’ άέξος μεν» πυκνοτέξ*' νέφας 
λ  άςαιοτέςα. Υίνετομ Si, ήτοι εξ άροαάσεως άξχης νέ· 
φας, η εξ υπολείμματος. ' Αντίπαλος οε τάτοις, η ΑίΒξί*’ 25 
μη$έν ετεξον ασα, « άης ως έπίπαν ανέφελος x&j άνόμι· 
χλος.
Έ »  μεν αν τα Νέφας γίνεται 'Ομβξος κατ' έκπιεσμον 

αύτα, ευ μάλα πεπαχυμένα. Διαφοςάς λ Ί%ε* το· 
σαύτμς, οσας κομ η τ8 νέφας Βλίψις. Ήπία μέν γάξ 30 
ασα, μαλακάς Ψεκάδας ίιααχχείςει’ σφοΰςά <$ε, Ψεκάόας 
ά\άς. Κα) τατο κέκλητομ Τίτος, ^Ομβξα συςξέμματα 
μεγάλα ηομ συνεχή φεξόμβνα έπ) γης.
’^κ  Si της 'Ατμίδος, γίνετομ Δξόσος. Δρόσος γάξ ίζιν, 

νγξόν έν οάΒξίη κατά λεπην φεξόμενον σνΤασιν, 3 J

Χίον*
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Shrci«, Nf<pw πεπυκνωμενα τε η$μ συμπεπηγμε· 
να άιτόΒ^ανσις, άνακοπεντος πςό της « ί  udâ  μετά* 

βόλης. 'Εργάζεται St η μεν κοπή τό αφξω$ες ηομ (/.λεν 
κον' η σύμπηξή St τα ενόντοε ύγςα την ψυχςότητα μηπω 

5 χυΒίντος, μήτε τα νέφας ηξοαωμενα. Σφοόςά Si naif 
άΒξόα καταφεξομενη Χιών, Ί ι̂φετός ονομάζεται. ‘Ον Si 
Τξόπον εκ τα Νεφας η Χιών, τον αυτό* εκ της Άτμί$οε 
η Πάχνη* εςι St κοά τι μεταξύ Δςόσα n&f Πάχνης, ο Δ§ο· 
σοπάχνην φασίν, ημιπαγη ύςόσον τνγχανασαν. Τω μεν 

ΙΟ αν *Ομβρω εν τω άπογείω τόπω συνιςαμένω, η Δξόσις 
αναλογον tv τω π*ςι την γην* r?7 δε Xton̂  ti 
aStv Si το άναλογαν τη Χαλάζη, γίνεται την γην* 
ΟuSe γας εκ Πΐφας «V Χάλαζαν η μεταβολή, ά& ’ Ομ· 
βςοε γίνεται πςότεξον, ηςμ Si ’Αιτιπεςίςχσιν πηγνυτεμ. 

*5 Α ντιπεζίςασις Si fct, μετάςασίςτις κομ μεταχμ^ησις 
εκ των κύκλω γινόμενη νεξί το μέσον' οιον, όταν πε· 

ςιωΒάμενόντι ύπό τίνος, αυτό πάλιν το πζοσεχες ομοίως 
άντιπεξίοοΒη' κακάνο όη το εχόμενον, ηςμ ατω γίνητοη 
των τόπων ανταλλαγή' κοόντεύΒεν των μεν πε ί̂ξ τόπων 

20 άπόλ&ψις' πξός ύετόν μέσον συνάΒησις ηομ σννέλενσιε. 
Ύατο γαν εϊι τό γινόμενον χχπί τα Βεςματε ηομ τα ψυ· 
χςα. Οταν γάς επικξατη τό Βεςμόν, απωΒά τό πλη· 
σιάζον αύτω τα ψνχζα * κάκ&ινο πάλιν βιαζόμενον, τό 
σύνεγγυς άπωΒεί' ηομ ατωε άντιμεΒιςάμείον τό ψυχρόν, 

35 τννάγετομ n&f συσφίγγετομ, ηομ όνναμικοότεςον γίνεται· 
Ύατο St πάχει κομ τό Βεξμόν, όπόταν επικςατη τό ψυ
χρόν. Διό αομ χειμωνοε μεν, Βεξμότεςά «σι τά ύπό την 
γην, nsff ομ πηγαΐ των SSarofV Βεξμοάνοντομ' «V β xBoe 
άπωΒαμενης της Βέξμης, ύπό της τα πεςιίχοντος ψύ- 

5 ο ξεως. ’Εν Se τοάς αλεαις ταμπαλιν τά πηγάία*ΎSut& 
ψύχεται, ψυχξοτίξων γινομένων των ύπό γην> Six την 
της πεςιεχάσης Βεξμότητος επικράτειαν.
Τίτο ySv ύποληπΊεον καν τα άνω γίνε&ομ τόπω. *Οτχν 

γαρ το πεξιεχον νπαςχη νεςμον, τότε ΤΟ ψυχρόν 
3 5 εν τοίς Νέφεσι κατιχομενον, αντιπεζίϊ^άμενον εξωΒεν 

ισω πςός βάΒος, Six την κύχλφ Βεξμότητα συςε/̂ ετεμ,
ότό
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ert μεν ταχέως *ΤΑ»  ̂εκ τη Νεφπς ποιεί. Λο ηομ ά\ 
ψεκάίες εν τοΪ4£ άλε«νοΤις ημεξαα μήζΰε, χα/ ΎετοΙ λά- 
βςοι Κ&1 Υπαγμένοι, Λά το άΒξόον της μεταβολής. 
*Οταν S '(τι μά^ον αντιπεςιςη εντός το ψυχρόν, ως 
πλ&ον €ν τω βαΒπ γενε&Μ» συνελοίυνόμενον eis tStc 5 
V7,το rris ε£ω Βεξμότητος, αμα τε την « f  υοωξ μεταβο
λήν τη Ν(φΗε ε ποίησε-, ηομ ευΒυς τω γενε&ομ το jυοώξ 
’ίπηΡε ΚΦί άπετέλεσε Χάλαζαν. Συμβαίνω <$ε τητο, όταν 
νπαι>χ% ΖατΙον η πηζΐς τη νύχτα , *? η επι τα  κάτω 
φοξά αντπ. ΙΟ
’^ 7Γ« γά(> χ τε καταφορά τη ύπατος εν Χξόνω γίνεται-, 

η-, τε πκζις εν χξόνω, όταν εν ελάτΊονι χξόνω τη της 
καταφοράς ή πηξις γένηται, πηγνυται το νδωξ, ετι ον 
ανω εν τω τοπω τη νέφΗς- νΟσω Α αν εγγύτερον της 
γης oij roiavTUf γίνοιντο μεταβολή» τοσπτω η&) άΒρούό-1 j 
τεραι Λά την τη τοππ Βερμότητα' ηομ πολύ μάζπϊ ctj 
Ψεκά$ε£, χ /̂ τα^Ύίατα λχβςότεςχ, ηομ α} Χάλαζαι 
μεγ^α/, ημ) Η ς^ογγύλα/ τό σχήμα, Λα' τα βρχχυν 
φερε&ομ τόπον, χα/ μ» τάί· αυτάν εζοχάς εν τω πο>λω 
ΰιαςηματι περιΒρχυε&ομ της καταφορας, όπεξ πάχΗ- 20 
σιν α) φεξόμεναι πό^ωΒεν. Ον πυκνά) Λ πίπίπσιν οι) 
μεγάλα/ ΨεχάΛί, Λάτε το εγγύς y!vs<Bxj την τπτων 
μεταβολήν, Ηίά φθα'νειν τάί1 πρώτας κατχφερε&αΐ 
προ της των άλλων γενέσεως, ηομ Λα τό μη Λα^«α)α/ 
ταυτας εν τη καταφορά * καθάί- α/ άφ’ υψ«£ φεξομενα( 3 5 
Λατεμνοντα/ χ£/ διχμερίζονται τη μαν.ρά καΒόόω, χ£/ 
σμικρυνομενοή πυκνπνται·
Ρ IvovTotj Λ α/ Χάλαζαι-, "'Εαρος μεν μάλιςχ ηομ Μετο- 

ποόξΠ ’ της Λ 'Οπώρας, όλιγάκις. " Ετι Λ tor’ ελατ- 
τον τη Χ&μωνος, κομ τότε όταν χτ7ον J \̂ ύ%βί· Ολαί- $0 
ί  εν το7ί ευΛε#νοτε̂ ο<ί γ/νοντα/ τοπίοις n&j το7ς οόλεανοΤε- 
ξοις κα4Ρο7ς , Αά το της 'Αντιπεςι^άσεως αίτιον. Ου γί
νονται οε π ο/λχκις τη θέξΗί·, ν.οά τ οι μαΑον οντος Βες- 
μΗ, Ριχτήν evietav της νγξότητος, ητις εν τω^Εαςιπολ· 
λη ε&ν από τη Χ&μωνος μενπσα, ημ} τό Μετόπωξον όε 35 
η$η ΰγξοάνεται- Γ/νοντα/ Λ η#) της Όπάξχς χάλαζομ

W



μ#} μάΑον ληγχσης-» λιά τόηλητε υγξότητα εϊναμ xgtf 
Sioi τό πξοτεΒεξμάνΒο  ̂ τον άΐξ» τον «V υόωξ μετα- 
βάίλοντα. Σ υμ β ά νTotf γάξ πως Key τάτο πξός Try 
ταχύτητα της ψύξεως- Too γάξ πξοΒεξμανΒέντα,

5 ταχυτεξόντε xgy ιχυξότεξον ψύχεται· 
fatysTotj λε π εξ) την 'Αξαβίαν Key Α'&ιοπίαν τα ®ίςας, 

a A ’ ά τά Χ&μωνοε της Ομβξ&ς 'γίνε&οη, xcy tutus 
ίαγλαίας·, K&i της αυτής η μίξας ποΤλάκις. Κ«/ άπολί- 
doTctf xgy τ* σ-οιάτα αίτιον r ‘Αντιπεξίςασις, ητις γίνεται 

10 λιά το χλε&νην etvotj την χωξαν ]%υξως. Hi λε το Βέξος 
εν εκείνοις τ ois μεξεσι μάλιςα ξηξοτατον, αβά εν ά/λοις 
τόποις ή των ομβςων «£<? οΐζεταή υλη, x&j υπό των ετη
σίων πνευμάτων εις τά εκ&σεοξη άπω&χμενη συνίςατοη·, 
Kgtf τΰς ίςοξϋ μίνας"ΟμβξΧς^ άπογεννα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΙΕ '.

Πε̂ Ι rTviyciov, Ποταμών-
υχ ως εξ αγγεία τίνος xey κοιλίας ηΒξοισμενον 

ά$ξόον υόωξ ε χάσης της γης άποξξίασιν οίι Π»;- 
ycu κατ ολίγον ωςτισιν ελοξεν. Γ.ίσι μεν γάξ 
κούτρες κοιλότητες ένδον της γης ύδάτων χω- 

φήτικctj, άφ ών πληξω^&σων τά χαμώνος άπό^υσίς τις 
ύπατος γίνεται- '&&■' ά τάτ άν &η των Πηγών Αίίτιον. 

3$ Ουδέ γάξ εξηξκε* πάντως η Γϋ ταίςτάτοσάταυδατος ύπο- 
λοχώς, ωσπεξ άλε τά  Νέφη' είπεξην χμ} αυτά πξουπάξ- 
χον έχοντα τό υίτι&ησόμενον υλωξ συνηΒξοισμίνον άπανεν 
εαυτοΐς * ά)λάμη τ  'ο μεν κατεφίρετο, τό λ' αι&ις ίγίνετο.
* Ι - \  ~ - Λ .  V  Γ  >1 ~  >  -  ,λΙτε μα/AoVy απεξ α*τι» των ας γην καταφεξομενων 

3ο υπάτων κξίνετομ * (υλικόν μεν γάξ αίτιον αυτών « ’Ατμ)ς * 
ποιητικόν ο, η Ψυζίς-) ταυτ αν αη χ$μ των εΚ γης ανα
λυόμενων 'Τλάσων Α’ίτια τά αυτά. ^Πσπεξ γάξ υπεξ 
Γ*?ν ό άτμίζων άηξείς υλωξμεταβάΑα ψυχόμενος’ άτωε 
υποληπΊίοι H&f υπό γην εκ των εν γη άτμίλων γεννα&αι 

35 υλωξ, λιά την ενασαν τη γη ψυχξότητα. Αεχεταί 
γας η Γη x&f τό εκ των ’ Ομβξων καταφΐξόμενον οίς αυ-
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την υδως, H&f ?έγ& rtro iv εαυτη' δΰνατομ $ε κ94 $ tt· 
ξον γεννάν συνέχω: iv ro7: πςό: τχτο επιτήδειοι: τόποι: 
αυτή:·
^Oarrif Sv εν Τω ύπες γην Τοπω κατά μικςά συνιςαμενομ 

πςωτον uj ζανίδε: ’ επατ άϊλήλαι: μιγνΰμενομ · το $ 
τβλευτάϊον μετά πληΒα: κατάγοντας, ποταμόν τινα am· 
Βεν ζέοντα ποιχσομ' τον αυτόν δη τςόπον υπο y ην, 
εκ μιν.ρων ρανίδων ώσπερ ίδςχση: τη: γη:, συ^άβ/τας 
πξωτον το υσως το, τε κατ αυτή: ουνον υπο των Ομ&ςων 
Κ& το γεννωμενοι εν αυτή-, ηομ οΐον ά : εν τι πηδωαη: τη: ίο 
γη:, »f lltjyotj γίνονται *9 f <Α Κςηνας.
A t Πήγα) μεν χν Αςχα) τ υγχάνχσι Ποταμών * α) δε Κ(>?· 

να/, μικςά) πήγα) είσι * μη δυναμενη: αυτών εκάςη: 
ποτάμιον καθ’ αυτήν $ευμα πςοαγαγάν. Οι πλάνοι δε 
HSff μεγιϊοι Των Ποταμών από των υψηλότατων fixenv ι j 
Όςων. ‘ Οςεσι δε γ&τνιωσι xgi a/ πλάςας Κςηνας, K9 f 
εξ όξων άπο$εχσιν. ’Εν γάς τοΐ: Πεδία: ολίγος Κςηνας 
παντελω: άτι ηομ Πήγα) Hgtf (>υσα: υδάτων χωςί: των 
ποτάμιων' ά ςά μεν διά των πεδίων, εχε* δε την άςχην 
άπο των ’Οξων. Τα γας όςεινα ηαμ υψηλά χωςία ω: ao 
ΈπογγιαιΤινε: επικςεμαμενας των χθαμαλών, κατα μι* 
κςά μεν, ποΑαχη δε διαπηδωσι ηομ άποδιδόασιν , οπές 
iv εαυτοί: άπό των "Ομβςων υδως δεχόμενα, φυλάτΊε* 
διά πυκνότητα. *Ετι τε χμς την δί αυτών άνιχσαν εκ 
βάΒχ: 'Ατμίδχ ψύχε* τά τοιάυτα χωςία χομ μετά- a 5 
βά/λει ά : υδως, ω: χμς τ5το γινόμενον άπο^άν εξ αυ
τών, « μην μόνον το εκ των "Ομβςων πςοενυπάςχον αυ· 
τοΐ:, *Ω.<?ε χμς οσοι των Ποταμών εξ Έλων φθίνοντας 
^εοντε:, εκ των ύψηλοτεςων τόπων εχχσι τά : πςώτα: 
άςχά:. *Εκ«θ*ν γάς συ&αβόμενον το υδως χομ συφφεον ^  
Χ&4 υπονομευον τά 9Ελη, εκ τχτων ω: εκ Πηγών ανα* 
δίδοτας. ^
E ‘ μεν χν τά επικείμενα "θςη μεγιϊάτε ε*η χ& πυκνά 

Χ94 ψυχςά, $εχσι mg) οΐ εντευΒεν Ποταμοί aivvaov·
Οι γάς τοιχτοι τόποι πλάτον υδως χμς δέχονται *94 *** 3 5 
γχσι KSH ποιδσιν. Οσοι: δε των Ποταμών α) επικςεμά·

μένος
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Επιτομή Φw m g  Κείβαλ. ΐζ. g i

μενομ των όξων συνάσεις, μικξομ άσιν, η σομφοί KSf) λι- 
Βω$&ς n&{ άξγιλωοας, «τ«ν λευκομ, ^  οίον τιτανω· 
$&ς, «ί τούτοι Ποταμοί πξ)ν h τελΒαν τΰς χ&μεξΐν$ε 
‘'ΟμβξΧς, το υ$ωξ πξοαπολείπασιν.

5 £ΐ $  ταυθ’ »r«i f% «, πως αν όόξ&εν (υλογον έκ της 
Θαλάοσης άξχε&ομ τάς Πηγάς, άί rS Βχλααςΐ* 

νΰοοτος ι̂ηΒΰμένΰ v.af ξυλιζόμενα ξά  της γτ,ς, χο*/ $τ« 
γλυχοανομίνα xcu άνχξξμένϋ, κχΒως ΰκ ολίγα πεφυ· 
σιολογηκασί', Μa&cv γάξ αν «  τ$τ ην, tie των κοιλο- 

ΐογΐ/'ων τόπων, άλ£ ύκ ex ταν ΰ-φηλοτέξων εΜεον αί πηγομ*\ * > / Λ>Τ ft ·» » ~ > «ίκατα το «κον. ανλως ο «ν Λ>κ« κα/ τατο reus αξχοα* 
συμβχίλε<Βομ των Πηγών. Διάτξητος γάξ Ζσχ η Γΐ? χο} 
υπόνομος, κομ ωσπέξ w as έχασα φλέβας, αναγκαίων 
έκτης Βαλάνσης όέχετομ τό υ$ωξ πάσα κατά ξά$οση9 

ι 5 έκ των ‘ίγγπχ τη Βαλάasy μιξών της γης όιαβοάνοντοε 
τα υγςα κομ πξός τά ποξξωτέξω, καντευΒεν ατμών 
αφθονίαν ry Ty παξίχοντος* ων άναφεξομένων κομ ψυ- 
χομίνων, ως πζοείξητομ, γένεσις*Ύ$ατοε εςομ πο&α.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Κ .
Πε Ι̂ Θαλοίοyj#*

Των πεξ) Την κομ έπι Γης 'Τράτων, τά  μεν'Τχϊ 
τα  έςι, τά  $έ, Στάσιμα. t Κομ τά μεν ‘¥υτά 
πάντα, εκ τινων έχει Πηγών της $υσεωςτάς 
'Αξχάς, καν Αυτοφυη καΒά τά ποταμιού* 

καν Χ&ξόκμητχ, καΒά τά ξι Οχετών εξαγόμενα. Τψν 
λ' Στάσιμων 'Τράτων τά μέν ετι Πηγαία' τά όέ, Συ/λογι· . 

ϊομαία' κόμ τάτων όμα τά μέν Χ&ςόχμητα, τά  <Γ Αυτοφυή. 
Χαξοκμητα μέν πηγοαχ, τά  φξεατιοαα. Τα Φ^ατα 
γαξ όξύαεετομ κομ κατασχευάζετομ πξος την των πεξίεχο- 
μένων ύόάτων Συναγωγήν. Αυτοφυή ξέ Πηγαία των Στα· 
σιμών, οσα μικξάς εχοντα πηγάς κομ τόπων κοιλότη- 

35 τβί, β ίυνατα, άποςφ&ν. Τόον &έ συ/λογιμαίων Ύόάτωρ 
η εξ ύετων οντων, η εκ γινόμενης έπψξοης Ποταμίων, τά μεν

F Δεξαμε·



Nw/$iga Τ8 Βλεμμ$8
Δ εζα μ ενά ς  ε%« κατασκεύαζα? Jtto τέ χ νη ς  * τα' Λ' gr^fc 
τα? εττϊ τη ς  γ η ς  κ οιλότη τας συναΒςοίζετο^·, ά  κα/ <$ιχφε· 
ξ(* πλη'Βε* κα/ ό λ ιγ ό τ η τ ι ' κομ π λ ή θ ο ς  μεν ε χ ο ν τ α , κα- 
Λδν-7θ/ Λΐμνοίΐ ’ ολ/γα Λ’ οντα, λ έγ ο ν τα ι Τ ίλ μ α τ α .  
fp8r<uv χ τω ς  εχόντω ν Χ&ςόκμητον μεν «να/ τ̂ ν Θα- j  

λαοσαν, δΛενα Aoycv ε%«. Α υτοφ υή ς  $’ Ζ σ α , » ’Α- 
π ό ^ υ ν ο ς  εςα/ « Σ τά σ ιμ ος . Κα/ 'Α π ό λ υ τ ο ς  μεν  8 Κ £9/. 
Πδ ya? αν ποιησοατο τη ν  ' Α π ό ξ^οιαν ̂  ά/λά ){»} πολλοί 
την Ύ^χ ανίαν  Θα'λαοσαν, ^  τ>;ν Κααπίαν πε̂ νοΛυσαν 
τε?, αεπνε? δΛ έφ άνησαν άέληλοας σύνάτίίΰσοί/ χ α τ  δΛ?ν, ίο 
8 <ί«? Ηρεμίαν τχ τω ν  εΰςεν *Από^^υτον. 
φαόνετα/ <Γ>) Θαλαοσα ^8σα κατα τδί 9ενδ? τοστ»?, 

αν εκατέξω σε π λ α τ ε ία  Θαλαοσα ες<ν. Οττ8 yoof 
αν εκ π λ α τέ ο ς  Πέλαγη? «? 9ενόν δ Θαλαοσα σ υ νά γ ε τα ι  
υττο t»j? π εξιεχύαη ς  το π έ λ α γ ο ς  γ η ς  ύφ η λ οτέ^ α ς ϊ ίσ η ς ,ις  
κατατδτο φαίνετομ ξέασοο ηομ μετα^ε&σα, ά?λοτ έπ  ά λ 
λο μέξος-i Λα το ταλαντεύεσα ι το  νόωξ αυτής $εΖςο 
κακάσε ποΤλάχις * ο y ίνεται μέν ηομ εν τη  ά ναπεπ ία - 
μεν#· Θαλαοσ# * άΛ?λον <$ε ες<, τα μ>? «να/ τ>}ν αυτής 
εχατέςωσε yi?v πλησίον, ττα̂  >?ν αμ&βΰσα η μετάρόυσις 30 
ταυτη̂ * 7^<ζο/τ ay. re  d ί  Θαλα^τα ^  â xc τλ* 
ΰψ»)λοτ̂ αν αντί;? ετη τα κο/λοτε̂ α, Λα το πλήθος  
των «? τα' ύφηλόνεςα ταυτής έμβα/λοντων Ποταμών. 
Πέφυκε γ ά ζ  το υΛο? εκ ταν ύψ̂ λοτε̂ αν τόπων είς τα 
χοΤλα καταφε̂ εί&α/ τε  vj# £«ν. 2 5
Έ *  *  καν tj? Θαλαοσ ,̂ τα μεν αυτί??, υψ̂ λότε̂ α* 

τα <ίε, χοιλότεξα. *0πως Λ αν ι| Θαλαοσα «̂, π ά 
λιν εφ) έαυτην ε%« το £ευμα, K9V # TTfoff α/λο Λοχ«ον 
εμβχ&ει ι κα̂ ανχε̂  ο< Ποταμοί ojrfc? αυτόν. Δ<α τδτο 
K̂ y Στάσιμόν εςι το <,ΤΛ»£ τ»;? Θαλα'οσΐ/?, α^’δκ 'Απόξξυ- 30 
τον. Στάσιμόν Λ ον,  ̂ Π̂ γοαον, η Συ&ογιμάϊον «ν; αν.
ΑΛν «7τε̂  jjv Π»τ/αάν, ?ν αν 'Απόλυτον· Πηγάίον 
γ ά ς  Ύ&ως Αυτοφυές Στάσιμόν ολίγον εύξίσχετομ. Οιίίέ 
γ α ς  το από μάζονος Πηγης την άξχην εχον, Λ/νατα/Στα'- 
σιμον «να/. Διά τδτο οσα/ των Λιμνών εκ Πηγών % $ 
εχ^σο too?  A f % a ? , «α μεν ^ α νε^ α ί T aV  απολύσεις

irowTctf,,
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Επίτομης- Φυτικές ΚεφαΚ ις. §j·
TTOtbvTtCf·> <ά & λ’ U7τολμών ι̂ οξΗντομ πξός Θχ'λαογαν 
άπο^&ν jcaSw? ιφή >j υνο το Ofcs- rev Kχυκχσον Λ//-·:ή, 
$ν d εκ&σε Θάλαβεαν χαλδσν dies το μέγε^οε. Auoj 
γ«?·> πο/λων Horoc/xav έμβαΤλοντων eu itu rnv χςμ με.

 ̂γάλων - ύκ ε χ χ τ χ  φχνεςόν εκξ8ν, ?κίΜασ/ν ΰττο y*;v κα- 
τα  Κο?*£«> , π ε $  τα κ α λ ά μ ενχ  β κ & έ χ  τ ζ  π ό ιτ χ . 

*0Βεν \cy πί$ξ>ω τής γή ε πεζ>ι Τξίχκόο-ιχ ςά ό ίχ  %είόν 
άνχ$Ι$ωτι πότιμον ^Ύ^ως επί το τον πολύν. Έττ« rolvvy 
το τής Βαλάοτηε 'Ύό'ω? ςάτιμον ον, έ κ  ε&  Πηγάίον ως 

ίο fi&KVvrxfj λά π ετομ €fvcn ΣυΤλογιμάίον. Owe αν <Γ eitf * 
Συ/λογιμοχον εκ των οίϊ ζεόντων εν χ ύ τ η  Ποταμών, καν 
πο7λά ωή *<α/ μέγι^οι. Τύτ8 γάζ όντοε, >?ν αν W - 
λβά 7757·? των καΐζόόν όλιγωτεξον το της & χ λ ά α τ *ς  οωζ,
}\xj « «  έπλη^νετο. Ma$>.cv <Γ >?ν «ν ?%ον ?κ Π/ρχαν 

I  j rai- Af%c04'i >J7rif εκ Ποταμων’ H&) 8τω -πάλιν ’Αττο̂ - 
(>υτον >jv. · >
Q< μεν §ν τη άν&ςούπίνη σοφία Σοφοί χομ rw Θαλ«ο?αν 

άναξχον, ωασεζ σή ηομ τον Κοσμον ολον ετοίμωε εχρ- 
σιν άποφχινε&ομ. *0σοι <5? τψ όντως ̂ /νωτιν εχον υπό 

to της τδ άγια Πνεΰμχτος ύφηγησεωε, «το/ ντε την Θα- 
λαοταν, »τ? τον αΛον Κόσ,«ον ανα^χον ρΑίΙαχθ^σαν, 
α/λ' a/waatr/V Έν άζχή έποίησεν ο ®εός τον Ούξχνον» 
ηομ την Γί|ν. Κοί/ πάλιν * γενηΒήτω Στεζέωμα-, xpj το„ 
υποκάτω τδ Στεξεωματος *Ύ$ωζ συναχ^ήτω mV /κ/αν,, 

1$ Συναγωγήν' t«tp?/v c/χδ γενροβα κ# »««<&’ βίότβ, · ><$γ„ 
οφ&ήτω η ζηξά. Το γάζ «4 μίχν Συναγωγήν 8 λ)λο7 το» 
*ν?ν) τόπω. Vi's *yaf >} Seix πάλιν φωνή τά  Συτήμοοτα» 
των 'Τράτων εκάλεσε ©aAaosraf. ^Ωσπεξ το/νυν ταν5, 
α^ων Στοιχείων εκάτω τόπον ιίιον άφωξισεν ό Δημ&ξ- 

3θγοί, ύτω $υι x&j τω*Ύ&χΤι. ^
/\οκ« όε χομ τόίς Φυσικούς ον κχτεχει τόπον ν Θαλαοτα, 
ν fx>7 etvctf θχλάΰ^ης τόπον, ά&' απλώς ^Ύόχτος.
O&gy yjfl πάντες οΐ Ποταμοί πζ 'ος τή·.· Θαλαοταν, άί 
7T"0f οίκειον φεξοντομ τόπον. E/V τρ γα̂ > το κοιλότεξον 

35 Ί $ιί(τ/? χατα φυσ/ν τω ^Τ^ατ/ , ^  >? Θαλαοτοβ τον Mh 
λότχτον τόγίον κατέχει τής Γής.F a T ijv



*£ην 'Αλμυξότητοο δέ χομ τη νΠ κξ/αν, ην έ%« η Θά
λασσα , lie τδ 'tioc&etf χομ διόλΗ ά τμ ίζε ιν , ύττο τ# 

‘Ηλ/if f%«v Ίταμένης γ ά ξ  α ύ τδ?, το /κ|ν λε»7ο'-
Tffov ·) άνιμάτομ ο **Ηλιος · το J? πα%υτε£>ον, χαταλεί- 
5Τ« · 07Γε£ οΤον πεξιτίωμα  ον υδχτος, άλμυξόν εςι χομ π ι- j 
xfo'v. "ilff yce? Iv το7ί tcov £®ων σω^οοσι ποτ\μ8 τϊ?ί 

άσελθάσης Τξοφης, πικξόν χομ άλμυξον γΐνετομ 
το σν/λεγόμενον «? tijv Κυςϊν πεξιτ ίω μα, <JW το vtfo της  
ομφυτίt τοΤί ζώο/s' θεξμότητος τό πότιμον ελκεθομ , χ$μ 
tns τ ά ς  σάξκας χςμ την λοιπήν Ησίαν τδ Σώματος civet- Ι0 
διδοθομ καθώς πέφυκ*ν' 8τως υτ$οληπ[έον χάπ ι τδ^Τdoe- 
τοί- γίνε&ομ· Γλυκέος γ ά ξ  οντος τδ άθξόχ τω το π  ότι· 
μον αυΥδ Λ» ταν 'Αναθυμιάσεων υπό τη ς  ηλιακης θεξ- 
μότητος χποκξίνεθομ, το χχτχλ&πόμενον χ$μ ωσπεξ πε· 
βίτίωμα τδ παντός ον, άλμυξόν έςι πικξόν. ι $
Π  ο^δίε πληθας^δχτος^χάςης ημέξας εμβά/λοντος «V 

τ>)ν Θαλαοταν, δίεν πλάων η Θάλασσα γΐνετομ. 
Παν γάξ το « f  at/r»jv εμβαδόν, βί αχανΙτ πλάτος 
σκιδνάμενον, ταχυτε xsH άδηλως άναζηξοάνετομ. Ούτε 
δε πάλιν η Θάλασσα ελάτίων φοάνετομ, πολύς καθ'έκά- ao 
ς»ΐν γινόμενης της 'Αναθυμιάσεως έζ αυτής, οτε το αΥο 
Tijf 0 aAotos>jf άτμίσαν υδωξ, αυθϊς άντε*σάγετομ διά το 
των είςξεοντων «  αυτ>)ν ποταμών, τ8 καταφεξομένπ
υετζ π^ος αυτήν, χομ άπλως τδ μεν μ») πληθυαν τον 
ογκον Τ8  τ  αυτής υδχτος, eemov το πλήθος των άναφεξο- a 5 
μενών Άτμων. Τδ <5ε μ») έλατΐχθομ πάλιν, αίτιον το 
ε£ωθεν εισεξχομενον^Ύδωξ. Διά τάυτα xgff 8τε γλυκυ- 
τέξα  υπό τδ ε£α&«ν υ<5ατ ο?  ̂Θάλοοσσοο, 8 τ α υ θ ις  ά λ -  
μυξοτέςα X&f πικξοτέξα υπό των αναθυμιάσεων γίνετομ, 
«&’ <wf επ ιπαν  το αυτό orotrov τε r̂wov φυλαοτ« 3° 
τδ υίατοί· Οί μεν δν άναςχον ποίϋντες την Θά
λασσαν, άναξχον άκολόθως χςμ την αυτής etvotf ποιό
τη τα  λεγχσιν.
Q i Jl τ«ν τδί· Θαλακ??? γΙνεσΛ» παξά της θείας μεμυη- 

μένοι Γξαφης, ο'ίδασι χομ την άξχην της ταυ της ποά- 3 5 
τητος, πνευματικές ομδ κομ φυσικοκ επόμενοι δογμασιν»

Έπεί
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*£#« γάξ Θεδ χελεύσεε διαχεχωςι^ομ τό πεξίκχλύτίΙοΨ 
την γην^δωξ υπό τό Στεξεωματος, όχ ως έ'τυχε γέγονεν 
c διχχωξίσμός, ά?λχ κατά τό πξοσηχον. *Οσον μεν λετήό· 
τεξον χοή άεξοειδέςεξον χοή ν.χφότεξον τδ παντός διχχξι- 

ζ $εν, άνω τέταχϊομ' το δέ παχύτεξον χοή γεωδέςεξον χοή 
βχξύτεξον ύιτολέλεΐ7τ]ομ κάτω, χο&ως χοά νυν cPXTOtf γι· 
νομενον u?to τ 8 Ηλιχ όιχχξίνομενον. O γοοξ νυν ο Ηλιος 
•ποιεί xoctoo βξαχύ, τότ έσάπαξ έπεποιήκα το Στεξέωμα. 
Το δη τoiSrov *Ύδωξ το παχύ χοή βχξύ χοή γεώδες άπε· 

'ίοτίλεσε τχς Θαλάοσας, &είω νεύματι συναχΒεν, eis τοος 
πςότεξον μεν 8κ όσας ύποδσχάς, ύ ε̂ξον δέ γενομένας εν τω 
yive&Uf τδ ύδοοτος την Συναγωγήν.
Ό $  εν όδέ το εν μέσω τδ *Τδατος γενέι&Uf το Στεςέωμα, 

χοή ίιαχωξίζαν άνχ μέσον *Τδατος χςή νΤ δατος, 
Ί 5 δηλωτικόν αν είη τδ χατ ΙσομοιξΙαν ποσότητες έκτελε&η- 

να\ τον τδ ύπατος διχχωξισμόν, ω̂ ε χοή το υποκάτω τδ 
Στεξεωματος έναπηλημμένον υδωξ τοσχτον είνοη, όσον δη 
το επάνω, χάντευΒεν την μεταξύ της Γης χοή τδ Στε
ξεωματος χωξαν απασαν πεπληξω&ομ ύδχτων, χομ υςβ- 

20  ςον ελ$«ν σΐξος την νυν Ζσαν χατάςαση τη των ύδάτων 
πξός τον οιχείον τόπον Συναγωγή. Της γάς όλης Γης 
ελάχιϊον έχχσης λόγον (έω γάς είπείν μηδένα χατά τχς 
Φυσικός*) πξός την Σφόάςαν Τ8 Στεξεωματος, όπόΐομ δη 
κοιλότητες ταύτης έπινοηΒέίεν άν, ολως ίχανοή πξ 'ος την 

2 $των τοσότων ύδάτων υποδοχήν. ’A/Sba τό μέν εν μέσω 
τδ δατος γενέ&ομ τό Στεξέωμα, ύπολη7τ}έον αν είη ση
μαίνον τό απλώς ύδατος μεταξύ δεδημιχξγη&οη τό σώ
μα τδ Στερεώματος. Τό δέ διχχωξίζαν άνχ μέσον^Ύ δα
τος x&jVTδατος, τό απολαβάν χμ} άνενεγκον χοή φέ- 

!30 ξ&ν άνω παν όποσονζν τό λεςίΐόν. Τό πάντη δε γεωδέ- 
ςχτη χ̂ ή όΐον είπείν την τξύγα χοή ύποΐά&μην χοή άλ- 
μυξίδα τχυδατος χχταλιπάν κάτω, χςή μεσιτείαν μέν 
υδατι χοή ύδαη * πληντό επάνω τδ Στεξεωματος *Ύδωξ 
άπαξοπληΒές είναι τ ° υποκάτω τδ Στεξεωματος 

&5 ΧΜ ύπέξ πάντα λόγον χεδόν.
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8 6  Ν ικ νιί^ β  T t  Β λ ε μ μ β β

Sri τοινυν η ύπο τη ς  ηλιακης Βεςμότητος γινόμενη t $  
λε7χίοτέςα Smk îtis vScoros, uit lot SoKet της 'Αλμυξό· 

τητος τν  ® αλά(κη ηομ τ η :  Πικξότητος, οιά το μπασιού 
πυξάδας $υνάμεως εν το'ΐς χυμο ΐί φυσιολογά(Β<^ των τοιά- 
Των ποιοτήτων την γΐνεσιν * (οσο̂  γ ά ς  a SvSvvyi&ctj re 5 
Βεξμον |v τ ζ  οιχκξίσα πξος εαυτο επιαπάσα&οίΐ, τοιατον 
άλμυ°'πικζον yive&Xf, ως την τέφ ζαν , καν τοίς ζωοις 
τον iS”a>rx kW τού λοιπού πεξιτΙώμωτω.) είη «ν oir/ee 
πζοτεξα τη  Θαλάοση τηςοικείας ποιότητος η ύπο ταΣ τε- 
ξεωματος γενομίνη π?ωτη τοιχυτη £ιάκξισΐς. Της χύτης f ο 
7 «\J τω Ήλίω ηομ το Στεςέωμα φύσεως πούξά πάντων 
ομ:λογάτοη των φυσικών, οσοι τε  πέμσίίον Σωμού το ou- 
Stftov λεγασ ι, ο<τ« τχαν το ύπο την οίιύΒησιν, εκ Των 
τεσσάρων ςωχείων συντεΒαμένον γινωσκασι, κανΊεύΒεν 
Κ& την ολην ύπεγ Σελήνήν εγκόσμιόν ίημ ιϋ ζγ ίοη , «β των 15 
?o/%«mwc«v άκςοτητων ίπικξοοτανΤος τ α  άλικξινεςεξΒ 
ΤΙυζος άπ<.φχ*νοντ8Ι·

Κ Ε Φ Α  Λ Α Ι Ο Ν  Ι Ζ '

Πε Ι̂ Άνεμων, των λοιπών Πνευμάτων.
ιτΊη- ασης της ΆναΒυμιάσεως , τ>}ί μεν ά τμ ι- 

’ Tiff <5? καπνά Sm; y&j ζτςοός * 
SiWf â ryr<Mv χ ^ 'ί τ>?ί ετεξα,ς εύξίσκετομ’ 

* )λ  ο μα μεν χμι οίμφω, εκ Se τ α  πλέονάζο\τος κ«λ«- 2 5 
τα/ το ολον. *Η μ?!- ai ύγξχ πλέον μ ε τ ίχ α σ α  ΆναΒυ· 
μιασ ις, τ« ύομίνα ύπατός fc tv ’ η Si το £ηςον εχασού
πλέον, ^  cthlot ηομ ύλη των 'Ανεμων, Kptj των λοι
πών Πνευμάτων γ  ινωσκετα^. ’ζίσπες S' Β π  αν το όπω- 
ναν φεον ύδωξ λεγετομ Ποταμέ, ά/λά το άξχην. φύσεως JO 
εχονΠηγην’ ατως 8$ παν Πνεύμα λεγετctf *Ανεμοί 
ούλλού το εχον άζχην της εαυτ α φύσεως, οΤον Πηγην. Τα  
γούξ εκ της γης άναφυσηματού ■, Πνεύματα μέν βκ«V, 
ίπ&ΰη πνεασιν4 ”Ανεμοι S' ακ άσΙν.
O re Âfv βν η ατμιβύό$ης ΆναΒυμίασις πλεονεκΙά, τότε 35 

ιπομβζο6 τα ετη γΐνε&οη άωΒεν * ore « Ρ 4 *
W



t{& κοοπνωίήε, τότε hoc} τ ά  ?τη άνεμω8η y^gf αυχμηξά. 
ΙΙοτί μεν Ην συμβαίνει κ α τά  ποίλήν α μ α  Χωξαν H&j 
συνεχή, >7 *Επομβξίαν y!vs<Qotf ή 'Ανεμπσ κομ Αυχμ8£' 
ποτέ 8ε κ# κ α τά  μίξη. ΠοΑχκιε γ ά ς  ή μεν κύκλω

5 Χοί*χ λαμβάνει της ”0μβζ8ς  *, μεξος 8ε γ ι ταΰτης  
λάπετομ ανχμηξόν ’ ή yogf ά ναπαλ ιν , _τηύ κύκλω 
Χωζ'αΓ αύχμωση: ,  μέζο: τ ι ταυτήν επομβξίαν ΐχον 
ευ^ίσκεταμ

*/ ειη αν αίτιον τη τ α  πο/λοι μεν το αυτό παΒος επι 
ίο πλάω  8άκε*ν Χχςαν, 8ιά το τ ά  συ\εγγυν ά/λήλων 

μϊζΥ\ ττ,ν γ?ν ομοίαν εχειν %έσιν π$ος τον Ηλ«ν τον τάν 
’ΑναΒυμιάσεων αίτιον , «  μη 8ιά τινα Βεσιν ι8ιαν τοποι 
τινεν 8>αφοξάς εχΗ ι̂ πξός τον "Ηλιον π α ξά  thv οΊν πα· 
ξάκ&ντοη. Οΰ μην ά λ̂. ενίοτε κ α τά  μεν τοόε το μέ(?ον·>

1 5 την £η?άν άνοοΒυμιαΎΐν συμβχί\ει ττλεοιεκ?ΐάν' κατά όεχ  ̂ '  · / χ < Γ \ - . /το παρακείμενον^ την υ%ξαν ‘ ηομ αν απαλήν. Όυπεζ
airtcv άν ά η , το ποτέ μεν άφ" r,s άνκφεξετομ χω^αν 
η %ήξάχ κ α τά  τα υ  την κ̂ μ μει&ν φέχσαν αυτήν * ομοίως 
Κ5Μ άφ 'ην  ή ΰ-γςάχ την ύγξάν. ότε 8" υπα&άοσηβομ 

20 ηομ άπωΒά&ομ υπό Πι ευμάτων τινων την μ ίν  υγξάν, 
οΒεν ή ζη·;ά * την 8ε £ηζάν, οΒεν ή ύγοά  * ή ή μεν εμεινβ 
κλΒ' ο ά'ηνεχΒη, ή 8’ «V ά>λην ππ  χ-ίζαν άπω&η.
*Ρ>/ι/ μεν Ην των ’Ανεμων Ύλην Βεζμήν Hgj ζη?άν Άι«. 

Βυμ’ασιν &\ομ φατι, μή 8οκ&ν 8ε ths 'ΑνεμΗ£ Βεξ.
2 5/tcSf, 8ιά το κιν&ν τον Ά έξα, πο/λίης 'Ατμ l8o: πλήξ^

τυγχάνοντα κ& φνχξάς. Ουτω yάξ x&j το 8ιά τ.'*· 
ςόματοί φυσωαενον Πνεύμα, Bεcμόv μεν syyvBsv etvaf 
τ η  ςόματος, ποςφω 8s ψυχρόν 8.ά τήν αυτήν αιτίαν.
’ Ισ«ί 8' άν εκ Βεξμή; μεν 'ΑναΒυμιάσεως εχοκν οι *Ανεμοι 

3° rx s  ά ξ χ ά ε , ωσχτεζ 8ή κ&ΐ ο/Ομβξοι- (π ά σ α  ya£ 'Ανα- 
Βυμιασι: %ηςά r e  κα} v y c a  8ιά το εν αυτ% Βεςμον άνα· 
Βυμιάτομ y g j  άναφεςετομ ) Ά?λ' ωσσεξ ή 'Ατμις 8ιά 
■ φυ̂ Λ πιλΗμενη y g j πυκνΗμενη, 8υνατομ μεταβά/λ&ν eis 
υ8ωξ' Ηκ άτοπον άν άν} τυχόν τον αυτόν τξόπον υηολα·

3 5 βάν κομ τήν Βεςμήν KSH &ξάν ΆναΒυμίασιν πιλά<Β(μτε
*SH TiriKVbSo</, H&j βν Πνεύμα συιtsu&ou* Κ#/ αχχπεξ

F 4
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tn τηε υγςοτεζα: ' Αχαθυμιάσεωε ylvsrctf ^Ύίωξ υπίς 
γην re xgf υπό γν\ν·, ατωε ctv εκ τηε ξηξοτεςαε ylve- 
&otf Πνεύμα χομ άνω κSM κάτω i>7,το γην. *Ύλη μεν 
αν row 'Ανόμων β»} αν η θεξμη άναθυμίασιε χά} ζηξά-,. 
χχ άμιγηε χδ' άκςατοε' hζάπες tj τοιαυτχ διαβαίνει 5 
πξόε το 'Ύπεχχαυμα.
‘Η  <5ε raw 'Ανεμων συςασιε πλησίον ylvsrctf τηε yrjf 

εν τω ηςεμανη Aεςι, a/k m εν τω υπο τα Aινεξοε 
συνεπισυξομίνω μετά τα 'Τπεκχαυματοε. *Η γάξ αν,
*πΐ rctvro πεξιήyovto πάντεε' Ανεμοι. Νυν Si χοάτ&εε ie> 
ά^ήλοιε άντιπνίασιν. 'ΑΛα' καί τινα των υφηλοτέξων 
Ιςοξ&τοη 'Οξων ΰπεξνεφελά re χομ ύπεξήνεμα. '’Ενθα 
γχν roc Νέφη σννΐςαντομ, heirs δοχϋ χομ ταε Άνεμαε 
cwlqci&Of ‘ ncff ωσπεξ τάε φανιδαε octree μικξά συνιϊα- 
μεναε το πξωτον, επειτ άλληλαιε μιγινμεναε το τελευ- 15 
rouev καταφεςε&ομ μετά πλήθαε. 'ίΐί όε καν τ% γν 
tear ολίγον το νΤδωξ συΐλειβόμενον, νοτιζάσχε τηε yηε·>
XOf τότε awayομενον άε εν, ταί των Ποταμών Άξχάε 
εκίελ&ν * rev αυτόν τξόπον χομ την row Άνεμων σΰςχσιν 
ylvsrctf. Πο&όΰν γάξ 'Αναθυμιάσεων κατά μιν.ξόν ά/λή· a© 
λα*ε συνιχσων, άε τό φανεξόν οι *Ανεμοί πξοεξχοντχι με- 
γεθοε. Διο κ& ελάχιτοι μεν εισιν Ίθεν αξχοντομ πνείν * 
Ήξοϊόντεε ό" xv^ovraj xgj λαμπξο) ylvovrotf, πξοεγηο· 
μενών αύτοΐε αναθυμιάσεων κατά την άε Το πςό<θεν 
πξόοδον no} συναυζασων αύτάε. "Οπεξ χάπι των μεγά- a 5 
λαν Ποταμών γινόμενον φοάνετομ. Μικξο’ί μεν γάξ einv
εν roue των φύσεων άξχάίε, επάπεξ αχ ολίγοι αυτών 
εχ Κξτ,νων άξχοντομ, πξοϊίντεε δε μεγεθύνονται ι διΧφό- 
ξων φευμάτων άσβα^όντων αυΤο7ε· *0τι όε αχ εκ μόνηε 
θεςμηε κ9i ζκξάε 'Αναθυμιάσεωε τοϊε 'Ανόμοιε ή ΓfW;f, 30 
χ&Ι από τηε αυτών Κινήσεωε γνωξιμον. "Ανω γάξ αν
εν.ατοε αυτών εφεξετο, την ασίαν ε%ων τοιαντην Άνα~ 
θυμίασιν * νυν $ε των όλων 'Ανεμων ή Κίνησιε &ε τό πλά
γιον πωε χομ λοζή. Δυωχοΰόεχα ίε πάντεε * Ανεμοι φ(ά· 
vcvTCtf πνεοντεε' από τηε ίσημεξίνηε Άνατοληε, 'Απη~ 3 5 
λιωτηε, ο παςά Σικελιωτοαε ‘ΕΛ>ισποντιαε χχλάμενοε,

Καξνά-

ΚίΜφόξϋ rtf Βλεμμ&β



Καξνάβαε is παξά Φοίνιξι, Kg/ 3*«f« τοΐτ iv πόντο» 
Βεξεκυντίαε' από rrs ισημεξΛ^ Αυτμηε, Ζέφυξοε' από 
tvs Βεξίνης'Ανατολη:, Κ curias' από Ttjs Βε ι̂νη: Αυσ· 
/xrjs, Λ'ψ, β Hfli Όλνμπ/as, Η&) ΐάπνξ, ηομ Σχψων, 

5 ονομαζόμενο:’ από της χ&μεξινη: 'Ανατολής, Ευξοε' 
από tvs χ&μες&ηiff Αυτμηε, Άςγεςης' cctto των πεξ* 
την *Αξκ1ον τόπων Boreas, ο κυξίω* Άποίξάΐίαε λεγόμε
νοί' από is των πεςι την Μεσημβξίαν, Νβ'τβί * μεταξύ 
S' ΑπχξάΙΙΰ ηομ Άξγε^α, Θ^ασχ/af * μεταξύ Κcuria 

lon&j 'Απαξκΐΐα ο καλάμενοε Μέση:' (τατον is μαλιςα 
Βοξέαν οίόε χαλάν ν συνηΒαα.) Νότά x&f Αιβός, Αιβό· 
voros μεταξύ' Έ,ΰξΧ is χ$μ Νότα, Ει'ξόνοτοε, ο HSft 
Φ uvulas. φ
^ύτων Αΐ&ξιοί άσιν εν η μεν, ΆπαξχΙΙαε, θξασχΐα:,

1 5 Η£/ Άςγεςηε, λα το τα Νέφη άπωΒάν άφ' ημών
βοξαοτεξων οντων. Α'ίΒξιοι λ  «α/ν, όταν μη τύχωσιν 
mctf πάνυ ψυχροί, as φΒχν&ν πηγνΖνομ την ΆναΒυμία- 
σιν χομ τα 9Xfc τδ άπωσα&ομ. Ό  is Κβurioce 
άκ αεί εςη AUBeios, λα το άναχάμπ]αν eis ίαυτόν, οΒεν 

3ο άξχετομ. Ο vis γάξ εύΒάαν «V τα πλάγια φεςετομ,
ά/λά χυξτην, έχασαν τό χυξτόν νενευκό: πξόs Tjf γη. 
'Ανανεύων is χ$μ πξοαπΐπΊων τ oTs νεφεσιν, άκ άπωΒά 
τούτα , αΤλά πςοσάγα τω τόπω, οΒεν άτο: ό * Ανεμο: 
πνα. Τβτο σ «ν συμμοανοι πεξι αυτόν τω πςοςγαοτί· 

35 αυΤα πνέονη χντιπίπΊ&ν Τινάς tvs' yvs εξοχάε, v&j 
ατωε άναςξεφαν άε το άνω την τδ Πνεύματο: tSSs φο- 
ςάν. ‘Τγξόΐ is μάλιςα τον 'Ανεμων άτι, Αι-ψ, Keuxias, 
Η̂ μ'ΑπηλιωΓηε' Ξηξόι is, Άςγεςηε H&j Έυξοε ’ os Ευςοτ 
εναςχν μεν ύπάξχα of * τελευτών is, πεφυκεν via· 

3©ταλιο γΐνε&ΰμ. Νιφετωααί λ? μάλιςα, Μέση: Η$μ Ά- 
πχξκΐΐα:' ατοιγάς. -ψυχρότατοι' Κ αυματωδα: &, Ν λ  
τοί, Ζεφνξος νομ Ευξοε. Νεφεσι H πυκνϊσι τον Ονςανόν, 
πυχνοτέξοις μεν ο ΚcukIx s ,  άξα*οτεξοις Si πω: ό Λ/ψ. 
Ατςαποuoi S'άσ'ιν Άπαξκlias, ®ξχσχΐαε, 'λζνεζη:' 

35 hW τάτοκ,'ό Μέση:. &υχςόι γάς ovrss λα τβ
όγγντεξον ημών πνάν, η&} από τον άςά\ικων μεξων οντων

F S - ψνχζΖν,ί
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ψυχρών ,πιλ$<τι Toe Νέφη λ* την ψυχ?ότ*ίτ<*. Π/λ#* 
j*iy<»v <Jf των Ν̂ φάΰν το εν οουτοΐε ένα7ί&λνιμμενον &eξμόν^ 
ά$ξθίζόμενον €*ε b y  μ*Τ(ϋ β ΐα ε  αΒςόον εκκξίνετομ Six 
τν]ν σφοίςάν κίντισιν εκπυξό&έν. Αυτών όέ τύτων ενιοι 
H&j Χ»λχζωό&ε «αν, τω A«\pu%̂ 0TijTa9rij7v̂ «/ ταχέωε 5 
το έκκςινόμενον υ<5ω£. Δί*« 7aV Κ£/ 3τω Χ«λ«£οβ γ ί- 
VH&ctf. Κα$ίςαντομ <& κομ 'Εκνεφΐομ, Άτταξκίΐαε Θςοοα- 
χίαε χοΗ ’Αςγέςτιε. Έ-κνεφΙαμ Se γ ίνοντφ , όταν «&ων 
?Xveevr^y 'Ανέμων, uftset έπιπεαόντεε αυτοί: 7ίαόαω<ην 
αυτύε. 'Ο ταν sv ol πζάέτοι πνέοντεε, άπωσωντομ τά ιο  
'Είεφχ, bv.bny cl εκ των εναντίων μεξων εμπΐπΊοντεε αυ- 
Το7>, 5̂ «ν εξάντων των Νεφών. 'ΕμπίπΊϋιτι όέ μάλι~α 
πνέασιν χ&ήλ,οιε Ητοι ο» ”Ανεμοι, Sid το i yyv f yev  oeurw 
Trvtovrai μετά  §ΰμε\ε eiva\ σφοβξΐίε.
Έ ^ «  ^  τα πλέΐςον άπέχοντα κοιτά τόπον, έναντι» 1 5 

y.aroe roVov ες)’ ττλ«ςον $  απέχει τα κατά &άμε· 
Τξον’ r S' Ισημεξινή 'Ανατολή hj#  ή ίσημεξινη Αυσμη Sta- 
/«TfS<m α’^ηΛαί κατα' τον αυτόν όξίζοντα $εούξέμενθ}> 
*ρά πάλιν ν\ $>εξινϊ! 'Ανατολή κρμ η χαμεξινή Αυτμή, κρμ 
αυ5χ ή χαμεξίνη 'Ανατολή, uppf ή Βεξίνή Ανσμή, όμοιω: 2® 
St US# ή ΗΑξκΙοε x&j ή Μεσημβςΐα * εττ« τοα&’ βτωί 
*χ«» *ίί<5ί}λον ως άντατνεχτιν χίλάλοιε, οι έζ των εναντίων 
τόπων πνέοντεε *Ανεμοι. *Οθεν ο /«εν 'Απνλκότηε άντε- 
πνει τω Ζεφό(ω, ό Καικίαε S? τω Αιβι, ό EtTfOi τω Afr

ζρ/ή ό λοξίας τω Νβτω. ‘φταυταν ό θξαακίχε 2 J 
τω Φοινιχΐοο, ngif ό Μένηε τω Αιβονότω. Αεί <5ε την 
$ε<τ/ν των *Ανέμων ζρμ τήν τοπικήν αυτών εναντi»<nv κ»' 
T0CV6UV εκ τ5 Αιχγςάμμχτοε.



μεν os' ων ο μεν ®ξασκ!αε από των Sf£iSv της "ΑςκΙν
μεξων, χομ ω; 7ϊξος Αντιν εχ& το πνάν, τη  Bsgtvg πλη
σίαζαν Αυσμη' ό S 'Απχξκΐΐχε* από/ μέσ*ε "ΑςκΙχ * ο Se 
λοιπό?, εκ των ευωνυμων τηε'ΆςφΙα μεςων. *Ανεμο» S&  ̂ ΐΜτήμβξίνο'·, νίτοι νότιοι, c Ευξόνοτοε, ό Νcros, χ& ό Λ/· 
βόνοτοτ' ό μεν από των ΰεζιων της Μεσχμβςίαε, ηγχν 
syyisa  τ% χ&μεςινϊ} 'Ανατολή' ο Se HcrtteK μέβηεΜ«- 
σχμβξ'αϊ, ο Λιβόνοτοε S’ έ£ άςιςεςάε.

"A foot έ̂ των Άνεμων* ά/λωε π αξ a foots μέςεσι φέξονrctf ίο Κξα,ταιάτεξον η άΒενεςεξον, ΤtvesSe χομ $ιοτςόπωε 
έπιν.ζχτνσιν εν τόποιε rm v, έκ&Βεν την γένεση εχοντεε. Κομ τύτω ν οαοιπες εκ νενοτισμένηε πνέϋσι yns, άπίγαοι 
λέγονται * οσοι S' εκ κόλπων έξάτΐΰση, 'Εγκολπίου· Ttt· τ οιε S αν άλογον τι εχχσιν οΐ εκ Ποταμών χμς Λιμνών. ι jvOσοι Ss των Ανέμων κατα $£tv γίνοντομ Νεφ«*, β μέν 
χομ άναλυσιν τ& π ά χχε πο:ο7ντο πζος εαυτόε, Τύφωνt- 
xc1 ονομάζοντας. Ε< S' χτίον «εν π αχ& ε , Έ.κνεφΙομ κα- 
λύντας. Μεί)’ ZSxtos S’άΒζόωε ξαγέντοε, όπόσοι φέςον- 
ταμ *Ε%υ$ςΐομ πςοσαγοςευοντας. Κα/ οσοι μέν των Άν$- 

2 ο μων πζόε εΰΒάχν Αιαπνέασα·, ΕυΒυπνοοι λέγοντας' oaot 
S’ ανακάμψατε πςόε τά ε  οίκείαε ά ςχ ά ε  , κχΒάπες ό Κatzlasy ΆνακαμφΙπνοοι. Λέγοντας StTtves χ$μ .'Ετη- 
σίομ κατά το Βέςοs πνέοντεε, χομ μί£ιν εχοντεε εκ τε  των 
άςκίάων χομ 3υτικων' afoot S' ΟξνιΒΐομ, έαξίνοίTtvts*Avi«* a 5 μ οι βός&οι.
*J^avye μην βιοάων Πνευμάτων, Κατοαγ'α: μένέςι, Πνευ· 

μα πΐπίον χνωΒεν εζοάφνχε μετά σφο^ζότχτοε. Θνελ- 
λα St', Πνεύμα μετά $ί>μης φεςόμενον ϊχυςas χομ άφν» 
πζοσχ/λόμενον εν τω πνείν. Αοάλαφ St χομ Στξόβιλοε, 

3ο Πνεύμα άλα μεν ον κατωΒεν άνω. Γη? S' Άναφυσημα, 
Πνεύμα κατά Την έκ βυΒα Ttvcr η ψήγματος άνάόοση 
άνω φεζόμενον. *Οταν S’ άλάμενον φέξχτρμ τΓ̂ λυ χμ} 
Βεξμιν, Π ^ ξ  xBcvtqs λέγ*τομχ

'Επίτομης Φυσικές Κεφάλ· ιζ. $ι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'.
Πε^Ι Σβσμβ.

Σεισμός δοκει ylve&ctf, τη( εκ τα επικςαταντος 
ονομαζόμενης Βεςμης He# £ηζάϊ αναθυμιάσει 5 
απολαμβανόμενης κάτω n&f ύπο γην, άθςοιζο- 
μένηςτε ηομ συναγόμενης εις ev , χαντ£ΐΦ*ι/ 

Πνίυ̂ βίΤβδ· ϊ%υ£8 συνιςαμενα, H&f rots e'vSov κοιλότητας 
πληςαντος της γης-, βιοάως τε κιναμενα r&f συγκιναντος 
το ύπεςκάμενον μέςος της γης. *Οθεν ηομ νηνεμίας οι ι® 
ποίλοί μεγάλοι γίνονται των Σ&σμων. ‘Η γάς Ανα- 
Βυμΐασις, συνεχής φεςομενη, %πετομ ως επί τό πολύ rjf 
όςμη της άςχην' ωτε η ϊζοο της γης, η εσω πάσαν συν-
νευειν αυτήν.
Q w  άλογον Si γε ηομ ’Ανεμων οντων, γινς&οάτι\ας των 1 5 

Σεισμών' 'Ενίοτε γάς ηομ πλείας άμα πνεασιν 
”Ανεμοι' ων όταν ατεςος υπό γην όςμήσΐ}, ποιήσει Σεισ
μόν» άνω πνεοντος τ 8  λοιπά. *Ελάτ}ας Si τς μέγεθος 
γίνονται τα ποίλά οι τοιατοι Σεισμοί y Sta τό όιηςη- 
<Β«/ την άςχην ηομ την οάτίαν αυτών την ποιητικήν· 20  
ν£1σπες ηομ οί άμα πνεοντες *Ανεμ<μ, & γίνονται πάμ- 
παν σφοδςοί.
]^υκ7οί Ss κομ μάλλον πςός οςθον οι πλείας ηα} μάζας 

γίνονται των Σεισμών. Ν«νεμάτεςομ γάς ομ Νΰκίες 
των Ήμεςων, S ia  την άπασίαν τα Ήλία -ψυχόμενης 2 $ 
πυκναμενης της εηιφανάας της γης  ̂ ααΐ των Πνευμά
των την άςχην της ρύσεως λμμβανόντων εις το εντός, 
αβατ̂ ι 'Αμπωτάο: γινόμενης τα Πνεύματος άς τά evSov, 
από της εζω πλημμυςΐύοε τε επιχύσεως * μάλιτα Si 
πςός οςθον, επες τψι.καύτα ηρ) τα Πνεύματα πεφυκεν 30 
άςχε&αι πνάν.

^ TWf Ημεςας γινομένων. Σεισμών , πες) Μεσημ- 
βςίαν οι πλάτος ngu ίχυςότξςοι γίνονται· Νηνεμα- 

τίξθ)> γάς της όλης Ημεςας ως επίζαν η Mfσημβςία, 
ίιά τ» τον ̂ Ηλ^ον μάλιτα τότε τάς ακϊϊνχς* οςθοτέςας $ 5 

*sH εντσνοοτίξας εηπεμποπα, κατακλείειν την Άναθυ-
μίασιν



μΙασιν et: την γην > την εί: το πςάοδον αυτή: έμπα· 
διζοντα-
"j?rt re Τΰ£ ίχυξοτάτα: Σείσμα: συμβαίνει ylve&cq πες) 

τάπας, καθ’ as ®άλα<πα τενη χομ φοωδη:. Σφοδζόν 
5 γάςέντο7:τοιάτοι: τόποι: τό Πνεύμα γινόμενον, διεκπί·

πΐον βιοάω: έκ τη: γης, των Σεισμών αίτιον γίνεται' Πολ
λών τε γάξ η θάλασσα παξέχει χορηγίαν τω Πνεύματά 
χομ διά των ςενων άθζοα φεζομένη τα*: μετα$(>υσεσι, x&f 
τα: τάπα: έπιλαμβάνασα δι ων ε£ω το Πνεύμα φέξετομ» 

ΐοά : βάθο: αυτό απωθεί. Το δ' άπω&έν χ<μ άθξόον γε· 
νίμενον, έκίνησε τη βία την γην. Κ«/ οσομ δέ Χωξομ τού 
υπό 7 «ν έχασι σομφάτε χομ υπαντςα, σείοντομ μάλλον, 
πολύ δεχόμενος Πνεύμα κατά τά : ένδον κοιλότητα: x&f 
κινάμενομ ύπ' αυτα·

1 $>λ]ϊχ ξ6:  δε μάλιςα χομ Μετοπωςα γίνοντομ οι Σεισμοί’ 
πνευματωδέτεξομ γχξ ομ ωξϋμ- θέξα: δε χομ Χάμω- 

\ο: ελατΊω τα  Π νεύματα * Χειμωνο:  μίν δια τα "φυχο: 
σβεννυμενων τωνΒεςμων χομ ζηςων αναθυμιάσεων’ &έςα: 
δέ πάλιν, διά το καύμα ξηςαν ομένων τε κατά πολύ x&f 

so μαραινόμενων’ 'Α7λά χομ έν ΑίχμοΊ: χομ εν 'ΕπομβξΙοα: 
οι Σεισμοί μαλιτα γίνονται- Εν μεν γας Tel: αυχμοϊί, 
πνευματώδη: ο άης. Αυτό γας τατά ετιν ο Αυχμό:, τδ 
πλάω γίνε&ομ τη: ύγςά: άναθυμιάσεω: την ζηξάν. Έν 
δε τά*: έπομβξίοα:, πλείοιν η έντο: ΆναθνμΙχσι: γίνεται. 

3 5 Κομ γάξ η γη πο/λην ένδον κεκτημένη πυξωδη ασΐαν, βςε· 
χομένν πξό: βάθο: άτμΐζει. (καθαπες έπ) τη: ’Ασβέ- 
ςτ« έςιν ιδείν.) άτμιζασα γ$ν, πλειω χομ την έντο: άνα· 
θυμΐασιν ίχει. "Ετι δέ διά το πληθο: των όμβρων, υδα- 
το: πληξαμενών των κοιλοτήτων τη: γη:, η τοιαυτη Ανα- 

3ο θυμίασι: <?ενοχωξαμένη, χομ εί: εν συνελαυνομένη υπό 
τα υδατο:, εκβιάζεται. *θθεν πο)λη ασα x&j εί: ολί
γον τοπον συτχλεϊσα χομ ιχυξω: πιληθείσα χομ ατω κινη· 
θΆσα, συγκινει χομ την γην. *Ω.σπεξ αν εν το7:  των
ζωων σωμασιν έναπολααβανάμενον το Πνεύμα, τξάμων 

35 χ&ΐ σφυγμών, μά/λον δέ παλμών αίτιον γίνετομ' παξα· 
πλησΐω: καν τη γη. Διό χ& των Σωσμών, ό μέν ετι 

ν τξομωδη:’
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Τςομωδης' οδέ, Σφυγμω «Πχλμω εοιν.άς. χομ ό μέν Τςο· 
μωδη.. ylverotf συνεχέςεςον, όπόταν δηλονότι διά πλη·, 
θος rS κατά πλάτος γινόμενα Πνευματos ύπο γην, y.i- 
νειτομ η γη σειομένη ν.ατά roc πλάγιά. Κομ ό τςο-
μος γάς εις τα πλάγιά μεταφέςει το π αχόν σωμα.ζ: 
Γά/ετect δε κατά το σπάνιον εν τισι τοποις χομ ό σφυ~ 
γματ ωδής η παλμάδης Σεισμός ' όταν δηλονότι μη 
πςός τα 7τλοίγιοοηινητκ{ϊΐ T)j, αΤλάκατα3εν άνω. Συμ
βαίνει δ oos επ' ελατΊον c το&τος Σεισμός, on μηδέ 
ςάδιον εις βάθος άθςοι<&η\ομ ‘ Αναθυμίασή χτω πολ- ι© 
λην. ΠοΑαπλασια γάς η ν.ατά πλάτος γινόμενη της 
γης διάκςισίςτε χρμ Αναθυμ’ασις της από βάθχς γ'ι- 
γίνε&ομ πέφυκεν' έπει xocj ό Ηλιος τι) κατά πλάτος 
'Αναθυμιάσει φοανετομ μ.αλιτα συνεςγων. θεςμοάνων με- 
χςι τόσ8 την γην. *Οπχ μεν rot γένητομ ό σφυγματω-ι 5 
δης ηπαλμωδης Σεισμός, χαλεπότατος έςιν. Αναςςη- 
γνυσι γάς την γην, χρμ πόλεις ανατρέπει χομ χωςχς' 
χρμ ποτέ μέν άναβςάτΊοντομ λίθοι τη βία τ5 Πνεύματος 
τΰ τον τακτόν έκτελΰντος Σεισμόν* άλλοτε δε ύδάτων 
πληθύς άναςφεί, ποτέ μέν ψυχςων, ότέ δέ χρμ θερμών. 2ο 
Γίνετομ γάς το Πνεύμα, χρμ τα υδατι της χινησεως αίτιον. 
€£1 ί γάς οί'’Ανεμοι βιαζόμενα, ν.ινζσι τά κύματα έ£ επι- 
πολης* χτω ποΤλάκις καν το7ς Σεισμσίς βιαζόμενον τό 
κάτωθεν Π νεύμα, δύνατομ τό υπό γην ύδως κινέίν. ο δη, 
ποτέ χρμ θεςμόν γίνετομ, η διά την ποϊλην θεςμότητα 2 $ 
ταύτης της γης, οθεν χμό) τό πλήθος των θεςμόν αναθυ
μιάσεων · η χρμ διά την ςενοχωςΐαν χρμ βίαν τ& Πνεύμα
τος. 'Ενίοτε γάς χρμ πυς άνε^άγη, χρμ πόλεις ποΑας 
κατετέφςωσε. Διά γάς την ςενοχωςίαν τό Πνεύμα 
βιοάως γινόμενον διχσπωμενον τε χρμ διακοπίόμενον χρμ εις 30 
μικςά Υ.αταδιοαςύμενρν, έκπίμπςατομ Χρμ γινετομΦλόξ. 
Ούδέν γάς α&ο ε<?ίν η Φλό%, η Πνεύμα μετά πυςός, τα- 
τέςι. Πνεύμα εχπυςωθεν.
Ο^ε μέν »ν κατα χρμ της γης εντός , η τS Πνεύμα

τος τνποιχντος τον Σεισμόν γίνετομ σύςασις * ότέ 3 5 
δ' άνω χρμ ύπές γην *Ανεμος των ωνομασμ&ων άπας-

τιθάς,



Τ&άε ι β τ «  σν^ευσαε ολοε ενόον της γηε > είςγά- 
ffuro Σεισμόν Ιχυξότατον , οΓο>' ί^οζάτομ ηομ πε(ό την 
* Αχαιόν γενόμενοε * oSfv Η£/ α/ τιαςα^αλάασιομ πόλεις 
Βί^ατε ηομ 'ΐίλίκη κατε^’,φησαν όμ3τε ηομ ΰπό της 

$εφό08 τ 8 κύματος κατεκλΰ&ησαν· ’ I £α> μεν γάξ ϊπνσο 
Νότος ο την Θάλασσαν απω$ων' ε>$α St γΐγονεν ό Σ«- 
σμόε, άντε πνεύσε Bc^aV» c£ ε£ εναντίας τω Ν ότω φ επό
μενος, άπωσομ μεν «V τύπίσω την Θαλασσών & StSvvytrot 
Sid τον προωΒ&ντα ταυτην "Ανεμον ’ εμποόίσαε <?< v&j 

ίο ςησαε ταυτηε την τtqooSov, hτοίησενόμ8 7ΐο)λην κ ξ̂οκΒη- 
νομ την θάλασσαν. Τότε S' ητΊηΒείς νντο τ 8 πλη$8ε 
της Βαλάοσηε, ά$ςόαε hτιχε^άσηε αύτηε Sid τ3 νατό· 
7τιν ω$8ντοε ΐΐνευματοε- αμα μεν Τ8 Κατακλυσμέ, αμοο 
St Τ8 Σεισμέ γΐγονεν άίτιοε' τέ  μεν, Sid το ςησομ την 

15 θάλασσαν κομ 7τοιησομ αυτήν ά $ςοι&ηναι πςίλην «V τ  αυ
τό' τέ Σεισμέ St, Sid τό ητίηΒεντα τχτον υπό τέπλη- 
$αε τηε Βαλάσσηε, $υίντα κχτα τηεγηε κίνησα/ αυτήν. 
yJ?r< των Σεισμών ταε μεν φχσιν Επικλίνταε, οίτινεε εδ 

πλάγια σείασι κατ' οξάαε γωνίαε ’ τέε St, Βξάςαε, 
20 όι κατ' όζΒαε γωνίαε άνω ηομ κάτω §ιττ1έσι * τέε St, Χα· 

σματίαε, οίγε συνιζησειε ποιέσιν άε τα κοίλα ’ τέε St, 
'Ρηκίαε, ο’ίπεξ άνοίγασι χάσματα η$μ γην άνα$ηγνυ8σι * 
τέε St, '’ίΐςαε * έτοι St κατά μίαν πξόονσιν, άνατςέπ8- 
σι’ τέε Se Παλματίαε, ωε άνταποπάλλονταε η&/ τοάε 

3$ άε εκάτεξον εγκλίσεσι ηομ άναπάλσεσι όιος^ένταε « «  
το σ&όμενον. Tlvovrctf St ηομ Μυκητίομ Σεισμό) σάοντεε 
την γην μετά βξόμ8 · ΠοΑάκιε όε ηομ χως)ε Σεισμϊί
τοΐ8 ιόε τιε γίνεται ψόφος, οτεόηλονοτι τό Πνεύμα τυγχά
νει λεπΊομεςεςεξον ’ ωε εν τα πλητίαν την γην, SinSetdSuf 

3Q Si αυτής, η$μ μη μενον εντόε ςενοχοοζίαν στοιάν άΒξοιζό- 
μενον. Aid μεν %ν τό $νόίωε όιηΒ<3<&αι Sia τηε γης·» η 
κινεί ‘ Sid St τό πξοσνίτίίειν τοΐς τηε γης ογκοιε, κοΐλοιε τε 
α<τι ηςμ 7iuvtoSx7ix χηματα εχ8σι, παντοόαπόν ποιεί 
ψοφον ,· ωε Sov.eiv ενίοτε οίον μυκα&οχ την γης.

3$ Αι άλογον St το7ε άζημενοιε συμπΐπΊελ κ& εν Θαλάσση.
Χασματά τε γάς γίνεται Θαλάσσης άναχωςημα-

τα
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τα ποίλακιν, η&ΐ κυμάτων επιόξομομ’ ποτέ μεν, άντα
νακοπήν έχασομ' ττοτεόε, πξόωσιν μόνον. Ποίλάχισ 
χομ 'Αναφνσηματα γίνετομ Ώυςοί εν τ% Θ«λάοτη, χ§μ 
Πηγών άναβλύσαϊ, χομ Ποταμών εχβολομ, ξοοάτε χ&{ 
dlvotf' ποτέ μεν εν μεσοις πελάγεσι, ποτέ όε κατά τχς j 
ευζίπΰετε χ& ποςθμύς. Πο?λοάτε ’Αμπωτιίεσ χ& κυ
μάτων αςσασ κατά τ  nets ωρισμενχς v.cuqxs τ% ΣελήνήΓ \ « Λ «* ' \αυμπεξιοδευϋσι επ& συμμεταίόα^ε* αυτή χομ κατα 
Γ?(- K&j κατά Θάλατίαν, άί πλησιαττέξΧ των λοιπών 
Πλανητών.

96 Ntw$o(>8 Τ8 Βλζμμββ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.Πε Ι̂ Βροντών, Ά^Λττων, Έκνε ί̂βτβ.Τυφώνο  ̂ ^  Π^15%0£, 3^f Ks^UV8. , 5
η Γ^Λί}ί· ΑΑτμ$θ£ χομ τ vis ξηράs 'Αναθυμιάσεων ομχI » '  /Π ϊ J 1 ΛΙ < /Γ Hfli/ συμμίκίως αναγόμενων έκ γην, οποταν 

εν τω άπογαοτεςω χομ αμφω γενωντομ το- 
πω' (cp εςι -ψυχρότατο? $ιά το τάν εκ γην 

ανακλάσειν των ηλιακών άκΐίνων εξα&ενάν εν αυτά·) 2® 
χομ την μενξηζοίν' Αναθυμιάσεων (ϊιακξίνομενην, χςμ π ξον 
το συγγενές φεςομένην Ύπέκκαυμα * την 'Ατμΐό'α όβ 
•ψυχόμενης χομ πυκνωμένης, χομ w N εφη συνιςαμένην' 
όπόση την ξηςάν αναθυμιάσεων εν τι} τοιαυτη συζασεε 
των Νεφών εμπεζίληφθάη. συναγόμενη γ'ινετομ Πνεύμα’ *5 
επατα των Νεφών ΪΤι μχΑον πυκνωμένων χομ συνάντων, 
εκκςίνετομ μετά βίαν εξ αυτών. Ουτω <Ιε βιοαωσ εκκςινο- 
μενοντο Πνεύμα, χομ πς'ον την πυκνότητα Των Νεφών 
βασΙηίΙον, ψόφον αποτελεί. Ουτον όε ε̂ ιν η καλαμενη 
Βξοντη, Πνεύμα Ν έφε* π αχεί χομ νοτεξω άληθεν, χομ 3° 
εξω όιαυτχ τ 8 Νεφαν βιοάων φεξόμενον» χομ χτφ ζηγνίον 
τά συνεχή τ5 Νεφχν πιλήματα, κοοντευθεν Βξόμον χςμ 
Πάταγον μεγαν άπεςγαζόμενον' ωσπεζ το εν υόχτι σφο- 
α̂ ων ελαυνόμενον Πνεύμα X&j των κυμάτων τύν ξόθαν 
αποτελζν. 35

Επά



των Νεφών >j πυκνότηε ανώμαλος' (π& μεν χάς 
κατά το μά&ον αυτή, π& <ίε κατα το sjr/ov.) cc&cc 

Sri Kgd κοιλία) τινεί* μεταξύ τυχχάνασι των Νεφών * (τα 
yu(3 evrci των Νεφών fc’% ομοίως πεπυκνκντα) rots εκΐόε-, 

5 cc/&cc Λωλ<μ7τώι&σ< tjjv oW%«av τϊ;*· 7tukvct̂ T55··) d/ot 
ταυτα ro< •nctVToSwno' Kgd ci ψόφοι Key ανώμαλοι y /- 
νονταμ To χάς εκκςινόμενον Πνεύμα-, πυκνοτεςα\ε μεν 
συςασεσι πςοσςηχνυμενον, ιχυςοτεςκε Kgd τύε ψίφαε 
•ποιεί' μανωτεςαιε <ϊε, ττ̂ οί λόγον βκθένες’ε̂ &ί'. Kof/tfrw 

Ι0 μίν J) B(>CVT>J.
Τ ο  <$ε Πνεύμα το εχΒλιβόμενον, κμ/ τ# or̂ cV τα Νεφ>;

πληχη noth την BfovTjjv, εκηυςΐΐτα) τα  ττοίλάλεπΊχ 
σχυςωσα Kgtf «<θεί«. Καθ’ ο ySv οφΒ$ το εκκςιΒεν τ£το 
Πνεύμα, εκπϊτίΐον των Νεφών κεχςωματισμενον τω χςω· 

1 5 μαη  τ2 Πυ?οε, 'Αγάπην καλ&μεν αυτό. Τίνετα/ Sk 
μετά την Βςοντην, Kgtf υςεςον τηε ηληχηε- ‘Η βίαιος 
χάς κίνησα nsd ή πληχη, αίτια ΐτϊν αυτω τηε εκττυςω· 
σεωε. Aid μεν το/ το τ^ν^Οφ/ν αντιλαμβάνεσαι των 
ίλών cueΒητών πςώτην τηε 'Αν.οηε, Sid tsto ηςό τ£ άκ8 · 

30<θ̂ να/ την Βςοντψ, όςατο) η 'Ατςαηη' καΒωε Ιτιν επί 
τηε Ε ιςεσίαε γινόμενον. ’Τ ίλ ?  χάς άναφεςο μενών των Κω* 

•πων εκ τη υόατοε, ό ηςωτοε ψόφος, ό εν τ% καΒόόω ye· 
χονωε εξακύετομ, τηε οψεωε εωςακυίαε ο̂ άλομ τάε Κ«- 
•παε καΒιεμέναετε άε τό υόως KSd πλητίάσάε αυτό. 

3 ̂ Οταν μεν 2ν το εκ των Νεφών πυκνωμένων εκΒλιβόμενον 
Πνεύμα λεπΊόν y , Kgd μηοϊ συνεχή την χενεσιν εχη Kgtf 
εχχςισιν, ά?λά πο/λάχιε KSd κατά μικρόν yivtrrat usd **· 
Κξίνητομ-ι καντευΒεν μη$ε μεν?;, ά/λά οιαπνεί' τότε Βςον- 
τάετε KSd Ατςαπάε,  τον άςημενον τςόπον ποιεί.

3ο Έ ^ α ν  όε σωματωοεςεςον ψ^τό Πνεύμα , τ ν τ ες ιν  ήτίον 
λεπ Ίο ν , άΒξόαν τ ε  KSd συνεχή την χενεσιν ε χ η  nsd 

ίίκκξίσιν, ωτε μη S ia n v e if  ά Α α  Α α μ ^ ν« ν, τότε τον λ ε χ ό ·  
μενον Έ κνεφ ίαν ”Ανεμον εκτελεί. Κ α Β ά π ε ς  χ ά ς  π λ ε ο ·  
νεκίχσηε τηε υ χξά ε  ’Α να Β υ μια σ εω ε, όταν & ε υόωςχίννμ 

35 Toy η μ ετ α β ο λ ή , τη  πςωτωε μ ετα β α ϊλκσ ΐ}!Α να Β υ μ ιά σ β ε  
σ νμ μ ετα β ά /& & HStj η λο ιπ ο ί οστίτης αυτηε τ ε τ υ χ η κ ε φ υ ·

G σεωε,
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σεως, H&f γίνεται Ύετος συνεχή κ$μ πολύς, rev ccvtcv 
Τξόπον επικςατύσης της £ηξάς άναΒνμιάσεως, οπηνίκα 
Πνεύμα γΙνητομ n&f εκκξίνητομ, συναν.ολχΒεΐ τη πξωτtj 
γενίσαTe x&j εκκςίσα, χομ οσον οί/λο της αύτης ε'τ* φυ« 
σεαί· Κ«/ δτα£ ό Έχνεφ/α? οίνεμος γίνετομ, Πνε υμα ττο* 5 
λΰ hW συνεχή ε£ αυτδ τδ Νεφ#? α$(>όον εκκςινόμενον nefif 
βιοάως φεςόμενον Λα τό ταχύ τί?ί εκκςίσεως.
" Q tccv Λ Το εκκςινόμενον Πνεύμα άλπμενον εν Κύκλω 

Τυγχάνω χομ με τα τδ εγχύματος τ δ Ν εφας κοοτω 
φεςόμενον, τότε Τυφαν όνομάζετομ. Thereof όε τδτο, ίο 
όταν το εκ τδ Νεφ8ς εκκςινόμενον Πνευμοο·, ετίςω Νεφ» 
άντιτυπηση, χομ την επ' ενΒάας φοςάν κωλυΒη * καθα- 
57f̂  όταν Ικ reara πλατέος ας τι ζενόν ο11 Ανεμος συμεών 
βιάζητομ' εν ττυλα«· τυχόν $ όΛΐτ. Συμβοάνα γάξ 
ποΑάχις εν τοΊς τοιύτοις, μ»} άνναμίνχ πςοίςχειΒομ τ5ι$  
πςοηγχμενχ μος'ιΗ τδ ξεοντος σώματος εν τα μη ενςίσκαν 
Λε£βσβν, »j Λα r>jv τάτβ ςενάηιτα,  ̂χ&} Λα το άντιπναν 
αΑοτιΠνεύμα, Κύκλον n&f Δίνην τ3 Πνεύματος γίνε&ομ·
Το μεν γάξ πςοηγάμενον τδ Πνευματος'μίξος·, 8 δυνατό/ 
Λελ$«ν * τό $ε συ^εον οτΓ/<θεν, βίαζα την ΛοΛν * χομ 30 
τό μεν, άντιβοΰνα * τό Λ, άπωΒα. Ανάγκη τοίνυν το 
ας πλάγιον, ενΒα μη εςιν άντίβασις, ενεχΒηνομ το επό
μενόν, μ ’εξος τδ Πνεύματος- Κομ 8 τως oca χομ παν το 
εχομενον, ετ αν εκ πλαγία βια<Βεν τό πξοηγ&μενον χ& 
άντιβοάνον μίξος τδ Πνεύματά εχκςπ&η τδ πςον.ατα- 2 5 
λημμενα τάπα, άναχάμ-ψαν συνάψω τα 037<θεν φε- 
ξομίνω χ$μ επωΒπντι·, χςμ γενητομ το ολον εν. Κύκλος Se 
εςι τΰτο το Σχημοο. Κ«/ δτα μεν επί της γης ομ ΔΊνομ 
γίνοντομ ' *Ομοίως Λ καντοΓί Νε<ρεσ<να$α?λβ«ί συνάπΊε- 
caf κατά την άςχην. (Τοι3τονγάςη Δίνη.) Πλ>?ν ωαπες 30 
erav ’Εκνεφ/α? γίνητομ, συνεχής ε&ν η τ£ Πνεύματος 
εκκςισις * (πτω γάξ χομ ο ''Ανεμος συνεχής) κατά τον αυ
τόν τςόπον χςμ ο Τύφων-, συνεχή την εκ τδ Νίφχς εκκξΐ- 
σιν εχ«*  ̂Λα όε τ̂ ν τδ Νεφβί 9τυκνότ>τΓα, δυνάμενον 

«υτδ καΒαςως εκκςιΒηνομ το Πνεύμα, αόλα συν εαυ· 35 
τα ^  τβ Ν-εφίίί· τί σννεφίλχον, Τξίφετομ μεν Κυκλα

Λα
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διά την άξημενην αιτίαν' φέρεται δε κάτω K&f επ) γης, 
hoc το την εκ Τ8 Νεφχε γινομενην τ 8 1Ινεύματος εκκςισιν, 
επί ταυτα yive&dj πάντοτε, καΒ' ά π^οάγετα^Τ8 Νέφ8ς 
η πύκνωσα. ^Ω,ςε όταν άνωθεν η πύκνωσα άξ%αμενη 

5 επι τά κάτω γινητα) μίξη Τ8 Νέφ8ε, ανάγκη γ&\ την τ3 
Πνεύματος εκκξίσιν εντεύΒεν γινομενην φεξε<Βομ κάτω ha 
την βίαν. Φεξόμενος ζν ο Τύφων κάτω, H#j ha την άν- 
τΙχξχσιν Κύκλια πεξιαγόμενοε, a&j χτω συςςεφόμενοε Η&Ι 
ποιων * Ελικα, οϊε άνπςοσπέσοι, ταυτα κύκλω Τζίφων κι· 

ίο νά. Δ<β κοάτινα ποίλάκιετων επι γης η Βαλάαεηε ςξε- 
φαε, άε ύφος άνέλκε» ' ωε επ) το αυτό πάλιν άνακάμ- 
πΐων τω μη εχειν διέξοδον. Εκ μεν ϋν Βαλάΰτης, υόωξ ά~ 
vaaucc πc/λάκα. h  η&} Πλοΐον εμετεωξίσε τη Αΐνη
πεςιλαβων. Εκ δε της γης, Η<Η £νλα κ& λίΒαε, ijhf 

1 5 δε πςμ ζωα, τον αυτόν τς οπον άνηνεγκεν. ° Οσα δ’ ύπ αύτ 
τ 8 άναφεξοντομ, ολίγον μετεωξκΒέντα καταφεςοντοtj πά· 
λιν, ξηρότατα γενομεν a ha την ξηξότητα Τΰ άνάγοντοδ 
ταυτα Πνευματοε.
"Οτανμεν χν το Πνεύμα Το χτωκινχμενον μη κεχζωσμί- 

2ο νον η πυςάδει χξόα, οποία ηομ η Άςξαπη κεχξωςαι* 
τότε καλείται Τύφων, cTov 'Εκνεφίαε άπεσίίοε ων. Ου 
γάζ τελέωε διχκεκξίμενον 8$ άπολελυμενον απ’ αύτχ 
τχΝεφχε τό τδ Τυφωνοε εκκςίνετομ Πνεύμα, κχΒά το τ5  
'ΕκνεφΙα' ά/λά συνεφελκον τ) Η&Ι Τ8 νεφ8ε ha το μη 

25 πεπεφΒομ, ωε δύνα&αι Βάτεξον άπο Βατέ^8 χωξίζε&οψ 
Οταν δε τό πξοειςημενον Πνεύμα κατασπωμενον εκπυξω- 
Βη, πεφΒεν εν τη κινήσει η/# λεπίότεξον γεγονοε, τότβ 
καλείτο  ̂Πξηςηξ' οτι τον πλησίον Αεξα συνεκπιμπξησιν 
εν τη εκπυςωσει, ωςε κ$μ χξωματίζειν αυτόν. \Εάν h εν 

3ο αύτω τω Νεφε* πολύ κ&4 λεπΊόν εκΒλιβη Πνεύμα, τ5τα 
γίνετα/ Κεςαυνόε. ‘Ο μεν γάξ Τύφων παχβίαν εχε* 
την εκκςισιν' λεπίοτεξαν δε τζ  Τυφωνοε, οΠξηςηξ. ό δε 
Κε^αυνόε, ετι μάΤλον λεσίίοτεςχ Πνεύματός εςιν εκκξίσα* 
^ιαφεςοι δ' αν τηε τάε Βξοντάς 'Αςςαπάε ποιύσηδ 

3 5 εκκξίσεωε, "οτι κατά μικξά μεν εκείνη κμ) αποξά$ην, t&f
in διαλειμμάτων γίνεται, n$H ά&ενη την εκπύξωσιν εχει.

G 2  Ή
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*Η if των Κεραυνών διαφέςοι μέν αν έκάνηε H&f τη λεπϊδ· 
τηη, s μην ά&ά n&j τω πληΒ&. Αετί\δχατον 7 άς 
•πολύ Πνεύμα xgj ομ3 φεςόμενον ηομ Ιχνξωε εκπεπυρω· 
μι ον ο Κεραυνοί”. ’ Αν /*εν έν λ/αν « jjto Πνεύμα λεπ/ον,
£<Γ εττεκαί^ταυτα cTf αν πςοσπΐπΊοι. Το τούτον δε Πνεΰ- j  
μχ Κεραυνόν 'Αξγητα χαλδσιν οϊ ποιητοό/ ' αν δε μη χτωε 
«>Ι το Πνεΰ/χα λεπΊον, α&α φεςόμενον επικώον φέςητοθ(, 
α?λωε κατονομάζετο .̂ Ό  fttv βν Άςγηε καλύμ?\οε, 
φΒάνε* διϊών ταΰτα, c*V αν έμπέσοι, ττ̂ ο r« f7τικκΖσα{ 
tj ολωε μελανα{ αυτά' άμα μεν διά το τάχοε της κινη- ίο 
σεωε, άμα δε κομ διά την τηεάσΐαε λεπίοτητα, τα%«αν 
πούμενοε την διέξοδον. ‘Ο δ' u/λοε Κεςαυνοε μη ομοίωε 
υπάςχων λετίίοε, βςαδυτεςόν τε φεςομενοε, χ,ςωννυσι μεν 
τα, οΊε εμττελάζα, φΒάνεο δέ H&j ΰτοε διελΒων τϊζο τ5 
y.ctZaaf αΰτα. Αιδκ9Ητ α μένάντιτυπησαντα, πάχειτι' 1 5 
#δέν δέ τούτον τru%et τα μη άντιτυπησαντα ’ ο7ον ’Ασχτ<· 
δοε, δ μέν χαλν.δε διά την άντιτνπίαν έτάκη' το δέ ξυ~ 
λον &C εκαυΒη ’ (διά μανοτητα 7<*V εφΒασε διηΒηΒέν 
το Πνεύμακ# i'f λθόν.) η&ιματ'ιοιε δ' έμπεσδν, άκεκαν 
σε μέν αΰτα, α'#ΰ οΤον τςυχη έποίησεν. 30
Ο* μίν §ν ταν Κεξαυνάν ΑίΒαλάδ&ε, άτωε εχνσιν * β< 

ΰε, ταχίωε διάτΊοντεε, Άςγητεε οϊμαικατ άντΐφςα- 
σιν άνομά&ησαν. Κοί/ οί μέν έλικο&δωε φεςδμενοι Κεραυ
νοί, FAmlaf λέγονται' °ί δέ κατασκητίΐοντεε άετι μονά· 
μεςωε, οι τούτοι καλβντο  ̂Σκηπ\ο\. ’Αβ if τοΊε Κεςαν a 5 
νοίε άνεκπυςοοτον Πνεύμα συνακοληΒείν τε κμ/ πςοϊέναι 
αυτών υπονοείται- Οΐε γάς αν έμπίπίειν μεΑ«ο  Κεραυ
νοί-, τάΰτα χη«τα/ πςδ τηε πληγηε. ' Α?λά ά δίί·
«ταντα/ ποτέ γενομένηε Βςοντηε, ά τω "ψοφώ διιςα&αι δο· 
κβ ’ » 2λά τω έκν.ςινομένω Πνεύμα τι των Νεφών, ο διά τηε $0 
πξδε τα Νε<̂ η πληγηε τον ψόφον ποια- Τίτο γάξ π»· 
τάξαν, διέςησε μέν, άπεκαυσε δέ.
φε^ίτα/ δέ κάτω πάν τδ έκκςινόμενον Πνεύμα * κοάτοι 

φνσα τυγχάνον άνωφεςέε ωε Βεςμον, διά τδ βιαίωε 
εκΒλιβε&δOf των Νεφόόν, πυκνωμένωνavo&ovngtj συςε&ο- 35 
μένων 7\sf4 πς'οε τάναντίον κάτω ποιϋμένων την εκκζίσιν.

Ουτω
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ΈπιΤομνίς Φυσικής Κ ξφάλ. χ . ι ο ί
0*- νΟ Ζτω γχς TIVCC ^άλιν βαςντεςα σώματα ηομ φύσει κα· 

τωφεςη, άνω φέςετοοι, οϊον εκπηάωντα, Λα τό κάτωθεν 
την εκΒλιφιν yivet&ai,  ωσπες τα εκ7ΐιυςψιζόμενα βλχπο- 
μεν, y&j υ$ατα πο?λά κατωΒεν am φεςόμενα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Κ'.

ΤίΒξΙ των εν τω Ον^ανω φαινομένων Φασμάτων.
αίνετ αί ποτβ συν ιτάμένα Νυνϊίως, αιΒςίας &σην,

7Tc/kci Φάσματα εν τω Ουςανω, οϊον αίματω- 
$ητινά χςήματα , Χάσματα τε n&f Bc&vvei. 
Τδτων άε πάντων βάτ/βλογ«τα/ τδ Ύπεκκαυ- 

ματoe η εκπυςωσις. 'Εκπυςχμίνχ γάς τδ  ’Τπεκκαύμα- 
τβί, κχΒως εΐςητοιι πςότεςον, ηομ ποτέ μεν Ιοικυίχς της 

1 5 αύτδ εκπυςωσεως κχιομεν)} φλογ) * ποτέ Λ Αχλοΐς η 
“Αςςχσι φεςομενοις, δοεν ατοπον·, τοιδτων εξάψεων tv 
αυτω γινομένων, ποικίλα χςωματα φαίνεσαι- 
A <36 γάς πυκνδ Άεςοέ υποφαινόμενον Φαί, η τδ Αεςος 

οντοε μα?λον πυκνδ* τδ Φοοτός Λ ελάτΊονος * η πλείο- 
■so yοε μεν τδ  Φωτός, τδ  Λ’Αεςος ητίον πυκνδ, φαντασίαν 

ποίησα Χςωμάτων παντοΰαπων * μάλιζα μεντοι τδ  φοι- 
νικδτε Y&j ποζφυξδ. ΎαΖτα γάς τα Χςωματα γινόμε
να φαίνεται μά&ον εκ τδ πυςωϊίχςτε ημ} λευκδ, μιγνυ- 
μενών ~τω μελάνι κατά τάς επιπ οικήσεις. Ουτω γδν

35 Η9Η οι Αςεςες ανιχοντεs κμΐ όυομενοι* καύματος <οντοε» 
φθίνοντας Φοινικοί. Aid γάς τδ Αεςος πεςιπυκνχμενχ 
KflV δχ ομοίως οντος $ιχφαεδς όςωμενοι , λευκό) ονΤες, 
φαίνονται Φοινικο), μιγννμένα τδ π εξ) τον Αεςα μελανός 
rij λευκότητι των ’Αςέςων, κατ επιπξί&ησιν. Τοιδτόι 

30 όε ηςμ Λα Καπνδ οςωμενοι φαίνονται* ολωςτεκμ} τοπυ- 
ςω$ες ημί το λευκόν Λα τδ μελανός όςωμενον η εν τω με
λάνι, 7Τβ&αί<ί«κνυί7< Χςωμάτων διαφοςάς, κατά την π ο ι· 
χίλην μίξιν αυτών· Κα/ τό χςωμα γάς της Φλογός άλ
λοτε άΤλοΊον φαίνεται Λα τδ Καπνδ. ‘Tyςοτεςπ μεν 

35 γάς cvrcf τδ Καττνδ, φαίνεται τό σώμα της Φλογός 
‘AAegyov * ΦοΜκδν δε, τδ Καπνδ τυγχάνοντος ητίονG  3 νγςδ.



loa NiM$og8 τ$ Βλεμμ̂ Β
υγρχ. Tδτον μεν av τον τρόπον τα ΰιοίφοςα φοάνετο) 
Χρήματα·
* Ρ et Siye Χ ά σ μ α τ α  v g j  ot Βόθυνο/, μεν x g f τ α υ τ α  

Λευκδ H&j Μελανος yivsTOf-, π λην  a Six τ£ Μελανοί 
όρωμέia τδ Λευκδ, α’Α ’ εν τα Λευκά φοανομενα τ 8  Με* 5 
λανοί. ^Οταν y a p  ΰπό τίνος Μελανοί $ Κυαιδ ΰιαχύσίΐη· 
το) τa Φατοί »? συνεχβα, τότε Β ά Β ος Scy.es τ ι φοάνεΒομ * 
ονταν μεν εν τα αυτα εττ/ττεσα y g f μη άφ ιςαμενω ν ά δ η 
λων τ a Λευκδ Kg) τδ Μελανοί, α Α* ίσον ε ζ  ημών α φ ε-  
*&,κίτοον x g f άμφοτερων, εγγύτερα όε SoxS vtos etvctf τδιο  
Λευκδ’ τδόε Μελανοί, εν /3«θ« xg) πορρωτέρω. *Επ?ι·
Λ) ya£ το Φαί κ$δ το Λευκόν μαΑον την οψ/ν κινεί, Λα 
τδτβ τ  αυτής iy y v r e p  α Λκ«* το όε Μελαν δχ ομοίως 
Τί?ν οψ/ν κ/νδν. ττλεον άφεςάνα) ταυτης νομίζετο)· Οταν
μεν δν εν /Sa’.Eta μαΑον φαίνεται το Μελαν, Λα το «να/15 
9ΐλ«οι· τδ Λευκδ, τότε λεγετοί/Βοθυνοί * όταν S'ανεωγμε- 
yov φαηητα) Λα τό esvaf πλέον τό Φαί, τότε καλείτο) 
Χάσμα.
’£ »  Λί τδί τοιαυτης τδ ’Αε'̂ βί συ~ασεαί, iryav ταν Βοθυ- 

ναντε yg) Χασμάτων-, Kg) Δαλο; ποΤλάκις έξέπεσον. 20 
Συν/αν μεν yap ο 'Αηρ no# πυκνέ μένος Kg) Λα τδτομελα/- 
νομενος, Χάσματος ygj BcSua φαντασίαν παρέχετα)· 
Οταν ίε συγκ /̂θδ μαΑον ο μελοανόμενος Αηρ, τότε το 
εναπολαμβανομενον εν αυτα Βερμον, Λα' τκν « ί  όλ/yov 
συϊολην ygj την κίνησιν, Πυ£ γενόμενον, μετά βίας εκ- 2$ 
χρίνετοί)·
·Η « ?^αί μεν δν δόεν των άρημενών Φασμάτων φοάνετο).

Six τό τον^Ηλ/ον τάςτε τοιαντας λυ«ν συςάσ&ς Kg) 
τα'ί φαντασίας ποιάν αφανείς. Νυκ7α? Λ γίνοντα) Kgf 
Χάσματα xg) Βοθυνο/, η#/ μ/£βί Χρωμάτων οτολυ«όαν. 30 
*Ορχτetf Se μαΑον το φοινικχν. Τα όε λο/7Γ« ταν Χ(>α· 
μάτων ς Six την προς το σκότος ομοιότητα, την ο-φινπολ· 
λάχις ΛαλανΦα'ι ao/v, οΤα Λ/ τό ‘Αλβ^όν xg) τό Πράσι-



αβέβαια' χ$μ ζ&ν ποτέ τύτων οόά φανεςόν χ$μ κατε- 
^ηςιγμόνον ίςίςητOf.

Κ Ε Φ Α  Λ Α Ι Ο Ν  Κ Α '.

I l f f )  "Αλα, ν$4 πξάτον πεξ\ Όροίσεας.
υ μόνον §ιοι πυχνχ yg} α%λνω$8ς *Αεςοε υποφαι
νόμενον Φλκ, φαντασίαν παςίχει Χςωμάτων 
ημϊν, της τ$ 'Αεςος πνκνότητοςτε χομ ζοφεςό- 

ΙΟ τητος επιπςο&ύσης τό Φως, χςμ μη ίωσης όςά-
<&«/ καΒαςόν χομ άλικςινες, etAct συντεΒολωμένον x&f 
ουγκεχυμόνον εκ της τοιαυΤης κατ' επιπςό&ησιν επι
μιξίας ' αΤλά χομ 'Ανακλάσεις δεχόμενος ό Αης, αίτιος 
φαντασίας Χςωμάτων, ηόη 8ε χομ Σχημάτων καΒί- 

1 5 ςατομ * κατά μεν τχς εκ ΜαΒηματων ανακλώμενης 
της ‘Οφεως από τη παχυτεςα 'Αεςος χομ συτασιν εχον- 
τος επί τι των φώτιζαν πεφυκίτων, χομ κατά την ποιαν 
η σύτασιν η χεσιν Τ8 'Αεςος χομ Τ8 Φωτός, η8η 8ε χομ 
αυτής της όςωσης ''Οφεως την πςός τε τον συνεμηκατα 

20  'Αέρα χομ πςός τό Φα* χεσιν, της των Χςωμάτων τε χομ 
Σχημάτων φαντασίας εχτελαμενης' κατά 8ε τχς Φυσι- 
κχς γινόμενης τϋ Φωτός 'Ανακλάσεως πςός την ’'θψιν,
»  μην της ''Οφεως πςός τό Φως. ,
Ο » fti'v γάς εκ των Μαδημάτων άκϊίνας φασίτινας εκ- 

3 5 χεομενας των 'ΟφΒαλμων χομ πςοσπηίϊύσας τω ό α̂· 
τω, Τ8 οςαν αιτίας «να/ ημΐν* αυτάς 8η ταΰτας απο 
των ΚατόπΊςων χςμ πάντων των τοιχτων ανακλώ μεναε 
επ) τό όςατόν πςός ίσως γωνίας την αιτίαν παλιν ημΤν 

, παςεχαν Τ8 8Τως οςαν τό οςωμενον.
30 'Y'cZv 8ε ΦυσικοΊς 8 8οκϋ 8ϊ άκίίνων εκπομπής τελάοΒομ 

την *0 ςασιν, αΑα τ% άσ8οχν της των όςωμίνων 
ποιότητος. ‘Οςόα&ομ γάς φασι τά μεν επ' ευΒάας όςά· 
μένα, τω πάχ&ν υπό Τ8  όςωμόνχ Χρώματος τό μεταξύ 

, Τ8 'όςωμεν8  χομ της cxj/faf Διαφανές, χςμ μετα8ι8όνομ 
3ί τν''θφ& τΰ πάΒχς 8ση χομ ταυτ# Διαφανά. Τα 8ε 

'Ανάκλασιν όςα£)ομ λεγόμενα §τως όςά&ομ* τω γί-
G 4 νβ&ομ
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vt<B»f πςωτον την τα όξωμίνΐί ίμφασιν iv τοίε ’Ενόπίςοις 
H&j πϊΐσιν ’Ενοπ̂ /κοΤ?, AoeTJfv orcieev %?σ;ν τα όςαταπξόε 
το'’’Ενοπλον* ylv?̂ <nf St τ»?ν τα όξχτα εμφασιν η τω 
Ενίπζω ο»α τδ Διαφανδί, οπός fat μεταξύ τδ ΕνοπΊζα 
τε xcy τΐτ> (Ί·φ;·«£·, πάχοντοε τα τοιάτα Αιχφαναε υπό j 
τδί· τδ οι-ωμίνα γροιαε, καί τδ πάΒαε μεταδιόίντοε τω 
ΓΛοτ:\̂ ω  ̂ όιαφχν& χούκ&νά> τυγχανονη «ί7 &ΐΏ? 
τδ ΕνότίΙζϋ ίΤξόε την ό'ψ/ν ?κ«ν τ>)ν άζημενην εμφασιν,
Si αύτα 7ταλ;ν τδ μετν.ζυ τα'ΕνότίΙζα τηε Δ/βί-
φχναε. Διίνα<θ«/ 7aV τό^Ενοσίΐςον Aid λείότητα x&f ίο 
ςνλττνότίττα, μη μόνον ετοίμωε Styt&Bf τό μετα$ι$όμενον 
αύτω χξωμκ τδ ό(>ατδ, α&,α η#  φυλαατ«ν άντιμε· 
TecMavctf τω μεταδόντι πςωτωε Δ;αφαν«. 
f/Q n  tv αύγο&όεε ncy φωτοειδ=·'? Πνεύμα των Οφθαλ- 

ft~v άπον.ξίνετο ,̂ μονον«%; $οα τςχνωε Hgcj αύτα 15 
τα Nfu^a τα διαπεμποντα πξόε ταε ’Οφθαλ,^δί το 
το;«rev Πν?υμα επίξ^ον εκτα'Εγκεφαλα κατα συνεχείαν* 
Κα/ 7 °'f συμπαντων των tv τω σωματι Ήεύςων ταυτα μο
νά κοίλα τυγχάνει αμ} σωλνμοειδη· Διά τδτο ηομ Πο- 
«̂s- ωνομασεν αύτα ό Ηξόφιλοε* 20
Οτ< σ’ δκ αν το τη£’’θψεωε δυναιτο Φωεχυτο καθαυτό 

μονον φ^άνειν πεςιλαμβχνειν απαντα τα of»* 
μβνα μ>ι βοη^άμενον ngj oicvd χείξαγωγάμενον υπο τδ 
*ςω Φωτοε, δηλον, *κ τδ βλεπειν ανεμποδίτωε ήμχε, 
οτε το το;δτον απετι φωε* Ε» 7*$ οιίντε χν το οπ\ΐκον j  j 
απαύγασμα, τον ’A/f a Sturt μ', βν, αδ?ν αν «τ7ον ηομ σκο- 
τ«ο βαΒεοε ΐβλεπομεν' »<roff «  το εζωΒεν φωε Std 
τδ ae^of τδν τδ ο^ατδ ποιότητα πςοε τον ’Οφθαλ
μόν ^ΐίβΐβα^ε , πεζιτίη τω Όφθαλμα ^ττ«θίν δν δ 
τ» ,σωλ)ΐνο«ίδί· Νίν^« κατασκευή * μη̂ εν) των αΛ,αν j ο 
Αι&ητηςΐων -Τ0Ι8Τ8  Ν?υ̂ >« πξοσόντοε >εωξαμίν τε μη 
κατ ευΒυ μόνον, αΑ δί>1 κακ τ<3ν πλαγίω ν τε κομ Ταν 
οπι&εν, των ανωτε κ&! των κάτω9 όιαβιβαζομενα παν· 
ταχο&εν τδ όξΧΓ8 πςόε τό Οζατήςιον Sid την τδ oe ôr 
owe%eav* ωτπεφ ου τό άκατον πςόε τό'Ακατήξίον, t&f το 35 
cσφςαντον πξόε τό Οσφςχντή,ξίον διαβιβάζεται* Α/9ά afe

τα



τ5 όςχτπ τό μίγε&ος εγινωσχομεν. Ώως γάς οςης us. 
γις8 Τυχόν η χχτχ το πηλίκον εμφεςαχ εως αύτ8 mot* 
βιβα&ασα Τ8 οφ$χλμ8 τοσ8Τον μέγεΒος ««σε itx* 
yvtvvctf ημχς ‘ ηομ δκ «ν επιχαλνψχσχ το ομμχ, της 

5 rc<«imjff άπε^εςησε ίιχγνωσεοος * μη ίυνηΒεντος αύτ8  
τω τοσύτω συμπαςχτχΒηνομ μεγεΒα ; Π«ε is ηομ το 
πληΒος $ιεγινάσχετο ταν εγγίΐα παςαχα^ενων ά)ληλοις 
όςχτων, η&{ 8χ «ν επηχολόΒα τη παςοοΒεσα σύγχυσις 
τωνοςωμενων Χρωμάτων τε χομ Σχημάτων, cos όλων Λόλ« 

ίο μεταδιδόμενων τω πεςιεχοντι; * Αλογον γχς το χχτχ μη* 
χος μεν πάγαν το μεταξύ τ 8 οςχτ8 ηομ της ο-φεως Δ<«- 
φχνες, άπαΒίδ δε μίναν χυτό χχτχ πλάτος, ως μη της 
χυτής ολον φύσεως ον. Πωρ is πάλιν την εξ ημών τζ  
οςωμίνα άπό^χσιν διεκςινομεν ποσώς, ηχί 8κ χν εδόχϋν
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\ <
1 5 rvy%ctvetv ι\μων π octree ret οξχτα, της αυτών

εμφεςάχς επιχαμενης τω ομμχτι;
Κ «θ ’ χύτην μεν ζν η^Οφιις 8κ ιχύα μεχςι πο AS διηχαν * 

εμπΐπΊησχ is τω πεςιεχοντι Αιχφχνα, ηομ τη πςω* 
τη πςοσβολη tyv χΑοΐωσιν εςγχζομενη, διχδιδωσιν χχςι 

20 πλά~8 συνεχές εαυτην·» μεχςις χν χχτχλάβοι το οςχ· 
τον, συνεχίανομενη τω πες) τον μεταξύχεςχ Φωτ), χχΒχ 
ηυγγενα. *Οτε γχς χης εύδιάχυτός τε χομ εναλοίωτος, 
ως ηδεν ετεςον, ημ) η οψις κχΒχςως ύπχςχα φωτοαδης- 
Κ«) οπές το. Τ 8 Αύχ\8 φως εν οΐχω δςχ σχοτανω * (τη 

2 5 πςωτη γχς άοοδοο τον εν αύτω Αεςχ φώτιζα ομ8·) 
τ8το 'δη η$μ την ο-φιν νοητίον ποιαν εν τω μεταξύ ταυ* 
της τε χομ Τ8 οςχτ8 πεφωτισμίνω άεςι, Ύη πςωτη γχς 
πςοσβολη τΌτον xActsv Ιχύα, δυνχμ8με\η τω εχίος φω
τ) x&j συνεςγ8σχ Τ8τω όιχ την οΐχάωσιν. ΙΊο/λύν γχς 

30 ο τι το οτίίικον Φως την οιν.άωσιν εχα πς'οί το ίχίος, xcc* 
χάνο πςος το της ’'Οψία* * ως εχάτεςχ τχ Φώτα ζήταν 
α&ηλχ> ηομ ύπο τ8 ιχυςοτες8 Βάτεςον ελχε<&ομ μη χν  
τιβοάνον ολως' αΤλά μά&,ον πςος την ολκήν επ αγομεν ον 
ΚW πξος το συγγενές χποτανόμενον φυσιχως. Δ<« τοι

35 τ8το η& ΫίυκΙος χφεγγζς οςχτοη ημίΐν ο Πυ̂ σε?, χ χ ν  οτι 
πο^ςωαη' μόνον α μη επιπςο&όϊτο η οψις ύπότινος <;ε-

G 5 ςεωτεςη
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Λ V ' Μ Μ *1r« re y»jffςεωτέξα σώματος κντιφξάτ}οντος > η 

σφαι^ωμχτος ίμποόΐζοι χυξτωμχτα * ©τον *χ ΰπεςβοάνη 
ταντα η εζχφις τα Πυςσα. Δια τατο xpj παν λαμ- 
•πςόν χρ} φωτοειδές, πό$α&έν τε όςαν Ιχόομεν, ^  ίΤοί- 
μότεξον, ij «ν^ον* άί τα εκκαλώ μίνα την οφιν 5 
97̂ 5ί εαυτό * τ»Υ <ie, wfof ryro σπενδάσης * οότ εφιεμίνης 
τα συν&νομ αυτω. Δια την τοιαΰτην αν των Φωτων συγ- 
yY«av, τα οπήικα δηλονότι χομ τα έχτός, xpf την άκξαν 
αυτών οϊχάωσιν, τ ί̂ ά^ηλαχίας ύπεςβά/λασαν 
εφεσιν, χρ} πάντα τα πεφωτισμένα, χατ αμητόν όςά- ίο 
τα/ τ«ν ταχύτητα, τα όπήιχα όςγάνα τυγχάνοντος 
άβλαβας, χομ τα διαβήματος συμμετξα * ομοίως συμ- 
μέτςα χομ τα κάματος, είπες έςι, τατ άέξος καθα- 
ςωτέςα χρ} ληίίοτέςα. Δ «  γάς οτι χρ} τατων πςός
την της οφεως άκςαιφνεςέςαν ενέςγααν. Ά&α' xpf ci 1 5 
πςός τό ηλιακόν Φως, χρ} «  τι πεςάχον λαμπςόν xpf 
εχλευκον διχτςΐφαντες Ιπ) πλέον η οσον <J«, χομ μχΑον 
η ως J5, την οςασιν βλάσ,ίϊοντομ' διαχξηομένα τα όξΧ- 
τικα φαας υπό τα ίχυςοτέςα χρ} μάζονος, ελχοντος, ως 
όι̂ ητομ, τό ητΊον χρ} ά&ενέτεςον * εφιέμενον δη χρ} αυτό 20 
της όνον ιδίας όλότητος, χρ} πςός αυτήν ηπαγμένως 
άποτανόμενον.
O yr<w τοΐνυν χατοό Συΐαυγ««ν ενεςγάσης της * Οφεως, 

ιΤεον οτι των όξωμένων, των μεν Καθ’ υπορχσιν ον- 
των, των δε Κατ' εμφασιν' χρ} too εν Ουξανω φαινόμενα 2 $ 
τα τον ε%& τον τξόπον. Καθ’ υπόςασιν μεν y άς άσιν, 
ci\ τε ΔιάτΊοντες χρ} οι Κομητομ, χρ} τα διάφορα Σ«λα*
Κατ  εμφασιν δε, "λλωςτε, χρ} '’ίςις, χρ} ΐάβδοι, χρ} 
τ »  παςαπλησια. Κα/ γάς φαντασίαν Χςωμάτων τε 
χομ Σχημάτων πυλυειδων δίδωσιν ημϊν ό'ληξ, δεχόμενος 3® 
'Ανάκλασης τατε Φωτός χομ της *θφεως * επείπες 
X ’’Οψ/? όταν ενεξχη, μετά τα Φωτός έζι χομ συν τω 
Φωτ), Φ2ί χσα χρ} αυτή χαΒως δεδηλωτα).
Ŷ Of της *Αλω τοΐνυν αίτιον η τοιαυτη Άνάκλασις λέγε- 

τομ. ’Ανακλατα/ γχς η ‘ Οφις μετά τα Φωτός, 35 
άπότε υδχτος χρ) άέξος πυκνά xsij πάντα» των έχόντων

λάαν
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λείαν tj]v επιφάνειαν. ‘Οπόταν tv 'Ατμί8ος άνενεχΒά· 
σ/,> Kffj συνιταμένης etc ΪΧίφοε, ομαλής η συςχσις γένη· 
Ttxj H&f μικξομεςης, Τ8 τέτιν, έκ μοξίων συνεςηκυ7α μι· 
κςων’ ύπεξφέςηται 8ε της τοιαυτης συτάσεως β^Ηλιος, η 

5 η Σελήνη* η ά/λόςτις 'Ατηα των λχμπξων' το μεν κατά 
την κάθετον Τ8 ύπβξφεξομένχ σώματος γίνετομ μανάτε· 
ξον λεπίότεζον, άνχγκαίως υπό της ,χινησεως τ 3
'Ατέςος 8ιακξΐνόμενον' το 8 'έντευΒεν, &8έν τι πάχα ταπ
τόν. Έ£ Ισα 8ε πάντοΒεν πεξ) την κάΒετον γινόμενης της 

ίο ίιακξίσεως,' 8ιχ την όμαλότητα της συςάσεως, ανάγκη 
το πέςας της επιεικώς 8ιακεκξΐμενης ’Ατμί8ος γ ivssBaf 
Κύκλον, άφ' 8 το επέκεινα παν, μέλχν μεν έςι 8ιά πύκνω
σα' ομαλές 8  ον ηομ μικςομεξές, ίχετ κατά την τ5 
Κυ'κλ» πεξίφέξ&αν ΚατοπΊξα' μικξά τόσον, ως moif 

1 5 κατ' οοκ&ησα άμεξή * ηομ πυκνά τόσον , ως i%st$cq άλ· 
ληλων, κςμ το έ£ απάντων αυτών 8οκ&ν ?ν συνεχές· 
Ηξος ταυτα γ3 ν τά  ΚάτοπΙξα πξοωσεσ3σα μετά τΓ 
Φωτός η κομ άνακλα<&άσα πςός τον νπεςκείμενον
Ατέξα, την της*Αλω φαντασίαν ποιεί»

30 Έ ν TC'*i άςημένοις ΈνόπΙξοις μόνα τ3  Χξωματος, 
χ/λ' 8%) νψ τ3 Σχήματος εμφασις γίνεται. Παν 

μεν γάξ Σχήμα όιαίξετον' τά τοιαυτα 8 ' ''Ενοπίςα, π$:ς 
άί^ησιν άόιοάξετα· Δυνατόν 8 ' 8κ e<?iv εν ά8ΐΧ4ξέτοις έμ· 
φχίνε&ομ τό 8 χ*ζετόν. *θΒεν το μεν έμφαινόμενον τω 

2 5 Κυχλα Λίυχδ'ν εν τ% Αλω* ό Άςηζ έςι * kUB' εκατόν ομοίως 
των ά/ληλοις συγκείμενων 'ΕνοσίΙξων* χωςίς τ3 Σχήμα· 
τος έμφατομενος. Π?£< 8έ tStov τον Κύκλον τον φοα· 
νόμενον λευκόν η έχομένη Περιφέρεια μελαντέρχ φθάνετμ 
όια την tKW8 λευκότητα. Ισως σε K&f cioc το εχπν 

3ο έμφασιν ηομ μελανός τίνος από της γης την τοίαυτην 
σύτασα* έπεί ηομ πξος τη γη μάΑόν γίνεται αυτή" 
8 ότι τε νηνβμωτεξος ό τόπος ό πςοςγ&οτεξύς, \ctj τό Πνεύμα 
κωλυβιν 8ννατομ την της 'ΑναΒυμιάσεως συτασα, έν η τά  
Κάτοπίςα τά τό χςωμα τΰ  Ά τέςος έμφοάνοντα. Καν μη 

35 κχΒαξως άμφάνωσιν αυτό, μηα είλικξινως, άόέν Βαυ· 
ματόν ·. έπείπεξ ά πάντοτε όποίόν έτι τό Χξωμα τδ οςα·

τα*



τη1 rwarev καν rcTc *Eνότίίςοιν εμφοάνεται. Δυιατον 
γα(> λαμπςπ ΤΗ Οξω μίνα τυγχάνοντον, uftsola y  (vi&df 
Χςωματον ’έμφαση * »j Ace το λαμπρόν «να/ το 
*Χ'ιοτίίςον, χαντίυθδν Λα τϊ5ί μίξεων τα οικβίπ χξωματον 
οννΒολπν το Χξωμα ΤΗ οςατα * >j κρί/ Λα τ*ίν την έξωσην 5 
e\J/eav dSivetav.
φ  uvfTctj Λ  ιί^Αλα* kW Ν ύκίως μ ε &  Ή μ ίξ α ν  * ττοτί

/xtv Κύκλο? ο λόκληςον, or αν ηομ η συ~ασιν τ ύ χ η  
•παντελών ομαλήν * τγοτρ dt τ μ ή μ α  Κνχ λα ’ όταν δηλονότι 
μηόί κ α τ ά  παν μ ί ξ α  η τα α υ τη  σνςχσ ιν ομαλήν. ίο

s££v/or« μνν «ν η*Αλαν Λαασατα/* ενίοτε Λ' μαςαινετο^' 
οτ* <5e μοί/λον συνΐςχτομ. Κα/ >7 //fv ρ’ττί πλέον την 

*Αλω συ-ασ/f, υίατο? τυγχαν« σημ&ον ( όηλον yας 
iTi ττυκνδτα/ μαΑον το Νέφον.) η Λ μάςχισιν, ενόΐαν 
τεχμηξιον' ( ίπικςατείτο^ yaq η συτασιν \ητο τη εν αυτή 15 
Βεξμπ Η&1 £ηξ3, X&j Ητω μαςοάνετο .̂') V Λ Λαασασ/Γ, 
Πντυματον ίηλωσιν' ηόη γαξ εν εχείνω τω τόπω Πνεύμα 
wv« το ποίησαν την την συςασεων0$ιοίπσασιν καν ειπω 
ιφΒασε πξόν την γην. Δ'ο κ«ντ«#ίν χομ ο*Ανεμον, cBef 
τ?(»£ατο Λααχτα<0α/  ̂αυίατ/ί. ’A^’ara μεν σημείωσην 20 
jj^AAcof, όταν τγρ̂ ϊ τον*Ηλ/ον »* τύν Σιλην̂ ν συ?#.
Π '? : Λ? rar a&as· Άςίςαν οννι~αμενη, σημείωσην ύκε&ν* 

επ«Λί 7Tff< auraf κ$£/ αττό λεστίων συςασεοον ητμ ππο» 
πεπυκνωμίνων, η ^Αλων όΰνοοτομ yivt&cq. Π^ί <ie τον 
*Ηλ/ον την Σελήνήν y Ηκ αν λεπ]η τοκχυτη yένατό ποτβ 2$ 
σύτασιν. φΒάνα γάξ ώαλυΒηνοί/ Λα τ«ν ταν Φωϊηξων 
Βεξμότητα. Aid rot τητο χμ/ πες) τον”Ηλιον έλατΊονά- 
ν.ιν η "Αλοον συνΐςατβη. Θατ/ον γας ο "Ηλιον ivvaretf 
Λαλυβν τα? τ ί  <*7fo? συςασειν τε χ&} πυκνάσοιν, Βες· 
μοτατον ων. 3®'

ιο8 Νιιοιφό̂ β τ5 Βλεμμβχ

ΚΕΦΑ-



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Κ  Β' .

Πε^ί
' σπες τής ̂ Λλα) eancv ελίγετο ri Άνάχλασις,

11 ]w δτω $/ι H&f τής "ίςιίος το αυτό τδτο αίτιον 
etvxf λεγετθ(. Κακ« μίν άπό πεπυκιωμίνΗ 
άέςος yivt&ccf φασι την Ανακλασιν * ενταύ

θα ί ’ αττο Νρφ«ί* Άξχομίνχ ylvfSctf ΰdecree, η#} ή$η 
καΒε~ηκότος ύγςδ· Κακ« μίν πάλιν πι·ς'ι τον Ηλιον 

ι ο ») τν\ν Σελήνήν νάιλον τινά των λαμπςων 'λςεςων, ti ποίη
σα ΤΥ,ν̂ λλω συ^ασις. Ενταύθα $  το Νεφος ποιδν τήν 
νΙξ>ιν εζ εναντίας #χ« τον *Ηλιον. Οταν τοίνυν ηόη μβν 
«ί  ψρκαίαί γινγ\τομ τδ Ν^«ί· μεταβολή, μάτιω Αί υ&* 
ναν εναντίας τδ$ε τδ Νί'φ&ί ο* Ηλιο* pu r̂S#, τα μι- 

«5 χ α̂ hsU πςός οίίκ&τισιν άόιαίξετα μόρια τδ Νεφχς, *ζ ων 
συνιςαμένων ylverotf ή Ψεχ,άς, "Ενοτ/fya γίνονται τ% οψ«, 
το τδ ‘Ηλ/β Χξωμχ ταυτ% ίακνυντα. ’Eu γάς τοΊς τοιδ- 
Toie Ένο/ίΙςοις, ωσπεξ ngtf πςίτεςον «^ τα /, το Χξωμα 
μόνον, α’/λ’ δχϊ Κομ το Σχήμα τδ όζωμένα ψφα*νετα{. 

30 Διότι παν μεν Σχήμα μεςεσιν υπάςχεε άαληπΊον. Εκατόν 
ίί των τοιδτων Ένόπίςων άμεςεο ως πςός οί!<Βησιν. Επεί 
γδν άναγκοδον εμφασίν τινα γΐνε&οη iv αΰτγ 'Ενόπίςωγβ 
cvrr ίυνατόν δκ fet νδ Σχήματος εμφοοσιν γίνεσαι * 
λείπετοη το Χςωμα μόνον εμφοάνε&οη. Έκα'?# Αί των 

3 5 τοιδτων ’Eve?τίςων καθ’ αυτό Τυγχάνοντας άοςάτα ίιά 
σμικςότητα * πάντων δε τδτων ά^λπχϋμινών y&j συνερ
χόμενων όμδ πςός ενός συνεχδς άποτελεσμόν διά πυκνό· 
τητα παςαΒίσεως, κάντευΒεν οςατδ πεφννότος τδ  
εζαΰτων άποτελημενν οΤα μεγέΒχς' ανάγκη ngef τδ δϊ 

3ο αυτών εμφοανομίνη Χςωματος μεγεΒος φαίνe&Xf- ^Εχα- 
9ον γάς των μικςων τπτων ΈιόπΊςων, ωαπες «* rrjv πο
λικότητα τδ  μεγί&χς τω όλω συντελεί συνεχείς £ν ω η εμ· 
φασις γίνεται σόμπασα' τοιατοτςόπως nge} «V τ^ν τδ 
ολ« Χςωματος φαντασίαν συνασφεςα τό ίμφαινόμενον 

is Si α ύτδ.
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n o
Q ttctxv hv «»  *Ύ3ωξ μ ε τα β ά ίλ ο ν  το  Νεφος ε ζ  ενα ντία ς  

ε χ η  τ ο ν νΗ λιον. η 3' ο ξω σ α "Ο φ ις  τ υ γ χ ά ν η  μ ε τ α ξ ύ  
τ η  'Η λ ίπ τε  x g j τ η  Ν ε φ χ ς , cVrcf d>) τ η  Ν ίφ π ς  χ ο ίλ π τε  
χ&} π εςφ εξΗ ς  * tcY s «  ‘'Ο φ ις  ανακλώμενη μ ε τ ά  ΤΗ φ ω - 
το£  ά π ο  τω ν  εν τ ω  νέφπ  γινομένων ηοη Ψεκά3ων ίπ'ι τον   ̂
*Η λ«ν, x a j 3ί α υ τώ ν  3η ΤΗ τω ν ωσπεξ Έ ν ό π ΐξω ν , τ>ίν 
^λ<«κ)}ν χ ξ ο ιά ν » tjjv φ α ν τ ά ζ ε τ α ι ’  Xgf τη ν
μ\ν π ξω τη ν  χομ ά νω τεξω  Περιφέρειαν α υ τ ή ς  3η τη ν  *'ΐξΐ3ος 
ο ξα  Φ ονικήν. Φοτνικπν γ ά ξ  φοάνετομ τ ο  λ α μ Π ξον χομ 
Afux.ev 3ιά τ η  μελανόν οςωμενον η εν τ ω  μ ελά νι. Μ^λαν χο 
«ν τ ύ γ χ α ν α ν  τ ο  Ν έφος εν ω η ίξις  ( ηόη γ α ξ  « ί  υόωξ με- 
τα β ά λ λ ο ν  εςΐ. ) ίά χ νυσ ι 3ιά τω ν  σ μ ίκ ζο τά τω ν  α υ τ π  μο- 
ςΐων ων <&} 'Ενότίίξων μελανώ ν φοινινπν τ ο  Χ ξω μ α  τ ο  ηλια
κόν, λ α μ π ξο ν  μεν αν χ&} λευκόν ’ τ η  de επ ιμ ιξία  τ η  χ ρ ώ 
μ α τ ο ς  τω ν  'ΕνόπΊξων συν&ολβμενόν τ ε  χομ νο&ευόμενον. 1 5 

Τί)ν 3ευτίξα ν 3ε τ η ς  ”ΐξΐ3ος Πεξίφ ίξε ια ν  η ^ Ο φ ις  ο ξα  Π ξα -  
σ λ η ν , Η 3ιά τ ο  *Ενο7ΐΙξον, α & ά  3ί άτονΐω ν εα υτη ς. ‘Η 
γ ά ξ  ά το νπ σ α  'Ο φ ις  μ ε λ ά ν τε ξ α  οτϊίοάνετoaf τ ά  λ ευ κ ά * 
μ ελ ά ντεξον  3ε χομ τ ο  Π ςάσινον ύ π ά ξ χ α  τ η  Φοιντκχ. Την 
Τ ξίτην 3ε της*Ιξι$ος ΤΙεξιφίξειαν·) 'λ λΗ ξγον η ’ Ο φ ι :  οςα-, 20 
3ϊ α το ν ία ν  π λείονα  μ ελ ά ντεςο ν  ε τ ι  β λ ετίΗ σα  τ ο  Λ*υκον * 
επει χςμ τ ο  ‘Α λΗ ξγον , τ η  Π ξα σ ίνχ  μ ελά ντεξον .
Ά 77® Α*̂ ν %ν της τίξωτης Πεξιφεξείας της *ίξΐ3ος, ίχυξωε 

η ’ Οψις 3ιά της ’Ανακλάσεων τω  ‘Ηλίω πξοσβά^Η · 
α α , Φοινικπν οξα τον τητη χςωματισμον ·> dice το  ’ Ενο- 3 5 
πίςον. νΗ ,τε  γ ά ξ  Πξωτη Πεξιφίξ&α μ εγίτη , χ&  άπο 
τη ς μεγίτης Πεξίφεξάαί η Ά νάκλασις π λ ά τη , χομ 3ιά 
τητο ίντονωτεςα * re , τβ φονικπν Χξωμα Πξοσεγγίζε* 
μάλιτα  τω  λευκω χομ ητΊόν εςι μελοον. *Απο 3ε της Αν
τίξοος Ϊ1$ξΐφεξε*ας ελάτίονος πσης, άλάτΙπ ς γίνονται $ό  
'Ανακλάσει: * χομ ίιά  τ α υ τα  χομ ιί ^Οξατι: ά&ενίτεξον 
ενεξγά, χομ το  τη Ή λΐχ Χξωμα το  λαμπξον χ&  λευκόν, 
deov ίιά τη μελανός ΈνότίίξΠ φοινικϊν ί3άν, μελάντεξον 
οξα ώα την οίκάαν αοδίνβαν, xgif πξάσινον τητο φαν- 
ταζετομ.  ̂ Ά πο 3ε της τξϊτη ς ΤΙεξιφεξάας ελαχίτης 3 5 
πσης, χ& cu Ανακλάσεις ελάχιτοι γίνονται' XSH ετι

α&ενε- -
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ά& εν εξόν ενεςγ&σα η *0ξασιε, ετι ngq μελαντεςον το 
ηλιακόν Χςωμα φανταζετα}. Το γαξ μιλάν , όιον από- 
φασις κ& ςέςησίς hi τ5 όςχν. *θΒεν H&j άπες άκ ί%ύχ 
βλέπχν η ^Ο-ψ/ί Six το απόδημα* ταύτχ φαντάζεται 

5 μέλωνα. Αιάτοι τ2το X&J fee πίξ^ωΒεν οξάμενα, με- 
λάντεξχ φαίνεται η τά  εγγύς, ημί τα τοϊς 'ΕνοπΊςας 
εμφαινόμενα, μελάντεςα η hi , φοάνετα} * Κα) τοί Νέφη 
τω*Τ£ατι έμφοανόμενχ Si Ανακλάσεως οξάμενα , με-* / / ** \ ι > Λ # < * ' * , \Ijrce κατ efw/umt.

ίο πάντων τέτων αίτιον η της οψεως άπότασις. Οσον γάς 
αποτείνεται πό^ω, τοσζτον άτονωτέςχ γίνεται' 
η&1 ίσον άτονωτέςχ, τοσΰτον K&j μελάντεςα φαντάζεται 
τά οξάμενα, πλησιάζϋσα τω μηένεςγ&ν. Ταυτό os β<?/ 
το, re ίςωμενον πολύ της ’’οψεως άποςησχντχς όςαν, n&f 

1 5 την ^θψ/v αυτήν όξωσαν ποίησα} Six ποίλχ διαζηματοτ*
'Ομοια γάς της 'Ο-φεως η άπότασις. ΟΒ/ν η&{ τά Si 
’Ανακλάσεων οξάμενα &ά πλάιονος διαβήματος η ’ Οφις 
όξωσα> η είπες επ' ευ&είχς εάξχ ταύτχ, εικότως φαντά
ζεται κ<*/ μελάντεξα. Πεςι μεν 8ν των τξιων Χξωμάτων 

2οτ^ί^ΙςΛος, τ5 Φοιντκύ, τ£ Πςχσίνβ, τα 'Αλβςγχ φΒχ- 
σχς ο λόγος όιέλαβεν.

Ό « *  μεταξύ τ5 Φομχχ Kjpf τ S Πςασίνχ, ΞανΒόν 
ύποφοάνεταίτι εν τη^Ιξιδι, τ£το Sonet μη φθίνει otf 

Six την 'Ανάκλασιν ’ άλά εκ της τΰ  φοίνικα ηομ τ5 πςχ- 
2 5 σίνα παςα/ληλα φαντασίας άπογεννu&otf την τ5 ξανΒΖ· 

Λευκόν μεν γάς ηςέμχ το φο/ν<κ2ν * όςωμενον δε παςά τό 
Πςάσινσν, λευκοτεςον φαίνεται* τατίςι ΞχνΒόν. Τό 
γάξ ηξεμα λευκόν παςά τό μελάντεξον κείμενον, πλέον 
λευκόν η hi <5exit. Αιό n&f όταν % σφόδξα μελαν τό 

3οΝ?φοί, η φοινικη σύμπασα πεςιφεςαχ ξανΒη φαίνετα/. 
Το δέ λευκότεςα φαίνετα} τά  ητ]ον μελανα παςά τό 
μαΑον μελαν όςάμενα, χομ η εκ της Σελήνής Ιςις όηλοΐ. 
Λευκή γάς h i’ όάτι καν τω μελαντάτω Νεφε* η εμφα- 
τις·, Stοτι καν Νυκτί. Αιπλασιαζομενα τοίνυν τ ζ  πεςι 

35 ψφασιν Μελανός, το, το Φοίνικαν της ’'ίςιίος τ  χύτης
λευκόν



ΧΙ2
Λευκόν (pcuvtTotfy *&} ruftscc χξωματα πξός λόγον λβυ· 
κότεξα' Ac hW ουγχεοντομ πάντα στξόν το Λευκόν.
Ή  P*v #ν Λ770' T?f Σελήνήν ’ I^f, χατα το σπάνιον γί· 

vfTCtf' Act* cTf ηομ γίνεται, ev μόνη re παισεληνω 
τιίφυκε γινε&ομ > h§̂  tot? r) avaT*^&a»jf η όνχσην της^ 
Σελήνήν. Ά  wo Α τ5 Ηλ/«, n$« Αυα> ποΤλάκιν φοάνον· 
Tctf ‘ Ιξΐόεν * η μεν, ενοοτεξω' η d' εζωτίξω, 
χ#σα Twvtrffav, κρί/ τμήμα μαζο\ον Κυχλί* τυ^χάνχσα *
« Α) Κ9̂  άμαυξότεξα τα  Χξωματα οείκ\ υσι, >φ/ χατα 
Tijv &ΐσιν t£ e v a vt*W t # σΐξώτη ηομ άνάπαλιν καμένα. jq 
Tijc ya? ενόοτεξω npy πξωτην ’’ΐξΐό'ον tijv πξάτην εχχσης 
Xpj άνωτέξω ϊΐεξιφεξ&αν φρ*ν*κ«ν, τ̂ ν ίευτίξαν Πξασί· 
wjv, τι;ν Α' τξίτην 'Αλχξγόν, η εξωτάτω κομ Αευτεξα 
”ΐξιν, tijv juiv ί£ατίζ« Ilf£*<pr£e*av *%« 'AAfc’fyov* Tijv 
AuTffav Π̂ ασ/νι?ν, τχν ενίοτάτω A <l>ert*xijv* άί ττΛχϊ* ι ̂  
«riov αίληλων κά<&ομ ngc/ άμφοτέξων των Ιξίύων τα Φοι· 
νικά. ΤτΑν μεν χν φασι την ’Ί<**ν ταυτ«ν γίνε&ομ την 
Αυτεξαν, ανακλώμενης της ’ Οψεων εκ τ£ εζωΤεξχ Νεφχν 
πξόν την πξωτην ’ ίξιν, χ στξός τον Ηλιον * όιάτοι τχτο 
Up} άμαυξότεξα τα  Χξωματα φιξ αν, α Τβ ατχο ΑυτΑ 20 
ξας γινόμενα Ανακλάσεων.
*β^ξίτοτίλης Α φρ»* nge/ ΤΑ Αυτ^αν ’ Ι^ν εκ της στξός 

τον ° Ηλιον ’Ανακλάσεων γίνε&ομ' τα Χξωματα Α 
ταυτης άμαυξότεξα φοάνε^ομ Αα τ*ν ατονίαν τηε ’όψεων. 
Την γάξ αστό τχ ε^ωτέξχ Νεφχν ’Ανάκλαση στξόν τον 2  ̂
* Ηλιον πό^ωΒεν γινομενην * ( στοξ^ωτίξω γάξ το Ηεφον 
τχτο τ»?5'ν0ψ?Λ)ί' ημών') άμαυξότεξα ποιαν τα Χξωματα 
Αα Tijv μακξάν άπότασιν φοάνε&ομ. ΚαΒάπΐξ γάξ 
τα «π EJ&«af όςάμενα πό^ωΒεν, # τξανων η "Οψ/ί o‘c«
Al efe&f» «av* χτω $η η#} τα  Acs μακξάν'Ανακλάσεων  ̂jo  
άμυόςότεξον ταύτην oV̂ avfcBa/. Κα/ rSrcv /Αν τόν 
λόγον άμαυξότεξα τα  της όευτεξαν ”Ιξιίον Χξωματα 
φοάνε&ομ.
Ύην Α τά|*ν ίνηΤΑαγμενα την Βεσεων Αα τι)ν 7ίξο?εξαν 

ούτίαν. 'Ω,ν γάξ επί της πξωτην ”ΐξιόον, άφ'
Πεξιφεξάαν η *0\piv ίχυξων τω ‘Ηλιω πξοσεβοο&ε* ταυ·

τηί
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Της το %ξωμα Φοινικδν έωςαΤο’ αφ' ης S'ά&ενεϊέφ>a>ê 
Πςάσινον ’ άφ' γ,ς S' ετι ά&ενως, 'Αλογόν · δτω St) Κοίπ) 
Trie Sruttyocs ' IqiSoc e%«. Πλ«α>ν μέν γάξ dtoo Τηέ
εντός Πεζιφεςείχς Άνάκλασις κομ Ιχυςοτέςα γΐνετοη * 

5 τω etvetf τχύτην την Πεξιφές&αν ίγγυτέξω της οφεωΛ 
Ovctj S' ’Ανακλάσεις «Vo τ£ν έγγυτέςω τη οψ« μεξων̂  
ίγυςοτεςοη * <$W Το μ>| π«νυ Τ>)ν οψ/ν «7τοτ&νομένην %χ- 
<&εν£ν, Hey bTco ποιαΒαι v&j Try Ανακλασίν, ολΐγηντέ 

άνΐχυςον' έπώ ηομ duo των μοιζονων ΪΙεγφε êtav, 
ic τότε ylvovrdtf πλάϋς ’Ανακλάσεις, οτε Sid το μη τάέ 

IIεξιφεςάχς μακςάν άφεςανομ τδ ομματος, 7τάσομ tu 
ϊφας σωζόμενομ η&{ μ*Ι σχιδνάμενόη, SvvavTOf απ' αύτωΡ 
άνακλά&ομ. ‘Η μεν δν ε ο̂τέςαο τής Stυτέςχς iSoe
Πΐζιφεξάχ, Sid τδτύ Φοινικήν Sdwvvai την χςοιάν' η Sa 

15 $ευτέςχ Ιϊεξιφές&Λ Πςασίνην, t7retSr) τής οψεως πλέοΡ 
άφΐςατομ, *&} οά 'Ανακλάσεις απ' χύτης dS(etVe<?sf6tf* 
in Se μά^ον »j έξωτάτω Πεξιφίςαχ πο^ωτεςον άφεςιμ 
ΚυΊχ τής οψεως, ‘Αλχςγον επίφθονα το Χξωμα j Sid tS 
Των 'Ανακλάσεων ά<&ενέ?ατον.

2ο'\&ά τι Sfaort το μεταξύ των Svoo φοινίκωνϊίεςιφε^αων  ̂
δκ ί?< κ94 &ύτο Φοινικδν j ’Εltd Swcctov καντέυΒεΡ 

ποΤλην x&j Ιχυξάν γίνε&ομ την Άνάκλοοσιν πςος τοΡ 
*Ηλιβν, Sid το μη πόξζω τής οψεως άνομ τδτο τΙ μέζοςν
* Η πάντως είπες ολως εγίνετο'Ανάκλασις εξαύτδ, Φ οι- 

35 ν<κ«ν ά'ν ήν η$μ itύτέ, νυν S' 'Ανάκλασα δ γινετομ εξ αν*
τδ * Sid το μηί' άπο παντός μέξϋς απλώς πςάσ άπαρ 
σώμα φως εχον 'Ανάκλασα γίνε&ομ, d/λ’ άζισμενχς &νοή 
τχς τοπϋς των 'Ανακλάσεων γινομένων, κατά την πςοέ 
τα ΚάτοπΊζα ποιαν χέσιν τδτε πεφύκάτος φώτιζαν σω~ 

30 μχτος, της οφεως. Δηλον S' εκ των πςάτεζον Ηζημέ· 
νων, t{gtf Sa τί δκ εϊΐ καΒαπεζ η Ίςις-, δτω Si) χοβ
* λλως ποικίλη τας Χςωμασι; Πάντως γάξ το μεν φοι· 
Wyyv Χςωμα πξοσϋνομ τη "tyA λέλεκίάη Sid την εκ τη 
ΡαΒύγξΗ Νέφχς ηα) %Sy ίοντος νάάτος 'Ανάκλασα τηέ

35βψίίύί· πςος τον^Ηλίον’ τα Se λοιπά των Χςωμάτόύν, Sid 
ά&ενη των Ανακλάσεων πςοςβολην * ίτί πά$έ'ωΒ&

Η ΚW
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xg) or/ ολίγα/. 'Επ) <5? της *Αλω η 'Ανάκλασα από 
άέξοε τε γίνεται, οε εςι τα υδοοτον κατά, φύσιν λευκότε· 
ςοε, xpf έγγύΒεν γινόμενη, πςονίSa&« ίδωμεν four a.
Κetf γάζ το ε^φατνίμενον, ύφ' εαυτό φίξεε τοό ΚάτοπΊςα, 
Xpf πες) αυτό, α μην έζ εναντίαν αύτα. Αιό η μεν *Αλωε j  
φαίνεται ποήλαχις xpf Κύκλο* όλόκληςον * η δ' '’Ιςιε αδε 
μάζαν ημικύκλια ποτέ, Sid το μη τε πέ(ιζ τα έμφοανο· 
μίνα νυνίςα&αΐ χχΒάπες η Αλαν, μητ χύ ύπες τον 
Ορίζοντα πλίον &να/ τα ημισφοαςία, ύφ' ο ημιοφοάςιον 
υποτετακίοή το Νεφοε,· εν ω η οψιε την Ιξιν φαν- ιο 
τάζετα^.
'J  S δε μη γίνε<8αι xpf στες) τόννΗλιον τοιαύτχν κοοΒυγςον 

σνΐοοσιν, οποίαν xpf απ' εναντίαν αύτα, αίτιον η τα 
ιΗλία Βιςμότηε. 'Η γάς ταχιών είν νδως μεταΙδαΛαν 
ττο<« το Nf<Poff, V διαλύε* xpf λ?ττ?υι« xpf διακςίνοι την I j 
σύΐατιν, «  μη παχυτεςα έτυχεν ασα- Έζ εναντίαν Si, 
Xpf πό£$ω της ταΝΐφαν συ^ασεωντα'Ηλία τυγχάνοντας, 
εν οσω γίνεται το υSως, γί\ ?τα/ καίτιν διατςιβη xpf χςό· 
νον, ων άναίτινα μόξια τα Νεφαν, ηδη μεν eis ύδως'με· 
ταβεβληκότα όλων, α μην Si xpf 'φεκάδαε 'όνταεΦ'ωναο 
ύδατηςων τα Νεφαε μοξίων ωαζες επ) ΚατόπΊξων η '{ςιε 
οξάτοή, ποτέ μεν ημίκυκλος, ποτέ S' ελατΊων ημκνχλΧ, 
μείζων S' αδεποτε. Κ«) ημίκυκλον μεν, όταν επ) τα Όςί- 
ζοντοε ο * Ηλιον είη' ελατΊων S' ημικύκλα, όταν xpf 
ο  ̂Ηλιον ύπες τον Οςίζοντα. Το γάς Κέντςον τα ηλιακα 2$ 
Σώματος, χρ} το τα ‘Οςίζοντοε Κέντςον ίφ' α η οψιε, xpf 
το Κεντςον τα την "ΐςiSos Κυκλβ, xpf ο τάτα Πόλον, ίπ) 
μιας άσιν Et&«ocsr * xpf η ΕύΒά», Siαμετςοε την αςανία 
Σφχΐξαν, επ& Sid τα Κεντςα τα ‘Οςίζοντον, os εςιμέγιςοε 
Κυκλοί". °Οσον αν ο ^HAw ύπες Τον ‘Οςίζοντα, τοοατ ον 30 
ο Πο'λβί τα Κύκλα την *1ςιδοε υπό τον οςίζοντα. Κα} 
άπες άνατΐΑοντο? η δυόμενα τα Ήλ<«, το μεν ημίσυ τα 
της '’ΐξιδον Κυχλ» φοάνετομ ύπες γην, το λοιπόν S' εςιν 
αφανές νοάμενον ύπό γην' δηλον ων ύπες τον ‘Οςίζοντα τα 
‘Ηλι'β τυγχάνοντον i έλατΊον μεν τμήμα Κυκλβ το φα*· $$ 
ιό μεν ον feetf ττ,ς Ί ξιδος, πλ&ον δε το αφανές. Κα)

114 Nmtyogs Τΰ Βλεμμίδβ
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ταύτ α «  ϋτως ε'χον eii7 αν πςος λόγον τηςτχ ΗλΙ& etc m  
Ό ξίζοντος άπο^ασεως. °0τχν δε π εξ) χ'τξενη Μεσημ- 
βξίαν ο ''Ηλιος γενηται, Θεενς μεν άδε πολο~όν φαίνε
ται τμνμ*' "ίξίδος * εν as τοας βςαχυτεξοας ίημεξαις 

5 είτκν Χειμώνας, δυνατόν Ηθΐ τίεξι Μεσημβξίαν οντος τχ  
Ήλίχ φανηνοί} τι τμήμα της ''ΐξίδος. Έπεί γαξ τό Κ/ν· 
τξον ηομ ό Πόλόί- της “ΐξιδος, επί της τ 2 ‘Οξίζοντος δια· 
μετξα άσιν, or αν μεν Βεξίνάς επιτολάς ό Ηλιος ποίητοή 
βοξ&όταΤος ων, τότε η ‘'ίςις εν το7ς νοτιωτεξοις μίξεσιν 

ίο ως πξός δυτμχς χ&μεξηχς σννίςοατ αν. ι£1ς πξός οίνά- 
τολχς δε χειμεξίνχς, όταν καταδύσ&ς ό ''Ηλιος χαταδύη· 
τομ Βεξίνχς. "θταν δ' επιτελή χειμεξινχς επιτολάς 
ό ''Ηλιος νοΤιωταΤος ων, τότε η ”ΐξις εν τόίς βοξειοτεξοιέ 
φαίνοιτ αν μεξεσιν ως πξός δυσμχς Βεξίνχς * ως πξός 

15 ανατολχς δε Βεξινχς, όταν ό *Ηλιος ποιητή καταδύσεις 
χειμεξινχς. Τητών χτως εχοντων, επεΐ τα  βοξειίτεξοό 
μέρη δια την εΡχξσιν τχ  Πόλ», μείζω τμημαΤχ Κύκλοι* 
εχει τα  υπις γην, κασ ων ο Ηλιος ΰεξχς φ?ξομενος+ 
τας μακξάς ημεξχς αποτελεί* τα δε νοτιωτατα μίξη 

20 ανοίπαλιν ελάχκςα τμήματα Κύκλον εχει τα  ΰπεξ γην* 
καθ’ ων ό *Ηλιος χαμωνος φιξόμένος , τα? βξχχείχς 
ημεξχς ποιεί, δια ταυτα η ’ Ιξις χειμωνος μεν, Svvxtdf 
φοιίνε<&χΐ κομ κατ αυτό τό της ημεξχς μεσοάτατον. 
Πολύ γάξ η Βεξινη δυσμη ηψ ανατολή της χαμεξηης 

25 Μεσημβξίας αφί^αντο .̂ Κα/ δια τχτο καν τω μεσώ^τνύ 
χειμεξινης η μίξας εχε* τοπον η 'Ιξις ύπεξ γην εν ω συ*

• ςοάη αν * Θεξϋς δε της ημεξΧς μεσάτης, & δυνατοί φα- 
Ϋηνοίή διά τό μη εχειν ύπεξ γην τ  οπόν συ~άσεως. K«j 
γάξ η χειμεξίνη δυσμη κμ} ανατολή, της Βεξίιης Μεσημ* 

3ο βξΐχς ολίγον u0teuvtaf. ν0Βεν ηομ ύπό τον ‘ΟςίζοντΛ 
νοείτο] τό τε σόμπας * Κύκλος της ‘'ΐξιόοίι

ΚεΦΑ>H i
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Κ Γ '.

Πε Ι̂ *Ρα|3^»ν, ΠΛ^λίων, ετι £ε ^  τμι/ 
έν τνϊ y5i ΜετΛ/^εντων τέ, ’Ορυκτών.

/ / ^ =ϊ̂ ν ΤΛν 7Î a7 iCCV τ* Ηλ/» γενητομ τι νέφος,  ̂
|| 'ι D την συ?ασ<ν ί%ον ανώμαλον, λκ «να/ κατα' 

μέν τι μέζος, πυκνόν* κατα <5e τ<, μανόν'
~ ^  κατά τι μεν, υδατώδες εξόν' κατά τι δε,

άεξωδέςεζον* τότε 7Τξος τον*Ηλιον εκ τδ τοιχτα Ήέφας 
γινομένης της ’Ανακλάσεων, διά μεν τ -ry σμ,κςότητα τωνι0 
Κατότίΐξων 8% οζάτομ τό %*μα τό ηλιακόν · τό δε τδ 
*Ηλ<8 χςωμοο έμφοάνετοtj κατά τι μεν μέζος τ 5 Κέφ8ς, 
Φοίνικαν * κατά τι δε, Πζάηνον η Ξαν&ον, διά την άνω* 
μαλΐαν τδ Νεφ*?, η#/ την των Κατοχών άνομοίοτητα. 
Καλδσ; (5ε Ροο/3Αέί£· ταί τοιαΰνας εμφάσεις, ότι κατ a/-ij 
θ«α? όξωνταί ™ας. *Οταν δε τδ Νεφ8£· η συςασις 
ομοίως υ7ΐάζχ$ πυκνή, ĵ ge/ cor or# μάλιςα ομαλής, τότε 
διά την όμοίοτητα των Κατόστίξων ηομ την όμαλότητα 
της συςάσεως, φαντασία ylveTUf Χζωματος ενός συνε
χές, αλλά δη ηομ λαμίΤζά κομ λευκά. Διά γάζ την 2§ 
πυκνότητα κ§ί/ όμαλότητα της συςασεως, αμα τε τίζός 
αυτήν των όψεων πιτίΐχσων, ηομ άμα ττξός τον Ηλκν 
οίνακλω/κενων, το τδ 'Ηλ<8 χζδψα ίμφοάνεTUj καθαρόν* 
ωαζτε£ ηομ απ© %αλκδ λ«8 τδί οφεως ά&ζόον ανακλώ
μενης, τό αληθινόν τδ οξωμένα χζωμα εμφοάνετα}, διά 35 
την αθ^ο'αν Άνακλασ/ν, ητις γινετομ καν τα χαλκω 
διά τήν πυκνότητα ηομ όμαλότητα της συςάσεως. ’Εκ 
πλαγίων δε τδ Ηλ»8 ηομ οά 'ΐάβδοι K&j οι Παζηλιόι γΐνον- 
τOf, πξός τά β οζ&ότεζα δηλονότι μέζη τδ Η λ/» ηομ τα 
νοτιωτεςα. Δ «  γάς συμμέτζΰ τίνος διαςάσεως, y άν οά ̂ ό 
τοιαυτομ συνάσεις εκ τδ 'Ηλ*8 δίίςαχντο. Μάλλον μεν 
γάζ εγγιςα Saaf τδ Ήλ<8, διαλυ^ησοντομ υπ αυτά' 
ποζάτα τα δε πάλιν, δ σωσασι την ’Ανάκλασήν. ’Απο. 
γάζ ολίγης συςάσεως ως «V  ΈνότίΙζϋ μιν,ζά πόζ$ω 
ΐί Άνάκλασις της οφΡως άποτεινομίιη, f£a<Qevei. Την 35 
δν άζημέιην συμμετζον διάςασιν εν τοΊς τδ Ηλ<8 πλαγίοις" *' " J/εςιν .



gcftv ευζ&ν μενΰσχν xet την χυτήν, διά Το μήτε τίξοσιενομ 
τον °Ηλιον τάτοις το7ς μεξεσι διά της κχΒ’ ημεξχν κινη·.. 
σεοος, μητ χυ Χ7ΐοχωξέίν (% χύτωγ. *'Ετι δε πξός άνχ- 
τολχίς η δνσμοάς οντος τ5 ‘Η λ< £ , ςυμβώνε* μχλιςχ .

5 γίνε 3  of της Πωξηλΐϋς τε x&f roes 'Ρχβδας. ως επί το 
πλάΐον γάς διαλύει ngf διχκξώεί τχς τοιχΰτχς συνάσεις, 
μεσνςχνμν. ‘'Ύδχτςς δε σημεία οί Πχξηλιοι x&j. οά 
'Ράβδοι τυγχρίνασι, των ‘Ράβδων μάλι^α οί Πχξη- 
λιοι. Μ χλ̂ ον γάξ η ομχλης ηομ ομοίως ίσα πυκνή συ· 

ιο ϊχνκ επιτήδειας εχ&ν τον άίςα δ'ηλο7 πςός μεταβολήν τε 
H&i γένεσιν υδχτος. Πάντων δε των τούτων, ηγζν Πω* 
ξηλίων, 'Ράβδων··, ’’ΐξιδος, ^Αλω, ηςμ των πΧξχπλησίων 
Αίτιον ποιητικόν η ’Ανάκλχσις λέγετομ· Κω/ τύτψ  αΰη 
των πάλιν Αίτιον υλικά, Αξόσϋ κομ Πάχνες, ’’ΟμβξΧ τε. 

15 κ<μ Χάνος , Ηομ Χχλάζης, Η$μ τωνχ όμοιων, η άτμιδάδης 
άναΒυμίασις’ ωσπεξ χυ ίτεξων, η κχπνάδης.,
Qjroix μεν χν τά  εζγχ της διττής ‘ΑνχΒυμιάσεως ηδη 

άνενεχΒείσης, ο λόγος φΒάσας έδηλωσε’ μηπω 
δ ’ άνενεχΒείσης της τοιαυτης ΑνχΒυμιάσεως, μηδε δια-, 

20ΚξίΒεί̂ ης από της γης, άλά υπό γην εγκατακεκλεισμε- 
νης Hgj συμπεφυξμενι]ς το7ς μοξίοις της γης, n&j χτω συ- 
νιζχμίνης ημ} πηγινμέιης, δυω είδη σωμάτων άποτελχν* 
ruf ' ων τχ  μεν, Μετα/λεντχ' τω δ' 'ΟξυκΙά. Κα/ 0σχ 
μεν ’ΟξυκΙά, της κχπνωδχς 'ΑναΒυμιχτεώς ίχίελεσμχτα ’ 

2·5 οϊον λ/θων γε\η.τά μηδόλως τηκόμενα, ηομ το Βείον, η#} - 
το ά^ενιχον, ημ}.&τι τοίχτον. Οτχ δε Μετα?λευτά, 
η 'Ατμ)ς τελεσι$ξγ&. ΤχΖτα δε η Χυτά εςιν, η Έλω- 
τω* οΊον, Σίδήξος, Χαλκός, Χξυσός τχ  όμοια* «ν 
τχ μεν κοάετχ! ηχ} tSretf, καναπές ό Σΐδηξος.Ηχ} ό Χωλ- 

3ο κός, διά τό- ηχ} κχπνωδΰς ’ΑνχΒυμιάσεως μετχχάν, κχ} 
την ϋσίχν γεωδεςεξαν λαχείς. Τον δε Χξυσό? μη Τε κχίε· 
Sxf μήτε iS<Bxf φχσιν χ ως εζάτμίδος κχΒχξχς «V ?ν, 
νυνχχΒάσης η&) πιληΒάσης γενόμενο?·, κομ την βσ/«ν- 
υδχτωδεςεξχν κίησάμενον, διά τχντχ  τοι ηομ. βχξύτατον 

3Jβν«/. Το γάξ βάξος η διά το γεώδες, η. διά τό υδχτω* . 
δες το7ς σωμχσι ττζίφρα/,' ωσπεξ. ecu η κϋφότης, η διά 
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το πχ)?afssy »ι Α« τό αεξωδες, Ε} το/νυν ό Χ υ̂σό? υΑκ· 
T«W<«v έχχκε τχν #σ/«ν, χα/ τϊ}ί καττνωίίίί· «τβν 
7ΐυζ'Ώα< αχοώυμιοίσχΰξ άνεπίμικίον Α ακότως Ι,ί χ# 
βαςυτατος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Κ Δ \

Πε^Ι Ου^ανδ, οτι έα ίςιν ο Κόσμος οί'&ιος,
Τ ον Ουλάνον, οςον αχω «toe/, xge/ >? χνχπίυζις

ά|λο< τδ ονόματος. Ώε ι̂οξίσμοί yaq εςιν « ί ΙΟ 
το «ΐίο, χ#/ κατο/ το ανω, κατα τταν με̂ οί 
τδ παντός Κοσμά εχων το άνωτάτω. Hoc} 

μυτο yen;f το ίοκδν τοίτ oxc&oif υποκάτω χ£/ υπο Γ?ίν 
τίμίσφχίξιον, ύπε^ανω κατ’ αλ»ίθ«αν τύγχανα H&j νπϊζ 
Γ»?ν. Το 7 ^  i»7o'ff Tariff, όττασδν, ανοι εςίν. ίπά· 15 
5Tf£ γ\1ϊ\ ĥ j τ «  εν αΰτ# σώματα κομ πες) αυτήν, τον 
κατου χοίρον «τβν τον μέσον κεκλ^ωντα/, Το/νυν ο κυ« 
ξίωε Ουρανό?, ο πςωτος K&f άνα~ςος, πεςιοχν εςΊν άπα· 
σπς κΐΐσεως οάΒ^τ^ς τε χα/ νοητές. Παν γάς οπως ό̂’  
ποτέ σώυχ ίντος αυτδ πεςικλείετοο/. Keif αυτοί <Γ οί veff 20 
ενσώματοί πως χα/' ενυλοι, καν άσ,ωματοι agq αρλοι λ?·
7c»v oe/ 7Γ?όί· τα οα&ητά σώματα x&j rttv ταχ&χηV 
υλχν παςωβαΧ̂ ,όμενοι. Διο' χ$5/ δτοι τ£ Ου^ανα πεζά·. 
%οντ«/· μόνον οΙ το θ«βν* άπεςφςτςονχ on άμεςες, 
οτι χ«/ αϋτοτελ«ον, οτι xge/ απ&βον. Διο χ«/ 8<ίαμδ 2 $- 
«?ι, χ«/ πανταχπ h u  χμ/ νπε? το παν fViv. ‘i l f  μεν 
7α? άμεσες t χμ/ πάντν παντός σώματος, χ#7 πάσης 
νλκ£· ύπεςεζϊΐρίμενον, ό$χμ$ fatv' ως $' αυ’το' κα&’αυτό 
Τελ«ον χα/ πλ>χ>ες·ατον, πανταχχ f<?i τα πάντα πλιμ 
?δν * αί $  χα/ αττβ^ον, υπε? το τταν ετ* χμ/ πάντα ττε- 3°  

ΚΟ/ παντα πεξίοςίζα, xge/ χίεν τον α^ανταν 
ξκίός Ι?ι Tijc· αυτ« δυνάμεως. Τον μεν βν πξάτον H&f 

Ου'ξ>ανο'ν, χτοι τ ν̂ μνα^ον Σφοαςαν xge/ χπ*\ανΗ 
Φ*ί* «λ*Φ«αν, βλ/701. ην\ς των φιλοσοψησάντων iyve*· 
ξΐσαν, fix το αόςατον νπάξχπν αυτόν. Οί ονλ«8ί $ 3 $ 
Ψξ̂ Τον> Ουρανόν ςϊΐ^σι τ4  ζτεξίρμΑ' μετμυχο K9V

Ταί
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τχς των Πλαν^ων Σφαίρας, Ούςανας ονομχζααιν. 'Ολο· 
τελως Se το ο(iBtficv χπχν Σωμχ το ληκον duo της εζω 
χμΐ κυξτηε ' Επιφάνειας τα Στεξεωμχτος μεχζΐ τ 5  κοίλα 
χμ} τελευταία της σεληνιακής Σφοάξχς, Ούξχνον ενχ 

«/ λογίζονται 1 ως της αυτϊΐί· φνσεως cv.
'J'aro d;j n g j πέμσίΐον Σ ω μχφ χσ ιν  c i ’ Αξΐϊοτελικο'ι> ετε- 

ζον δηλονότι π α ξ χ  τ χ  τέαςαςχ  * το Πυ̂ , τον 'Αεξχ, 
το , t *jv Tw. Ο; dl? TTffi Πλατεία, χμ  ̂ χύτο
το Σ τένω μα  τατέ^ ι τ«ν το χ ν μ χ  των ’Ατεξων πεξιεχα· 

ίοσ<χ,ν Σφαίραν, ex των χκςοτχτων evyxeiSSaj φ ασι των 
ςοιχ&χχων' Six το μ ετέχαν  τα  οξχτα xaj α π ία ' χμ} 
το μ*ν οξ&τον etvccj cc7ro τχ  πνξοε* το ο απ ίον , *κ π ιε  
Γί?ί. Ei de μετέχοι πως το Στεςέωμχ ΠυξόςΤε χμ\ Γης, 
μετεχοι αν χμ{ Ά ’ςος χ$μ ΰατος, τ ω ν  Στοιχείων τάτων 

χ j α>ς μέσων εις ενχξμόνιον σννάεσιν των χχςων γεγεχημενων. 
Ούτως «ν  έκ της συν^ζομτις των χχςοαφν ελάτων εν ςοι* 
χείοις ον των χτμ χαΒαζωτάτων ■> ως εκ πςωτίςης oiovet 
ςοιχείχκης απαρχής χμ} ύπεξεχόντων χφα ίζεμχτω ν  
ουντεΒειμέιον τον εναςςον Ούξχνόν ■> επΜξαταν ev έαυτω  

30 έχείν το Ι1υζ> χποφαίνοντομ. *Ομοίως χμ] Το l·χoμtvov
χιί τ δ  σώμα παν το αί$έςιον. Ουτω γάξ χομ των ύπο 
Σελύνχν τεοχάξων καλάμινων Στοιχείων εκατόν, συνείχε 
μεν ε·Λ των τεϋτάξων των απλών χμ} άλη§ως Στοιχείων ’ 
χσιατομ $έ χμ] χαςαχΊηςΙζετα{ χμ} χαλ&τομ χατχ Την 

35 τη ενός επικξχταχν.
'J'Srov Sri τον ένατον Ούςοαον, χμ} απλανή Σφχίξχν 

οι ποΑο'ι των Φιλοσόφων ύπέλαβον χρμ ωνομοχτχν. 
Διελο&ε γχζ αύτχς χ χχτχ φνσιν «υτδ ύιότξοπος tint·, 
σις η εκ Δυσμων εις Άνχτολχς, diroe το βξα&ύτχτον §χϋ· 

3ο της. Μίαν γχς Μο7ξχν καθ’ Ζχαςον έτος oeurcv xivei&af 
πςόςτινων είςηττμ, ως Si ετών εζχκοντχ πςόδ τοΤί τξια- 
χοσίοιε τχν iSiav χπχξτίζεχν σίεξίφοξοίν. Τ(νές$ε μόξιόν τι 
Μοίξχς χχτ έτος ολον, «Λ* αχ ολην Μο7ςαν ιύίως χυτόν 
φέςt&dtf λέγασιν.

35 0̂ τι *ν ο πξος ούΒψιν χπλανχς Ούςχνός μετεχε*
τδ οξατα, χμ} οτι χόχλων XTtloyTXj τα αςοίνιχ σω·

Η 4  μ*τ<* 9



μ χ τ α >  K #  η αΐ& ησις μ α ξ τ υ ξ έ ί' c r / w  To ftgv ο ςα τ ίν  
νπ ά ξχ ε*  δια too Χ ξ ω μ χ τ α , φωτε*ν8 τ υ γ χ ά ν ο ν τ α  πυξός 
α π α υ γ ά σ μ α τ α ' το δ' άπΐόν  <$W τ«ν αντ/Τυπ/αν, ijnV 
«<?* τ η ς  γ η ς , τ&» <$«τ«/ κατασκη/ϊί?, ως ομ ολογώ
με\>ον. Τότω ν χτω ς έχόντων, πξοδηλως έδιν tv τω  Ο υ ξ α · j  
νω το Πυ£ δ V»?· Των τοιύτων δέ Στοιχείω ν όίκξων 
οντοίν ngfi δεόμενων δα» τ2το μ εσ ό τ η τα ·, έςι Hgy ο α*ΐξ 
Hpf το υδω ς, τ 06 μ έσ α  των Στοιχείω ν x&f των όίχ,ξων 
συνδετικοί.
‘^ζτλ$ν δε το ffζοίνιον λ έ γ ε τα ι  Σ ω μ « ,  Hey τ ο ύ τ α  σ υ ν $ ε -10 

το ν  Μ, το7ί συνθίτ«τ^ο(ί π χ ςχ β χ ϊλ ό μ ε ν ο ν  σω μα- 
σιν. Ο υ τω  γ α ς . y&f τα , τ έ ιχ α ξ χ  Σ ώ μ α τ α ,  συν& ετχ  μεν 
ε£  χ/λέλων f9>v α π λ ο ί δε ν.αλχντομ ,  ττξδς τ α  ε ζ  α υτώ ν  
y ja rx  δεύτε ξα ν  α π ο τε λ χ μ ε να  σΰν&εσιν. Τ α  γ ά ξ  κυρίως 
α π λ ο ί σ ώ μ α τ α  ηομ Σ τ ο ιχ ε ία  κ α & α ξά  Kgy ειλικρινή, π ό ^ ω  ι j  
χα&έςηκε της α<;&ίίσίύ|>?, νω μοιω Αακ^νο/^να. Κοί£
4 πρώτος δ' Ουρανό: ο χναΤρο:, έπάπερ ακΒητως κινεί-, 
rotf την απλανή κίνησιν, &χ άπλχς. Α’ι$ητως γάρ κι·. 
y 8μένος την εξ 'Ανατολών ε*ς δυσμάς την οζυτάτην n$H 
σφοδρότατηV Key τω λίαν άκμαίω τοίχε* συμπεριφέξων 30.: 
το Στερέωμα τον δεύτερον Ουρχνον, x&i τον έχόμενον Αί·. 
$έξα συμπαντχχ κα/ το Ύπέκκανμα, ν.α) τδν ’Αέρα* 
•πλην όλΐγ# τη ταϊς κοιλοτησι της έν γη επιφάνειας ένα·, 
πειλημμένχ χά} ίΤΑιμνδίζοντοε, πως αν &η δ τοι2τος 
χπλχς; Οπχ γάρ αΐ&ητη κινησι: ,  αίΒητόν υπάρχει 2f- 
xotf. τδ κινύμενον. Λ0  δ' δΐδεν η Α’ι&ησις, τ  Sr ο σύνθετο); 
φμολόγητομ. Σώμα γάρ άπλχν, 8 πέφυκεν ύφεςανοη 

αυτό. Αιδ σώμα τυγχάνων όμολογ#μένως ό π ρω-, 
τιϊος Ουρανό: noy χα&αυτόν υφεςως, άπλπς 8* fciv-> 
Οί̂ λα συντεΒατομ. ζ Tjjv· κράτωλεγω δε σύνΒεσιν. ) συν $ο, 
&έτπ δ ονίος αυτ5 , πο/λω γε μαΤλςν ο δεύτερος κομ φοα·. 
νομενος Οϋξανός χ σύνθετος αν είη tiUf' 8% απλβς.
Ό * »  κα^άπεξτά «ί&ηταΣτοιχείχσνν&τχ όντα,Κινη·.

% σι> απλήν κινητά/! την επ'ευθείας * 8τω δό xotf ό Ου· 
ξ4*ν.δξ, μ^ων οίπλΐίς, Κίνησιν οίπΑην ν.ινατομ την χυχλι· 35' 
Ttmi. îv.̂ Qou γας. δ^τα^ Mum #.πλφ. *<*ϊ το σύν·.

&εΤφ·.
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Serov. Καθ’ ο γάς των εν αότω απλών επικςατει των 
• λοιπών, jcotTcc τδτο χ§μ κηείχομ, τψ  τα έσηκςαταντοσ 

ποιάμενον κίνηση. ΗΡ7 <? Ονξανοϊ σύνθετοί ων, κ/·
ν«τα/ κατά την κίνηση τδ έαυτω επικςαταντος είλικςι- 

ςνεζάτα Πυςός. Ή  κίνηση δε τδ τέλειον ειδοπεποιημένα 
Xgj καθ’ ολοκληρίαν άπηςτισμένα ΪΙυςδς, η Κύκλω έςίν· 
‘Η γάς έσι «υθ««ί Κίνηση των Στοιχείων, ετι γινομένων 
αύτων ες) καν τω παξά φύση οντων τ ’σηω, χ)λά μηπω 
τον κατά φύση άπειληφοτων, ως ο μολογ 871 Πτολομάίος 

ιοχομ ΠλωτΊνος χ$μ Ζέναςχος, κοατινες οίέλοι των φύση 
κών. ’λ?λά δη χομ ’Αξίςοτέλης ■> το εις τον αύτδ'τόπον 
φέξε<&#ι, α^ο eivtu φησιν, η eis το αύτδ φέςε-
&etj είδος» ^
'pa? οντι γάς είπες από των άίλοτςίων τόπων χεμ της 

15 παξά φύση διαΒέσεωί κινειτομ too Στοιχεία, των οι
κείων έφιέμενα τόπων χ$μ της οικείας όλότητος, δηλόν 
hiv ως α κατά φύση εχοντα τελέως κηείτομ. Κατά 
φύση γάς εχοντα'καν τοις οίκείοις τνγχάνοντα τδποις, 
η μένει η κύκλω Kivetretf. "Μένει μεν η Γη δηλονότι, χ<μ 

20 το ̂ Ύδως, χομ τ| Αεςος τδ λίμναζαν. Κύκλω δε Kiv&rotj 
τδ Πϋ£ χομ τδ άέςος τδ ευαγές, τω Ούςανω συμπεξι- 
πολδντα, κατά την πςδς αυτόν οικειότητα. ’Επεί γάς  
οπΰ φίξετοάτι κατά φύση, βκ« έ=τ< κατά φύση’ φέςε- 
τ otf δ' έπ'ι τδ μέσον r Γϊ? κατά φύση* έπι τδ μέσα άςα 

25 κατά φύση έςίν. *’ΐδιον γάς της rifc τ ο φέρεσαι πςος 
το μέσον. Τδτο ά αν ειη αίτιον, χομ τα μενειν εν τω
μέσω την Γην, η πςδς τδ μέσον δηλονότι συγγένεια* δί ην 
φέςετομ πςδς αύτό. ’Επεί δέ τδ μέσον άκίιητον ( πάσης 
γάς Σφχίςας κηαμένης εν έαυτ%, τδ μέσον ηγοι τδ Kfv* 

30 τςον ακίνητον.) χ$μ η Γ% διά την πςδς τδ Κεντςον τδ παν
τός οικείωση ακίνητός έςι. To WT δως $έ πάλη έπά φέ- 
ςετομ πςδς την γην φυσχκως ($W γάς τα υδατος τδ 
έπιπολάζειν τη 7?·) μένει διχτην πςδς την γην συγγέ
νειαν ακίνητον χομ αυτό. Αιά τούτα  <$η χομ δ λιμνχζων 

ίϊ'Αης, ακίνητος, ό γεηξδςχ^μ υδατώδης χομ Βολεςδς' ψδ 
δε ϊΐύς φέςετεμ κατά φύση επί την Πεςιφέςααν

Η 5 σφ*4ςβ*%

Έτητομνίζ Φυσ/Α Κξφΰίλ, ΐ2ΐ
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Σφοΰζχς. Τ ά χ α  yet? αν η$μ έφ ηφ χτο τη? κοίλη? 'Ετη· 
φανάα?  τ δ  Στεξεώματο?, είγε μη Π ζοκατ ειλημμένο: η ν1 - 
c τόπο? ΰπο τ δ  οά&εςίπ Σωματο: ,  « λ ικξίνετέςχ τ υ γ χ ά ·  
vovtcs κ α τά  τ c etd'os το πυξειον, ω : τη? οουτη? τω  Στεςεω- 
μ ά τι κανωνησαντο?, φυσεω?* Έπει τοίνυν το  11ν̂ > ίΤξό? j .  
την τη : Σ φ α ίςα : Πεξιφέξειαν φέςετομ φυσικω?, curt ον · 
αν άη τ δ τ α  τ δ  Κύκλου κη«ο9«/, ύ Πξό? την Πεξιφέ· 
(etuv οίκείωσι: λ ϊ}ν φέςετομ πξό? αυτήν. Δ<α ya^ r»jv 
TT̂ ci ταυτίίν ©;ζ«ωσ<ν, Κύκλο? φέςετομ κςμ αυτό  * καθα- 
τι·?ζ> ύ I δ λ α  τύν ττ̂ οΥ το  Κέιτςον οικείωση εςηκεν' &1? ί ο  
$ε το^Τλο? πάλιν δ κινϋτομ^ τη? συγγενό : έςηκυία?Γη?, 
εφ' ην ηομ φέξεται, ηομ η? α« έφάσ/ΙκΒομ βόλε  τα/ ’ τον 
αυτόν τςοπον ηομ ο κα&χςο: 'Αης φεςομένω συμφέςετομ 
τω  Πυ̂ 5 λ α  την πςό? τΰ το  συγγένειαν, λ  Jjv zrfoff 
«υτο φέςετομ, κομ τδ συν&νομ τ&τω συνημμένα? εφίετομ-1J 
Δδλον έν εκ των β^μεναν, οτι τε  notv το  υπό την άί&ησιν 
εκ των τεοπάςων Στοιχείων συντέ&ειτομ, ηομ οτι μονή τε 
λεία Φοςά ηομ κ α τά  φυσιν η κυκλική * (μόνη γ ά ς  αυτή  
των κ α τα  φυσιν έχόντων μομ τελείων οντων έςίν.) οτι τε  
η ΐ η  κ ατά  φυσικόν λόγον ακίνητο?, «τα  το *Ύ0ωξ, «τα  ao 
τδ άίξο? οσον τότοι? τοΊ: σωμχσι συγγενέ? ’ κομ οτι ό Ου
ρανοί σόμπα? λα την τδ εϊλικςηό? πυςο? επικράτειαν 
Κύκλω φέςετομ φυσικόν? ' «τα  λ’ αύτον καμ τ α  αύτδ έχό- 
μενα σώ ματα . Καθάττε^ <5ε τη Γη το  ύπεςβά& ον ενεζι 
τη? μονή? , δτω  λ) τω  Ουςανώ τη? φοξά?  το ο£ύτατον. a j  
Κ«/ κχ&ω? η Γij κ α τά  τόπον ακίνητο? ,  ίίτωί ο Ουςχνος 
ά ςα το :. Ούτε γ ά ς  η Γη τη : ίόία? μετατίΒετομ βχσεω?, 
δ θ ’ ο Ονςανό? ένλλωσ# το τϊ?? φυμη: σφο^ξότατον.
^ δ  το/νυ^Ού^ανδ κμ} τη: Γη: εκ ίιαμέτςΰ ίιετηκότων 

Ηβό? α&ηλα κατοο την των ενεςγεάόν εναντίωση, η %ο 
μεταξύ κ\ίσι?, μήτε τό οξυχίνητον έχασα, μητ αυ το 
ακίνητον, μεσιτεύει το7:  άκςοι: λ’ lay τη?, kW £τω σύμ
εαν ό Κοσμο? άλληλαχείτομ τη: μεν έζωτατω Πεςιφοςχ? 
επιτεταμίνω τάχε* χζωμένη?, ύφειμίνω όε τη: εντο? κα
τα Xeyov τδ Ηξό? το Κεντάν πλησίασμα, μια: γινόμενη? 35 
f/χδ σφαίξίκη? Ηεξίαγοβγη:, η&{ Κυκλοον απάντων των
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εξωτεςων τβ ηομ μ&ζόνων, των ενίοτε^ω τε η̂ 7 iAccrio* 
νων κατα ταυτβν άποκα^ιςαμίνων εκ των αυτών ήτ! τα 
αυτα-ι Αα τ??* ενιοάας Πες^ςοφης. Σχνμα Α κεκΙητομ 
ο Ουλάνο? σφαψκόν, ως πολυχωςητότεςόν τε των α&ων 

5 Σχημάτων των την αυτήν εχόντων ττεςίμετςον, v&f us 
πςός την εν εαυτω κίνησιν παντός άςμολωτεςον χηματος, 
ηο(} ως πςωτον τ% φυτά , καντευθεν τδ τδ πςωτχ σώμα
τος όσια κατάδηλον, Π<2ν γαρ Σχ/ιμα η ΕυΒύγςαμμόν 
εςιν, η Πεςιφεςόγςαμμον, η Motley. άΰά ά τι μεν Ευθυ- 

ΐογςαμμον η μικίον, ΰπό πλ&όνων γςαμμων πεςιεχετομ' 
Το $ε ΪΙεςιφεςόγςαμμον μόνον, υπό μιας γςαμμης της 
πεςιφεςζς. ’Εν εχα,ω A yhet πςότεςον τ% φάσες τό εν 
των πώλων, ηομ τό άπλύν τ 3  σύνθετα· Πςωτον τοΐ- 
νυν καμ χπλ3ν των όλων επιπέδων Σχημάτων, ό Κυκλβτ. 

15 ΑΛλ’ οπές ό Κυκλεί εν επιπίΰοις, τΐίτ εν ςεςεοΊς ή Σφοα- 
ςχ. Μόνη γχς χυτή των όλων ςεςεων μια Ε.πιφχ\ε*α πε- 
ςιάληπτομ. Επεί τοίνυν τό πςωτον Σχήμα τω πςωτω σω- 
μάτι οίκαότατον, πςωτον $ε Σώμα των υπό την ημετεςαν 
άΰ&ησιν τό άςάνιον, εικότως ό Ουςανός υπάςχει σφοαςοη- 

20 8ης. El Α &τος σφοαςοειίης, όηλον ’ότι ηομ παν, σφοα· 
ςοει8ες, οπές εςιν αύτω συνεχες- 'Ανάγκη γάς τό παν- 
ταχόσετης κοίλης'Επιφάνειας άπΊόμενον τ 3  σφοαξο&όχς, 
etvotj κ$μ αυτό σφοαςοα^ές.
£]ττ7α Α 3σων των πες) τα σώματα Σχεσεων, εχα ταυ- 

2 5 τχς *&ι ό Ούςανος, επείπες σώμα εςι. Παν γχς 
σώμα τςε*ς εχα ΰιαςάσ&ς, Mixes·, Πλατβί κ&) Βά&ος. 
Δυω Α ε<?< πέξχτα καθ’ έκάτην άάςχσιν. ^Ωόε τςάς 
συζυγiuj άάφοςοι γίνοντομ. Τδ μεν δν Μηκας πεςατα, 
το "'Ανω κα/το Κάτω* τδ Α Πλάτες τό Δεξιόνηομ 'Αςιςε- 

3οςόν'TU Α Βαθ#ί το '’Έ.μπςο&εν τό Οπι£)εν. ‘Η 
μεσάτης Α πασών όμ3  των διχςάσεων καθ’ εν σημάον συμ- 
πιπ)ασων, τό μέσον ύπάςχει τδ σώματος. ΑΛλ’ εττ) /«εν των 
δκ εσφοαςωμόνων σωμάτων ίμ^αντομ απ' άλληλων τό κά
τω ηομ τό μέσον. επί Α των σφαιςικων, ύόβμίχν 38αμωο 

$5 U7i ά/ληλων διάτχσιν *χ«σ<ν. 'Ανάγκη γάς νευ«ν από 
της 'Επ*φθφας επ) τό εαυτών μόσον τα σφα*ςι*ά , Κ&«f
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ατω y.otS' αυτά Βεωξάμενα ταντ έχ&ν κάτω πξόε ά w- 
γείκασιν. 'Kv τω Κοσμώ Τοιγχξαν το Σχήμα εχοντι σφθί· 
ξίκεν , ’’Axw μεν υπάξχα Το από παντός τα μέσα διηκον 
επ' αυτήν της Σφαΐξχί την "Επιφάνειαν* Κάτω Je, τβ 
μέσον ές], των δύω χίσεων έπ) τα ΚόσμΧ συμππίΐχσων, $ 
χομ τα αΰτα ενός οντοε ηομ κάτω η$μ μέσα. Εμπξό*
<3 tec δέ μέςη τα Ούξχνα. τά πξόε δυσμοαε έσοντομ. (W  
γάξ ως επι Δυσιν όςμά·) Οπ'ιδδια δε, τά πξόε Ανατο- 
λοας. (nctf γάξ έντευΒεν πξό&ισιν έπ'ι τά έμπξο&εν.) 
νθΒεν Δεξιά μεν αυτχ, τά πξόε”ΑξκΙον’ τά δέ πςός Μί- ίο. 
σημβξίαν, ευωνυμχ.
/\ογματίζασι δέ τον Ou^voy οι τ%ς πεξίπατητικης Αίξέ· 

σεω:, αγένητόντε ηομ αφΒαξτον συν τω Κοσμώ 
τταντι’ ηομ το Δόγμα τοιατοτςόπως κατασκευάζασιν.
ΕI γέγονενόΟυξανοε  ̂ ην οτε ακ ην. ΑΪΑχχξόνον αδέπι·11 
νόησα) δυνατόν, άνευ Ουξανα. Κ<μ γάξ ο χξόνοε, άξΐΒ- 
μητόν έ?ι της αςανία κινησεως. °£λτε το λέγ&ν ην οτε 
χκ ην ο Οϋξανόε, τ  αυτόν εςι τω , ην χξόνοε οτε χξόνοε 
XX ην. Το γάξ ην, χξόνα μέςος κς) το παξωχηκός. Εί 
τοινυν αδέποτε χςόνοε ην ότακ ην ό Ουξανόε’ ο δε χξόνοε* 20 
αίδιοε’ (παντός γάξ τα λχμβανομένα πξοηγείτομ τό ην·) 
δηλον ως άγένητος ό Ουξανός. FJ δ άγένητος, πάντως 
Hcfif άφΒαξτοε ’ or/ τε συνχν.ολχΒόί τω άγενητω τό άφ· 
Βχςτον, ηομ οτι ν.χΒωε πξοηγεότομ το ην χξόνα παντός, 
χτωε έφέπετομ τό έζομ. Χξόνα δ' άά οντος-,̂ οόά haf Κ& 2 5 
c συνυπχξχων αυτω Ουξανός. Ταυτα μέν άτοι. χ 
J^Acmov δε φΒάσας τό τοιχτον Δόγμα πξοδιελυσατο, 

φιλοσόφωε άποφηνάμενοε, άμα τω Ουξανω γεγονε- 
VOf τον Χξόνον. *Ω?ε η$μ ό Ουξανός έγεγόνε* η& ό Χξόνος 
iysyevt#, έν τ  αυτω. Κομ ωσπεξ ην οχ χκηνό Ουξανός* 30 
ΧΤω χά} ην ο τε χξόνοε Χκ ην. ΕΙ δέ τό ην Η$μ τό εϊί Η& 
το esaf μέξηχξόνα* ά?λά πξωτοτΰπωε ταυτα τα Αΐωνος 
€*σιν. Αιών δε εςιν η ξ̂οισμένη παςάτχσιε το άά έχασα 
πςο χξονα η$μ μετά χξόνον. Τεγονως αν ό Χξόνοε τα Α ίωνος άκων, έχε ηομ τό λέγε&ομ ην, η#} έ?ε ηομ €<?«/, 3 9 
μέχξίς χν $η κατά την πξόε τον Α Ιω νχ δηλονόη άναφρ .

ξάν.
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ξήν. Οΐ τοίννν λέγοντες ην or δκ ην Ουρανοί·, 8 λ*ys<w *ν 
Χ '̂νοί ο τ* Xfovci δκ *?ν. ’A A ’ »jv παςάτασίς τις οάωνικη9 
καΒηνσΒ' ο Οί,ςανος, 8&ο Χςονος&χεν υπόςασ*ν. re 

ό XfoVef ηςξατο τδ etvctfy τότε χαμ ό Ουζανός. Ονκ εν 
5 Χςόνω τοίννν ό Ουςανός εγεγόνει, aA’ iv άςχη τ 5  χςό- 

V8. ‘Η ό' άςχνΓτ8 Χςόν8> Χρόνος 8κ ?V<v. 'Αμεςης γάς 
αΰτα άποσος· καΒως 8ν εν άςχν τδ Χςόν& iytyον«» 
ϋτως άδέν αδύνατον εν τω τέλε* τ 8 χςα·8τ8Τον φΒαςηvcq. 
Τω Χξόνω τοίνυν συνυποςάς, τωΧςόνω κ$μ συνδιαλυΒηνομ 

ν ίο πέφυκε- Κα/δκ αν ειποιτις!ως hoy Χςόνος, οτ 8κ εςομ 
ό Ουςανός ’ α’Α ’ ε<?«/ πάλιν άιωνικητις παςάτασίς* κ«9 ’ r,v 
8$' ό Ουζκνος, δθ ό Χςόνος «να/ δυνησετομ, κατά τψ  
άκολ8&!αν της φύσεοος*
J\iy8ai πάλιν. Είπες ό Κοσμος γενητος χομ φΒαςτός, 

15 δά πςοηγεί&ομ την συςασιν εξ ης yt'γόνε x&j « ί  ην αυ- 
Βις φΒαςησετομ. ’ΑΑ’ «ίο  Κοσμος' άγίνητος όίςα χομ 
άφΒαςτος. Εί μεν 8V έλέγομεν τον Κόσμον yενετόν χα) 
φΒαςτον, ως τά τεοπαςα σώματα χςμ τά εξ αυτών, ευ 
άν ελεγον οι ταΖτα λεγοντες. 'Επει δ' εκ τδ μηδαμη 

20  μηδαμώς οντβί, άΑ ’ δκ εκ πςοϋποκείμένης της ύλης tStcv 
γενέοΒομ φαμεν παρά τδ Θίδ, ποιαν εχει ο λόχος αυτών 
την ιχυν’, Ει τοινυν εκ Τ8 μη ολως εηομ γεγενητο* πεφυ· 
κε πάλιν « ί  το μη ολως «να/ φΒαςησε&ομ, καν η τδ Δη· 
μΐ8ςγ8 άγαΒότης ΰπεςνικωσα σύμπασαν φίισιν, ωσπες 

25 έκ τδ μηδόλως οντος τόν κόσμον παςηγαγεν' 8Τω πςός 
Το κςάτίον μετασκευάσει την δημΐ8ςγίαν αυτδ- ’Έτι 
πεπεςασμένος ο Ουςανός * επείπες αδύνατον κινηΒηνομ τδ 
απείξον- Ε< γάζ κινηΒάη, χςόνον άπειςον ανάγκη διάνα) 
κατά την κινησιν. 'θδε9 Τιεςιςςεφετομ συμπας iv ελάτ· 

30 τονι χςόνω Τ8 νυχΒημεςινΐί διαβήματος. ^Ω,ζε πεπεςοο· 
σμένος ό Ουξανός. Ε» δ ιιτος πεπερασμένος, ηομ πας & 
Κοσμος πεπερασμένος- Ε< γάςτόπεςιέχον, πεπεςκσμέ* 
νον κ&δ r° πεςιεχόμενον» εξ ανάγκης πεπεςασμένον- 
Ούδέν δβ σώμα πεπεςασμένον, ίχε* δΰναμιν άπειςον* 

35 Τό γάς τδ πεπεςασμένβ μέςος, η άπειςον εξε$ δυναμά 
KSH uvTOi H#j τδ άπεις8 μάζόντι ευςεΒησεται * (μεί-



£ων γχς η ev Τω ολω (ϊΰνχμιε τηε εν τω μέςε* $υνάμεως. 
'ΑΑ' πίέν τη  χπάξΗ μαζόν έςιν.) η πεπεςχσμένην ε£« 
ίυνχμιν το μέςοετπ πεπεςχσμενΗ , Hgtf το ολον πεπεςχ- 
σμέιης tSotj ουνχμεωε. Το γχξ εκπεπεζχσμένων ewe· 
ςως κχτχ Try ολοτητχ, πεπεςχσμένον ομολογπμένωε $ 
ες·< η^μχυτό. Πάνας» πεπεςχσμένον σωμχ πεπεςασμε- 
νηε μετέχει ουνχμεωε. ^ΟΒεν #·Κόσμοε πέπεςχσμίνοε 
ων, πεπεςχσμένην κέκίητομ όυναμιν. 'Aΰυνατησα Τοίνυν 
λόγω φΰσεωε̂  ηομ η Ινέςγαχ χότπ παυσετομ, της όυνά· 
με ως παυσαμένης, οΒεν χςχεΤομ ή ενέζγα». Tiro όέ ιο 
τ / ετρζόν εζιν, η τελεί» φΒοςχ;
^οίνυν c Κόσμος φΒοςα πχντελα κχτχ λογον ,υποκα· 

rxf φυσικόν·, μη όυνχμενοε σννόιχμέναν τά χπαςοόυ* 
νάμω (ΙημιΗςγω- Κotj τι γχς αΑο; η δημιπςγημχ <5ν, 
ν.οϊντεΖΒεν ηομ μόνον της τ S όημίΗςγη'σαντοε νφ&μένοε οόϊ· 15 
όιότητος- Εί τοίνυν φΒχςτος ό Κ οσμοε, πάντως κ,ομ γε· 
νητόε. ΆντακολΗΒπσι γάς χΑηλοις το γενητόν ηομ τό 
φΒαςτόν. Κα/ παλιν το χγένητον Κ#4 τό άφΒχςτον. 
λέγΗσιν αυΒιε’ et μη χμχΘεός χ μ χ  κόσμος ·, ην ποτέ ό 
®εός, 8» Ενεργά» ΑημιΗςγόε-, Αυνχμα όε μόνον. οΒεν ηομ 29 
ατελής, τό Αυνχμα γάς ατελές. ’Εςωτητέον hv αυτές* 
πότεςον ό θεός ' Απαςοόυνχμος ων, ΤΗτον) μόνον ηόΰνχτό 
τον Κόσμον πχςχγχγάν, η ηομ χΑπε ποΑέε τω πχςόν· 
τι πχξίσΗμενπς; Εί μεν γχς έχ  οΐόετ ην ηχΐ χΑπε Κο· 
σμαε παςχγαγάν, πωε Ηκ ά&ενηε ό ’Απ&ςοίυναμοε πχ· * 5 
σνε ποιητικής Έπιςημηε *σχ ποΑ» όυνχμένηε ποιαν; Ε*
$ε δυνάμενοε η παςηγχγε, όηλον ωε η Χυναμιε* $πες χν 
επί των μη γεγονότων Κόσμων εχςησατο, παςχγ&ν τη· 
τπε ε Βέλων, Αυνάμα μόνον ες) ηομ κχτ χυτές ατελής.
Ά ^ ’ άξενοι χςη τό Αυνάμα τητοκχτχ τό ίευτεςονονση· 3° 

μχινόμενβν, ο όηπες η πεφυκεν χτελεσ. Εί γάζ Χτε· 
λεε ηομ τό ίευτεςον, Η$άε εχων ποιητικήν ΐ πιϊημψ* 
καθ' χυτόν εςι τέλειος-, δεόμενος τ$ν εν οΤε ενεργεί πςόέ 
τελείωθιν. Κομ %τω όεησεΤομ ΤΗ χάξονοε τό Κζόίτίον *, 
ωε H&f των πχζαγομενων ό πχςάγων ®εος+ είπες αύτω 35 
πεφυκεν curia τη μηΑυνάμε* 8οκαν χυτόν Ποίησην. Αιά

λ* *ΤΛυΤ
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Ταντ όκ ε&ν άμα ποιητης-, άμα ποίημα, κατ ενεξγ&αν* 
uA' άμα ποιητης, αμα ποίημα κατά τός ποιητικός λό- 
γ as Hgif δημιϋςγMiss·, πξοαιωνΐως υφεςωτας εν τωΔημίΚξ- 
γω κ& (rwcu&HS cvrcts αυτω, Βελοντι μεν αεί παζάγειν 

c καί τά ποιήματα, διότι κομ άεί άγαΒός * tore δε πα~ 
ξχγοντμ ore τα παςαγομενα όυιατομ. ϋυ̂ € yu(> ι%υ%- 
σι ry άπάξω τ5 παράγοντος ΰπάςξεί συνβία/, τω μη 
®εόν «νοί/ τατων την όσΐαν, μηδ' ΐσα δυνχμενην Θεω κοί
τα το της υπάς£εως άπ&ξον. Εί μεν γαξ τ$ φύσει 

ΙΟ K# TV όσια παςηγεν ό Δημιϋξγόςτά δημι&ξγημχτα, συ- 
νησαν αν εζ ανάγκης αυτω' της αυτής αυτω φύσε ως cv~ 
ra Hey όσιας· 'Επά δε φύσει μεν Key όσια γεννά, θέλη
σα δε ΚΦ ββλησε* δημίΗζγά' το γέννημα μεν συνυπάρχει 
τω &εω, Act/ KStt της αυτής όσιας K$y φύσε ως άπα^αλ- 

I j λάκίως στάμπαν αντω , Key Θεός ets ομό το γεννάν ngt{ 
το γεννωμενον, μήτε χζονα ταντ απ' αΑηλων με^Ιζοντοΐ, 
μήτε βϋλησεως KSM Βελησεως, μήτε Jut άμε ως η δό£ης η 
αΑχ των οντων τίνος. 'Ωσαύτως κρμ το εκποςευόμενον, 
KSH αυτό γάς όαιωδως εκ τό Θεόκ&{ φνσικως ίκποξεύε- 

20 TUf.  Δημιόξγημα δε παν πο^ω π'πίίει της Βείας όπάξ- 
£εως, ωσσεξ κςμ της τ S τεχνιτϋ υπάςξεως το τεχνόζγη- 
μα * Πξοϋπάζχα yap ο Τεχνίτης τό υπ αυτό τεχνας- 
γκμίνχ πράγματος' υτεςον δε παν αποτέλεσμα της εαυ
τό  ποιητικής αίτιας ε£ ανάγκης εςΐν. 'ΑΑα τ χυτά μεν 

a 5 επ) τοσότον.
Έ^τ« Α επάνω τό  Στεςεωματος VTδωζ etvaf πολυπληΒίς

η Βεία διδάσκει Τςχφη. Τινες δ αδύνατον olovrcy
την τό ύπατος φυσιν μίναν επ) τό κυςτό της Σφεά-
ςχς, $υτην όσχν ευδιάχυτον Kgtf κατωφεςη, την

30 Βάχν εννοείτωσαν ατοι παντοδύναμον καά νπεςδύνα-
μον Δύναμιν , ητις ιχύν ενεΒηκεν ύπεςβάΑχσαν naf
τω Στεξεωμχτι, κωλυτικην της τ S υδατος επ) το κάτω
φοςχς. Διά τότο γάξ κ&ί Στεςίωμα κεκλητομ, ως ςε·
ςεον Ksff κξατοαον ney ανένδοτον. 'Εκείνο μεν 5ν το υδως

35 λεσίΐότατόν εςι κ#4 κΗφοτχτον  ̂ ως πξοείξηται, παντός
υδατος * oTt δημιχ^γιχη πξοςάζα κατά τινα οΐονδιηΒησιν**τα
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τ« όμογ$ν3ς $ιακέχςιτομ. Κ«/ απλώς άπάν ν$άτηςχ 
ποιότης tous τ3 πνςος όςμάίς άντιπζάτίπσα. Δεόό&ω 
$έ το νο:·:ξ hwo x$Jf παχυτεςον «νοί/> ηομ βαςντεςονι 
μςμ κατωφεξές, κ&4 φυσικήν εχον (>οπην πςος το έπιπο1· 
λάσομ τη yij. ΤI το εντεύθεν; *Επει τοιαύτη έςίν η φν· j  
σκ rS Στερεώματος, οιάπες είξητομ-, πεςιλαμβανει πάσαν 
τψ Σφαίραν ί ταυτης ενέχεται τον οίχάον τόποϊ 
πχνταχόΒεν ζητ3ν, ηομ ατω ταΰτη συμπεςιφέςετομ·
To A ο όε πεςιέχε τον Ουςανον τ3τον rov ieuT^ovij υττ?£- 
σοφος πςόνοια τω τοιύτω υ^ατι, iuv«ft« προσεχώς άζή- to 
Tocf* ’Εττβ avayxeuov ην το Πϋ(> των ανω σωμάτων
επιχςατ«ν, Λ’ί· αν εκ προσήκοντος διαςημωτος ζωογονητομ 
ηομ φωτίζεται καταλλήλως τό π α ν , ϊν<* μη άίλως γένη- 
τ df φς3$ον όιά την ακμήν τ3  Πυςός, ετα£εν ό σοφοί Δη* 
μιΗξγος κρμ συνοχευς τ3  παντός τό όηλωΒέν *Ύ$ώς, άνω· 1$ 
Βεν aVTixuBhatBotf τω  Πυ̂ ), κομ Αα των εναντίων ποιο· 
τητων χαταΒξάυειν τά ς  δυνάμεις αυτ3 ' η&18Τω διαμε* 
ν«ν το συμπαν μέχςι συντέλειας ά$ιαλωβητον»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι  Ο Ν  ΚΕ\Πε̂ Ι Αθέ^ο?, χ^ί Ά^ων*
Τ ο ληχονάπότηςχυςτης 'Επιφάνειας τ 3  Στεξεω- 

ματος ι εως τ 3  χο'λΰ της σεληνιακής Σφαί* 
far, τπτο Α) καλείται σόμπαν ΑίΒης, έκτ3  
ouh Βάν την χλησιν λαβόν. Φέςετομ yag2$ 

όξυτατην η&} άληκ!ον φοςχν φυσιχως * Hg) , Ίν άπω 
κατ’ ϋνομα, διηνεκως τςέχει. . Taro A? τό οαΒέςιον ολον 
Σώμα ηομ πάντως τ 3s Άςέςχς τηί αύτ?ς πσίας η&4 φν* 
σεως άνομφασιν οι των φυσικών ΰοκιμωΤεςόι· ΪΙληνεϊΐν 
έναςχως εν ΑιΒΐςι ηομ Αςςασι ίιαφοςά, κατά τε πϋχνο·3® 
τητα κομ χρωματισμόν. 'Α7λά ταυτα πες) φυσιν. eVIv, 
a φυσάς. Ουόε γάς ό παχύς Άης μελάντεςος  ̂
εκ̂ αιη άν της άεςίχ φυσεως, Α« την πυκνότητα ησμ τογ 
χρωματισμόν. ‘Η μεν §ν απλανής $ύκ3σά η$μ λεγομενη 
Σφαάξα, πυκνίτητος μετέχει κμ} χξωματος ηςέμαλαμ· 35 
πς3 . Μανωτατομ 0έ η$} ^ιαφανάς άχςωμάτι*



ΐ$ π τομνίς Φυήκ$ς Κεφοίλ. χέ. \ ϊ§

ςοι παντελώς, ctj πλανωμενοι/ Σφαίξα/ ΤυγχάνΗσιν' 
οι 3' Άςΐξες, πυκνοί Τε λαμπξοί πάντος είσίν. *Α$ωβ
κατά την πυκνότητα μεν όκ ecv άίληλων 3ιοίσΟ*εν* (c<rot 
yet? των Άςίξων ΰποτξέχ&ν *Αzeroes 3υναντομ, ποινής 

5 ομοίως tous οψεσινεπιπξό&£σι ήραν * ως μη3ολως ΐχυ&Ρ 
ημάς οξάν τός υφ οίων 3ητινων Αήέξων ΰποτξεχομεννς 
Ά&ξας.) κατά 3ε την λαμπξότητα, πο&ητίς iw  ητών 
'Αςέςων προς ά&ηλ&ς ϋιαφοξά.
^χημοο οε κίκΐηνret) ημ) αυτοί σφαιςικόν, καΒως άπο 

|ο της Σελήνής φοάνετομ τότο, σφαΐξΰει35ς μαξτυ^Βμενηύ 
εκ των αυτής φωτισμών. Ει 3ε σφα*ςοει3ης η Σελήνή* 
χμ/ οι λοιποί Άςέξες «εν αν πάντως σφαιςοει3«ς. Τ?ί* 
αυτής γάς φυσεως απόντες. Εί 3ε ηομ Τω Ουξανω της 
αυτής κεχοινωνηχασι φυσεως, τωαυτω μεμόξφωνΤΟξ

15 Σχηματι, των ευλογώτάτων αυτός-, ως υπολάμβανε* Πλα- 
των, κμ} την αυτήν κίνησιν «% βν τω Ουξανω, ημ} κατά 
φυσιν εκατόν αυτών ομαλως ημ/ εγκυΚλιως π εξ) το εβαμ 
ΤΗ Ktvrfov ngff τον οίκείον Αξονα Τξεφε&Χ/.
*Ί£χτων χτως εχόντων, η πςωΤη μεν η& άναΤξος ΣφάίξΛ 

80 ηομ όντως απλανής, μίαν ημί άπλην κινϋμένη κίνη· 
σιν την απ ''Ανατολών «V Δυσμάς, έαυτξ συμπεξιάγε* 
τάς άλλας άπάσας' η 3ε τό πληΒος φεξασα των Άηί* 
ξων ημ} 3οκόίτα ημ} λεγομενη απλανής* 3υω κινείτο/ Κ1· 
νησεις άντι^όπης ομό' μίαν μεν, οϊκάαν, την εκ Δυσμω» 

*5 τοος 'Ανατολάς, ητις ημ} άνεπα*<&ητος εήι 3ιά την της 
Κ ^3υτητος υπεςβολην’ ετεςαν3ε, την της ττξωτηςΣφοά- 
ξχς, καΒ'ην εξ Ανατολών οξυτάτως συμπεξιάγετοη πξο* 
Δυσμάς. Οί <Γ *Αηέςες οί καλϋμενοι απλανείς * Τξ&ς cct 
κινοίντο Κινήσεις* την οικείαν 3/νησιν,̂  TiriVfutaTvit 

5° Σφοάξχς  ̂ ηπε£ εν3ί3εντομ̂  Ώβξιφοξάν* κ& Την 3ιά τ$ϊ 
Κυξίως απλανείς άντιπεςιαγωγην. Ωσαύτως κάπί toot 
εφεξής εχε* Σφοαξων ημ} Των εν ταίτΟις Άηέξων. Αί 
μεν γχς, όύω κινήσεις KttuvTOif τάς avttj&ftiii' οί 3 Αςί* 
ςες πξος Τοάς ΤΟκκύταιςΚινησεσι κίνοϊντ uV Ityf την ev fttU* 

5 $ το7ς, ως επί Των απλανών «ςητα/ι ϊΐλάνητες γάξ ά  
πςοσεχως 3ε3ηλχμάνοι Ηατωνίμα&ησαν > ίιά ΤΟ εκ3ηλ0Ψ



της μετά των οικείων ΣφοαςωναΙντιφοςάς τη πςωτη Σφαί- 
ς& χ& κατ άληΒααν aVAosm. Καγάπες η πληΒυς 
των uXtyav 'Α~έςων απλανής χεκλητομ, διά το άδηλον 
tys τοιαυτης άντιφοςχς- Πεναγόμενα τοίνυν τα Στεξεω· 
ματος εζ ’Avarβλων είςΔυσμχς, άναγν.οάως χ& οι άπλα- j 
v«sr ταυ ’Α έ̂ςων τάτω συμπεςιάγονται* μηδεμίαν ίίχοντες 
ιδίαν κίνηση μεταφοςητόν. Διά τατογάς xgi} τας αύτας 
ccei χατεχασι τόπαςΛ x&j αδεποτε την απ' άΑηλων από· 
ςασιν εναΤλάοκααν.
Q uTuj δε κιναμενών πάντων 'Κςεςων των απλανών, «? ίο 

μόνος Ατης cgxTOf πςος "ΑςκΙον ακίνητος ’ αχ οτι 
μετά της Σφαίρας τα Στερεώματος α πεςιφεςετοη xsif 
auTcss «/λ οτ< Των άνω τα Αζονος ακςων·, πεςι ονηΣφeu· 
ςα τςέφετοη, το εν ακςον ατος υπάςχει το βόςαον. οΒεν 
XSH βός&ος Πόλος ωνοματοο}. Πόλοι γάς τά  πεςατα κα· 1$ 
λαντοη τα*Αζονος. Πόλος αν ΰπάςχων της τα Στεςεω- 
μχτος Σφαίςας ό άςημενός 'Αςης, τςεφομίνα τα Στεςεω- 
ματος, xgj αυτός αναγκαίας συμπεςιτςεφετομ· Πεςι 
εαυτόν δε παχών την τςοφην ως ακςον τα ”Αζονος, ακί
νητος τη αί<&ησει δοκά, χαΒά χομ πάντες 'Αςίςες άσυμ- a® 
φανως ημϊν δυνο«ντο ποιείν την ίν εαυτόίς συτςοφην. Ουτω 
μεν αν οι απλανείς Άςεςες xg} την εζ ’Ανατολών κίνη- 
σιν χομ την εκ Δνσμων, τη Σφαίςοο αυγχιναντομ τα Στε· 
ςεωματος.
Ά ^ ά  δη χομ οι Πλανήτες ετεςαις Σφαίςαις ενδεδεμϊνοι, 2 j 

εχατος τη εαυτα, χ$μ την πςος Δυσμάς φέςονταμ 
Xgfif την πξός ’Ανατολάς , μετά των οίκάων Σφοαςων.
Αι πάσομ δε Σφάίςομ των Πλανητών, επΊα άσιν·» aura 
τά μεγεΒη φεςασομ πςος ά/ληλας. Πεςιέχει γάς η πςω· 
τη την δευτίςαν' χ&ηδευτεςα, την μετ αυτήν* x&f τ$· $ ο 
το μεχςι της τελευταίας* χ$μ ατως εζ ανάγκης aj πεςιε· 
%Χσοη> μάζας των πεςιεχομενων είσί.
Π?»τ>ί /*& %ν μετά την δοκασαν χμ} λεγομενην άπλανη 

Σφάίςαν-,η τα Κςόνα |<?ί (t?) τα καλαμενα χ$μ φοάνοντος, 
τςιακονταετε* χςόνω από τααυτα «V το αυτό άποκα- $ j  
Βιταμίνη, διά της πεπλανημενης χινησεως, ’Εντός δε

ταυ·
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ταΰτι?f, tj τδ Δί^'ι τ5  κομ ΦαίΒοντο: (]/.) δωδεκαετία την 
Ιλην άπεςγαζομε\·η πεςι ς̂οφην. ’Εν ταυτή τ 5  πυςόεν- 
το^Α ςεο:^ ) η Σφοάςα περιλαμβοάνετομ, άτακίοτεςαν 
ποιημένη την κίνηση'· δοκεί os η& αυτή Entice κομ πόντε 

5 Α*ησι, KSH πςο:, όλοτελω: πεςιςςεφεβομ. Μετά ταυ- 
την, η τ£ Ήλίϋ (Ο) μέση τεταγμένη πασών, κομ δί ενιαυτμ 
την άπασάν άπαςτίζασα Πεςιφοςάν * ηγΰν Λα νυχΒη· 
μίςων τξιακοσιων εξήκοντα πόντε κ$μ τετάςτ8· Αυτ>) 
μεν Ζν η ενιαυσιάία τη: ηλιακη: Σφαίςα: ΪΙεςιφοςα, τα :  

10 ωςα: αποτελεί' η δε συν τ$ άπλανϋ πεςιαγωγη, τα : 
'Ημίςα:κομ τά:Ήυκ1α : ποιεί. Μετά την ηλιακην Σφοα- 
ξαν η της ' ΑφςοδΙτη:.(3) Έωσφόςο: ο ’Αςηςχτο: καλάτομ * 
ά/λά κςμ Εαοσεςο: * το μεν, τη: τ8Ηλι8 πξοανιχων'Επι
τολή:, το δε, τα Ηλ/a καταδυόμενα, φαινόμενο: πςο: 

15 δυσμόά:. ‘Η τοιαυτη Σφαίςα, την πεξίοδον ποι&τομ κα
τά μεντινα: των φυσικών, ενιαυσιοάαν ‘ κατά δετινα:, 
εν οκΙω μησί. Καλασι δε τινε: την *Αφςοδί·ην, κ&4 Φώσ
φορον. Μετά την τη: Άφςοδίτη: Σφοάςαν, ητχ'Εςμ8{$) 
τα κ&1 ςίλβοντο:, εν 'εξ μησϊ κομ ημεςαι: εξ την ιδίαν 

20 ποιαμενη πεςιςςοφην· ΤπείληπΊομ δε τισιν, ενιαυσιοάαν 
κ& αυτή την πεξίοδον όκίελείν. 'Ακςιβίςεςοι δε μά&ον 
δρκΖσιν οι ελατίονα τα ενιαυτΖ τάι: πςοσεχω: άςημεναι: 
δυσ) Σφοάςαι: τόι τη: φυσική: Πεξίφοςά: χςόνβν άποφη- 
νάμενοι,  κατά tjjv τάξιν τη: ρ ς ί: τά : άΛα: Σφαίξα: 

3 5 αυτών ύποβάσεω:. 'Ύςάτη δε πασών των Σφαιςων η 
τη: Σελήνή: εςί (£) χατ αυτήν Ζσα την συναφηντΖ ΑίΒε- 
ξο: πςο: τό 'Ύ π έκκαυμα. Διό κ$μ αυτό τό τη: Σελήνή: 
σώμα, ζοφεςίν εςι κα$τ αυτό, πςό:τό πεζά: ον τ8 ΑϊΒε- 
ξο: * Toyε τεΒολωμενον, ά: τω ‘Τπεκκαίματι συμμΓ/ε:· 

3 ο πεφυκε μεντοι τό tcihtov σώμα τν : Σελήνή: τό ζοφω- 
δε: ,  κεμ άλαμπε: παςά τη: ηλιακη: λαμπηδόνα: φωτί- 
ζε<Βομ. Αυτή τη: Σελήνή: η Σφαΐςα, εν εσίΐά κ& etxo- 
σιν ημεςαι: κομ πω:ημίσει μια: ημίςα:. την οικείαν άνυε* 
πεςιφοςάν. Σμικςοτχτη ’γοίς ετι των όλων Σφαιςων.

3,5 Κυκλ«< δε πόντε παςχίληλοι νοίΖντομ κατά τον Ούςανόν 
τδτον δη τόν φομνομενον' ei: μεν Κνκλο̂  μεγιςο: ό

l a  ά :



άς δυω τεμνων Ταα τ»)ν Σφαίραν* ct I σημερινοί όνο·
μάζετομ. τύτπ δ εκατέξωσε, λίω Κύκλο/ * τδ /κ«ν 'ίση- 
μεξίνΰ, μάονες' Ίσοι λ  άίληλοις. Καλδν ra/ ie Τ̂ οατ/κο/, 
c0s λα των Τ(>ο7Τ/κων τδ Ηλ/£ Σημείων πεξίαγό ι̂ενοι. 
Καθ’ εχάτεξον των Τξοπιν.ων  ̂ετεξοι ίυω ΚυκλοΓ « γ /xev 5 
πλησίον τηΒεξΐ)δ Tfoar/κδ" « ί  δε̂ πλησίον τδ χημεξίνν. 
Κα/ £ro/ ο/ Κύκλο/ Τα οι α&.)ίλβ/ί, ών ό fctv /3ό(>«οί, καλ«* 
τα/ ΑξκΙι/.ός ‘ ο λ αΰτδ e£ εναντίας, ηγϋν ο νότιος, ’Αν· 
ταξκίικός. ‘Ο /aev #ν Ισημεξίνός χομ oi Τξοπικοί, πάν
τοτε είσινοί αtiro», χομ της αντα  ν.ατέχοντες τόπχς οιη- ι© 
ν?κωί. Ό  λ ’Αξκίικός χομ 'Ανταξκίινάς, κατα' τα*· των 
Κλιμάτων διαφοξάς εναΑαοσοντομ, κ#/ τδο τόπια άμεί- 
βϋσι. χομ π5  μεν μάζα άσ'ι, χομ πολύ το/s ΤξοπικοΤς 
πλησιάζοντες’ πϋ ό' ελάτίχς, χομ τόΐς ϊϊόλοις μχλιςα 
πξοσεγγίζοντες. ‘'Ε<?/ λ οτχ« κ# αφανίζονται- Μη άψα-15 
ν/ζομρνων ο αυτών, ο ftev αοξχτος εςιν * ο d ctet οξατος * 
Κ.9Υ πεξιεχόμενον ΰπ αυτδ μέςοε της Σφαίξχς άπαν 
το π§ο£ τω Πόλω, αειφανές ’ ως το υ7Γο τδ λοιπ3  πεξιε· 
χόμενον, α (paves·. Πόλο/ ie οχαντων των πχξαΤληλων 
Κύκλων, ο/ της Σφαίξας άσίν. 30
"Erefoo ^  νοάτομ μεγι^ος Κύκλο*-, i/a re των Τ ο̂π/κων 

χομ τδ ’iaii/itpf/»δ βεβλημένος λοζως * καθ’ ev /«ev σ/f* 
μ&ον ψαυων εχατεξϋ των Τξοπικων * «V Ταα λ  λίω κατα 
<5υω Σημεία τεμνων τόν Ίσ/jjUff/voV δτο*· ό λο£ό*· Κύκλο*·, 
καλάτομ Ζωδιακός, ’ £<?< λ  πλατύς χομ φεξών "Αςξα 3 5 
aro/λα, σκιχγξχφΟντχπώς ζωά τ /να. ’Εκ της τοιαντης
σκιαγςαφίας της συγκεχυμένης xfff άμυίξχς, εκληΒη 
παξά των άζχαΐων'Αςζολόγων> Ζωοφόξος χομ Ζωδιακός'
Χ&ΐ τα σκιαγξκφηματ» ,  εκληΒησαν Ζωλα. Το ττλα- 
τοο fcv τδ Ζωλακδ τ^βο λοα^δα/ Κύκλο/ χομ ίιανεμοντομ. 3° 
Η&1 ό μεν αυτών, μέσος ε^Ιτε xgtj λεγετομ* τητη i  ο/ 
εκατεξωΒμ ωνομά&ησαν ό μεν, Bô e/oe* o‘ ie, Νότ/os' εκ 
των τδ Κόα/κ« μεςων οϊς πςοοπελάζϋσε, κληζωσάμενοι τα 
\όματ«.

"Γ£τεξος παξά τον Ζωδιακόν χομ τόν 'ίσημεξινόν, μόγιςος 35 
αυτοί·, νοάτομ Κύκλος* ό διοαξων ημιν τό της

Σφαίξχς
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Σφαίρας φανερόν εκ rS άφανζς, ος χομ ‘Ορίζων δία τ5* 
το προσαγοςευετομ. Μέγι?ος δί έςι χ$μ αυτός, δ πάπες 
eis ΐσα δυω τον κόσμον δ\cupei. Πotvres yap οι μέγιςοι
Κύκλοι, την Τε Σφαίραν χομ α&ηλ8ς, eis Ισοι μίξη τέμν8- 

j  οιν άναγκαίως χομ Ισοι α&ηλοις άσί.
Ύντων 8τως έχόντων, οι Πλανήτες απόντες την εναν

τίαν τω Στεξεωμχτι κατά το δοκχν κίνηση κινημένοι, 
χομ ct/λοτ εν οΙ&.9ΐς τα Κόσμ8 φαινόμενοι μέρεσιν, χκ άτα- 
κτον ποιχντομ την κίνηση ’ χδέ δι ων ε'τυχε τ& Κόσμ8 φέ- 

ΐοροντομ μερών, «<&’ ύπό τον Ζωδιακόν ctei ςρέφοντομ. Κα/ 
ο μ'ν ^Ηλιος, από τροπών δαβαίνων επί τροπάς, τοΊς 
βοζείοκ μεν χομ τοΊς νοτίοις προσπελάζει τ 5  Κόσμ8 μέξε- 
σιν ’ χδέποτε δε τά υπό τον Ζωδιακόν βόρεια η νότια κα
ταλαμβάνει * το»' μεσοάτατον ote* τεμνων Κύκλον τον 

15 χομ ηλιακόν διά τ 3 το καλχμενον. 0 / δέ λοιποί Πλάνη
σες, χομ Τ8 Κόσμ8 τοΊς βοράοις χομ τοΊς νοτίοις προσπε- 
λάζχσι μέρεσιν ’ ά/λά δη χομ αυτχ τη υποτείνοντος τον 
ζωδιακόν Κύκλον. Κομ yap έλικοειδυς εν χντω κτνχντομ, 
κατιίντες από των βοράων επί τα  νότια * κοοκεί&εν πά- 

20 λ«ν ανιόντες επί τά βόρεια * χομ χτω, χ&} τον ηλιακόν 
παραμείβοντες.
Ή  Μ** 8ν Σελήνή, πλέον, των όΙ?λων Πλανητών άπο- 

χωξάν λεγετOf Τ8 μέσχ χ&) ηλιακή * κατά την 
πλανητικήν αυτής κίνησιν , προσίχσα τοΊς τε βοράοις, 

35 χομ τοΊς νοτίοις, τοΊς υπό τόν Ζωδιακόν. Μετά ταυτην 
η ’Αφροδίτη έκατέρωΒι, άνά "Μοίρας πέντε* Έρμης δε, 
ανα τεοζαςχς Αρης όε χςμ Ζευς, ανα όυω χ$μ ημισυ 
Μοίξχς μιας’ Κρόνος δε, άνά Μοίραν μίαν.
Ο  η όταν 8ν οί Πλανήτες από τ3  βορείχ Κυκλ#, ως επί 

3° τόν μέσον φέςοιντο, υ\|/β$· ταπ&νε&ομ λέγοντομ. 
Ο πίταν δε τον μέσον παραΤλα^ανχες τά  νοτίο» προ%ω· 
ςοΊεν, ταπείνωμα το^πεινχ ο̂μ. *Εκ τδ νοτΪ8 δέ φερόμε· 
>οι προς τόν μέσον, ταπείνωμα υψβό&ο̂  λέγοντομ. Έπα- 

-δάν δε τόν μέσον άμάψαντες, τω βοςάω πελάζοιεν, ύφος 
3 5 υψδίθοί/. Συμβέβηχε yap τά μεν βόρεια τχ  Ζωδιακέ/ 

κα& ημάς, έπ) πολύ τχ Οξίζοντος έζ^ρΒομ’ τά  δέ νότια,
I 3 πλησι-
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πλησιχίτερχ φοάνε&ομ τω Όριζοντι, διά το εγκεκλι&Μ 
rci' Κοσ/κον « cto των [όοξαων ετη τα νοτιά, x«C7 >jv c;o«- 
/Kfv οίκχμένην.
Σχηματίζονται δε πζοί άΐ^ηλΒε ο< Πλαν^Τίί ffim

χημχτισμοίε * Συνόδω, Έ^«7ύόν«, Tfirf«y«JW, Τ̂ ι· j 
7»νω, ^  Διχμετςω. Tfcr 7 «?  Ζχδκζκΰ δι%?ημενχ άε 
τμήματα ιβ\ τάκ^Ζάδια κεκλημένα , nof των τμημά
των εκά~8 πάλιν «V τξιάκοντα ΙΛοιξαε ’ άτω δε η$μ των 
\)7to τον Ζωί/ακον κύκλων διαίξϋμενων Ιφ> vs ο\ Πλάνητεε 
φέρονται * οπόταν δύω ’Αγέρες υττο tjjv «υπιν MeTfav rS ίο 
«υτ» Ζωδιϋ εν ρίσκο (ντο, συνόδευαν λέγονται- *Αν <Γ ο μίν, 
νπότι φέροιτο Ζάλον, ο δ'ετεροε ύττο το άτι αντί τ ξΐτον 
νπο τχε auras Μοίρας, έξαγωνίζαν. Έξάκιε γάρ τα 
δύω, ίωί?κ«. Κ«/ ε?< τό διάτημα των δύω Ζω$ων, ε£«* 
7 ν̂# πλευρά* ώσπερ των τριών, Τετξχ'/ωνν- Τετράκις ι j  
7 « f  τ «  τρία, <5&><5W«. Των ie τεοπάρων, Τ^γωνίί. 
T^if 7 aV τα τέαεαρα, <5ω(5εκα* των <5* εξΖωδίων το διά
βημα, Αιάμετρος, «?  Tj«  i/o^Saa τον Κύκλον. *Οτ«ν 
W μεταξύ δύω 'Ατέρων διάςημα άη Μοιρών εξήκοντα, εξ*· 
γωνίζασιν άληλχε ο< 'Ατέξες. νΟταν δέ Μοιξδίν ένενηκον· 20 
τα , τετρχγωνίζασιν. *0ταν δέ Μβ/ ω̂ν «κοσ< τι̂ οί τ«Τ? 
Ικατο'ν, τριγωνίζασιν. "Οταν δ' ογδοηκοντα προε τ ota 
εκατόν, διχμετρ&σ/ν.
Ό  Α**ν &ν Kfovcf κ#  ο Zfur, κ£/ ο*Λρηε, y$ff η Σελφφ 

πάντα χημχτισμόν %ημχτItovTOf Ttpcs Τον *Ηλ<·ν. a 5 
ΑφιΤοιιτομ γαρ αιχτημα παν απ αντν. Η β Αφξοόι- 
τη κομ ό Εξμης, *κ αφίςχντχι τ 5  ‘Ηλ/» λχϊημχ τιαν. 
Ά Χ  ο μεν 'Εξμης, το πλατον, Μοιξων ακοσιν ‘ η <Γ 'Αφξο- 
Slrt], το ττλ«<?ον, Μο^ων οτ̂ ντ̂ κοντω. Συνοίον <Jp 
°Ηλίον ποινντομ, Κ̂ ονοί fttv, ίί ημεξων οκΙω w# έβδομη· $0 
κοντά 7ΐξ€ί rods τξιακοσίαις * Ζ#υί· if, δΐ οκτώ κομ ενε· 
ΐηκοντα πςοε tcus τξίχκοσίοαν* *Αςηε δε, Si ογδοηκοντχ 
τΐξος τάΐς επΊακοσΙα#' ΆφξοδΙτη δε, διά τελάρων\Κίά 
ογδοηκοντα πςοο̂  τχίε πεντακόσια*s" 'Ef/wjs δε, διά δέκα 
KW εκατόν, χ#} μεσωε TVTV γινόμενα' Σελήνή δε δι ημε· 35 
ξων τύπίπαν τf<aWr«.· Των ΐι i»ifK« ΖωΑων τ«  όν»·

ματ»
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ματα κ&ϊ 0} Χαρακίτηρε: εχασιν ηχως. Κριό: Υ · Ταύ
ρο: y. Αζυμοι Π. ΚχξκΤνοε £δ. Λέων ££. Παρθένο: )ίρ. 
Ζυγό: ώ . Σκορπίο: f  . * Τοξότη: £· Αίγόκερω: %, 
’Τδροχόο: K«f X.

5 ̂ 8  μ*ν tv υπο rev K̂ /cv τμημαΤο: τδ μεσ8 Κυχλ» μ&  
ηλιαχ8 τη: άρχη: ο ';Ηλιο: αγόμενο: εν τη πρώτη 
άκοτη τδ Μαρτΐ8 μηνά:, εαρινήν ’Ισημερίαν mom* 

τ8 δ' υπό τον Ζυγόν τη: άρχη: εν τη πεμπίη ηομ etxcτη 
τδ ΣεπΊεμ@ρΪ8, φθινοπωρινήν 'Ισημερίαν. Μεταξύ δε 

ι ο των δύω ’Ισημεριών, eel τςοτϊοή γivovrotf' κατά τό μέσον 
τη: τρίτη: ηομ άχοτη: τ8 Ίβν/a η Θερινή · άρχομέν8 τ8 
‘Ηλ/a, τ# ύπό τον Καρχ7νον διατρέχει τμήμα ·* κατά 
δε την ττεμτίΙην Kffj άχοςην τ8 Δεκεβρΐ8, η Χειμερινή * 
το ύπό τον Αίγόκερω» τμήμα τ8 Ηλ/a πεφθαχότο:. 

15 Μετά μεν tv την εαρινήν 'Ισημερίαν ύπό τον Ταύρον 
ό*Ηλιο: γίνεται, W  κατά την τςίτην τ8 Άπρι)λΐ8 x&f 
άκοτην * είθ' ύπό res1 Αιόνμαε κατά την τρίτην τ8 Ma/il· 
Kg} άχοςην ’ μετά δε την θερινήν Τροπήν, ύπό τον Λέον
τα  ο^Ηλίοε ερχεται, τη πεμπίη τδ itPut μηνό: ΗΟ{ « - 

30 κοςη' μετά τ?/)’ νπ'ο την Παρθένον, τη πεμσίίη τ8 Αν* 
γΰςχ ημί άχοτη* μετά την φθινοπωρινήν ’ΐσημερινόν, τό 
υπό τον Σχορπίον τμτιμα τον*Ηλιον δέχεται, τη πέμπίη 
τδ ’Οχτωβρίσ KOf άκοτη" μετ αυτό, τό υπό τον Τοξό
την, τη πέμπίη ηομ άχοτη r8 Νοεμβρίη' μετά δε την 

3 j χειμερινήν Τροπήν ό Ηλ/βί, υπό τον 'Υδροχόον άφικνεί- 
τομ, κατά την τ8 'Ιανηαρίη άχοτην' εκτοτε κατά την 
τ 8 Φευρηαρίη «χοτην, υπό Tt: Ίχθυα:.
'pS  ζωδιακή δε διηρημενη ά : Ισα Τμήματα δυωχοάδεκα 

τά  λεγάμενα Ζώδια,. των Ζωδίων εχατον ei: τριάκοντα 
ΒοΜοίρα: διηξηται,. ηγϋν τρει: Atxavt:. Αεκα γάρ «να 

Μοίρας ό Αεχανός. Μ ία ο έχάτηΜόίρα τεμνετοη λετί[ο7:  
πρώτοιs εξήκοντα. Τέτων δ' εχατον νπο διαιρείται πάλα 
ά : ετερα εξήκοντα λεπίά δεύτερα* KSM των δεύτερων 
εκατόν ά : u/ka εξήκοντα τρίτα λεπίά. Κetj τδτο το7:  

3 5 ’Α Τζολόγοι: Αεργϋται μέχρι συμπληςωσεω: τδ τη: δω-
I 4 δεκάδος



ποσ8. T5 ί* (puVe π«ν μέγεΒος, επ' άπεεςόν 
fo  ίιοαξετόν. Trnifjjro/ A' A Xtyyceww, « γ >; μεταξύ 
των ΤξοτίΜων Πεξιφέςεια, i\ns ngt) μέστ\ καλείται ζωνι\, 
Jylô ajv 1<?<ν «κ7<ν Trees’ τβδί Tfcc«faxovr«. ‘Η τχντηο 
λοιπόν ήμίσαα, MwfSv *ΐ«/ τεο&άξων χ&} είκσιν, «r /fj 
fcr̂ v λ f£ tvof των Τξοπικόΰν, tS ’itfij/uif/vS. ΙΊασ« 
ί ’ « μεταξύ των Τροπικών ΤΙεξιφέξεια, *κ τδ tvoi £σα 
μέξχε, όκίω Μοιξων Ίϊξος reus rfos-« «̂xcvT<it * χακ τδ 
ίτ^>» μέςαε, των αύτων εϊομ Μοιξων. Παξά&νιλοι γά^
«I Κ ύ κ λ ο ι Ουτωί χν εσοντομ Μαςων εξ πξοε reus ivevri- ΐ ς  

κοντά,  τα μεταξύ των ΤςοτΤιχΰν ίνω Ισα τμήματα τ δ  

fteytes Κ υ κ λ ίί Ttjs Σφαίξαί' 8 A? >ί Κ υ κ λ β  μεγί,8 εξή
κοντα xgcf τξιακοσίων cvrcs Μ οιξων, η εξ ίκατέξκ των 
JlcKuiV 7reos τον εγγύς Τ ξοπικον Περιφέρεια, εςοα Μ οιοων 
όζ κομ εξήκοντα. Ιετξχχιε γχξ tu εζ HSff Εξήκοντα j  j  

\ΑοΊξομ σνντιΒέμενομ πξός ά/λξλας,  τε<χαξεε προς έξή* 
κοντά γίνονται net) itaxorleus. Τ aureus των εξ πξοςι· 
Βεμένοον ngtf ένενηκοντα, eu όξηκοντα πξός Teas ΤξίΧΧΟ- 
otlous Μ οΤξομ συνάγονται ·> as us c Ζωδιακός Α οαξεττομ usd 
πας ufoos μεγιςες Κ υκλβ*. Tys πεξιμέτξΗ τοίνυν τ δ  20 
%τεξεωματος τοσύτων 8<rt}s Μ οιξων, η Διχμετξος εςομ 
'Μοεξάν ελατίόνων η είκοσι πξός reus έκαχόν. Ε ί γάξ 
V εκ τ η  Κέντξΰ usd V τ δ  Εξχγώνχ πλ,ευξα τ5 ε*ς τον 
μύτ'ον έητΥξχφομέν# Κυκλίν, Ίσομ ά/λτίλχις «σίν, ωε εκ τδ 
•Ζεντεκαάεκάτ8 Βεοοξήματος τ δ  τ ετάξΤ8 βιβλία των 2 J 
$οιχάων πεπόξι ο̂μ * 8Κ άν άη το τξίτον της Πεξίφεξάχε  ̂
%τον τι) όμαμετξ^. Δυωμεν γάς Εξαγωνα πλενξομ,
1 Διαμετξοϊ * επά $νω εκ τβ Κέντςκ. Kay ύποτάνασα 
οαβίΐω τ2  ‘Εξαγωνχ 7ςλενξομ, ίνα> τμήματα τξν Πεξ*φε* 
ξάας' ων ?Κχ&ν ίίχΙον μέξος τδ μεγίϊΰ Κυκλ« rtfs Σφαί- 3 Of 
ξ<&' ρμ8 ύέ τά  Αία», τξίτον* Ε \τοίν\ρ η ολν rtfs Πεξί- 
φεξάας 7fεξίμετξοί, εξήκοντα net) τςιοοκοσίων Μοιξων*
ΤΟ Τξίτον τμύτης άκοσι Μρίξων τίξοε reus ίκατον. E? 
μ*ν $ν ϊση ?ν 4 τδ  Πεςιφεξάα χ J)/ χν ngt) V Διά·
μεΤξος Μοιξ%ν είκοσι Ttfos reus εκατόν. 'Επά <Γ ελο6Τ· j|
tm  ς it w €t«v«,
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Up} η Διάμετςοε §λetrlevw fectf Μοιξων, η δίκοσι πξός
τα7ς εκατόν.
Ό & ν  «  κατά tus 'Αξχιμδδρ πάσα δη Σφοάξα 

HSff Tims KvxAos, λόγον εχα πςόε την οϊκάχν Διά· 
5 μετξον, as έγγιτα τςιπλασιεφέβδομον, ϊτ,γνν το τριπλά

σιον τηε Διαμΐτξΰ, ηομ τό 'έβδομον της Δι»μέτξ8 , μη 
κατ’ άκξίβ&χν * vstnf fttv ij «β τ5 Kf'yrf*, M«f«y έτίΐά 
ngpf πεντηκοντα μετά Tivos μοξίπ Moiqus μιάί. 'H 
Διάμετξοε, διπλάσιων 2σα tvs εκ τ8 ΚέντξΧ, Μοιξων 

t o τίοχάξων vstf δέκα Ttqos έκατόν, 8 κατ άκξΐβααν, ΑΣ 
δ' άντιφεςόμενομ Σφοάξοη τ$ πξάτη ηαμ ovroos ΆπΑχνά, 
πξόε άντωΒησιν Αέγοντομ γεγσνέκμ tvs 0%yrxrvs φοςas 
wanis, κομ tvs £π'ι τοσΖτον ταχυδξομίαε χναςοΑην, ίν εν· 
τευΒεν ηομ φνσικω λόγω τ$ πάν σννέχητομ πας» τ ζ  

1 5 σοφά πάντων των οντων κομ avrvs tvs φυσεωε Δημιχς- 
γ£ , κμ} μν διά την ακξαν όζνκιννσΐαν πχζχσυξη, tvs 
άντι$$όπ8 κινησεωε άντεξαδάσηε άντιχύσηε πξόε τό
tvs $υμνε σφοδξότατον.
'fijff τοινυν ίνχ<;ξ8 Σφούςαε t&f όςωμένηε, tvs πξωτωε 

$ο H&j i%veas άντιφεξομενηε τω  Ουξανω, ημ} άπλανάε 
δοκάσηε use} λεγομένηε, τον Ζωδιακόν έχάσηε βεβλημένοι 
ταύτηε μέσον λο£α><τ, as Τσά τ ι  δνοοκοάδεκα τμήματα  
διηξημένον, οι των 'Αϊξολόγων άξχοάοτεςοι, τά το ια υτχ  
δνωκοάδεκα τμήματα τ »  κομ Ζώδια καλάμινα, 8 tvs avrvs 

9 5 kW μάόε ύπέλαβον etvotj κξάσεωε, ά^Αά διαφέξαν ά δ η 
λων κατά η  Βεξμότητα ημ} "φυχξότητα, κατά τ ι  £η- 
ξότητα vgfj ύγξότητα. Ύάτο δέ κοίν το7ε Πλάνησι πι· 
ποιηκασ* * κμ} τ tvas μεν αύτων Βεξμάε etvotj, τιναε δε 
ψυ%?& · H&f τινά( μέν, ζηξάε' τινάς δέ, ύγζάε άπε· 

30 φόναντο' 8ομ U&8S ά/Αων Βεξμοτέξ8ε τύγχαναν  η·ψυ· 
XeoTffss, ζηξστέξ8ε ν υγξοτέξΗε.
*JVi· ζν έπίά Πλάνησιν ets O1K8S τά  δώδεκα Ζώδια διι· 

νάμχντο t Tuts αντων ιδάτησι, καταΐ&ήλΰε t&s θ ί· 
K8s Βέμενοι. Διό τω μεν *Ηλίω οΊα Βΐξμοτάτω δεδωκα· 

|5  OUkqv τόν Λέοντα τό π»§αυτοΐε κςιΒιν Βεςμότατον 
Ζωδκπ, *Sis ύγςοτάτν  & τ% Σελήνή, τόν Καξκινον Ζωδιον
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νγξότατον αύτοίς λογιΒεντα. Tele δε λοιπόίς Πλανάν 
αΥα Ζώδια δεδωκασιν Oikfff toms αυτών ιδιότησιν us 
ύπέλαβον πξοςφυως.
’̂ &ce δη hsU Υψώματα-, ngt} ΤασΤΗνωμαΤα, H&f Έναν· 

τιωμχτα 7τξοσεζευξον στάσι ro7s Πλανήσω. ’ £%« j  
το/νυν κατ’ «ντδί· ο^Ηλ/οί οίκον τον Α/οντα, τόΒβξμότατον 
Ζωδιον ο Βεςμότατος. *θΒεν K5V το τοιδτον ύπεξχόμενΜ 
Ζωδιον, Uv£es την οίκάαν Βεξμότητα' n& όϊκοί μεν ‘Ηλ/if, 
ο Λέων' * Υψωμα, ό Κ (*ιοςψ Τοστ (ίνωμα, ό Ζυγοί * Ένβίν- 
τίωμα, ο *Τίξοχόοε* *Υψωμα μεν ο κξιός, επάπεξ όταν ίο 
ο^Ηλίοτ το V7το τον Κςιόν αζχητοη τμήμα διεξχε&αΐ, άξ· 
%erof Hgj υψ2α)«/ Το7ς υψηλοτεξοις τ£ κοσμά μίςεσιν, 
ηγ&ν το7ς βοξαοτέζοιν-, εκ των νοτιωτίξων ηομ ταπ&νοτεςων 
επιδημία·· Τ»]ν εαξίνην 8ν έκίελέσχς ’Iσημεξίαν, rets Ημ&· 
ξχς μάζας πro<ar Τ«ττάνωμα, ο Ζυγός, oTi το υπό τον 15 
Ζυγόν αλίμενος ο ^Ηλ/οί τμήμα δάξχκBaf, τατχβνδ· 
rocf τοΐς κορμίt τοοπ&νοτεξοκ μεξεσιν, ηγαν το7ς νοτιω· 
τέςοιε πλησιαζων, ημι την φΒινοπωξίνην τίοιησας Ίση· 
μεξΐαν, ελατίΰς εςγάζετα) rets ‘Ημέξας' 'Εναντιωμοί, 
ο Ύδξσχροσ, βτι %&μεξΐνω:·ατον το Ζωδιον ηομ ψνχοότα· 20 
τον ηοα αντΐκΜται τω Βερμοτάτω Ήλ/α. Κou τω Λέον·
Π οε τω Τ8 Ηλΐ8 οικω, x&f κατ» παοτίΐΤ* Hsff KUTcc 
νόστον avTiKetrotj, κατά διάμετξον ων.
’£ χ  τδτων δδλον, δια τΐ καντο7ς alkois Πλάνησιν οϊκο* 

η#) ‘Υψώματα, H&j Ύαπανωματα, κ&} 'Ενάντιο* 3 5 
ματα λεγοντοη. Οίκοι μεν γάξ, διά την οίκείοτητα κ& 
τό σίζοςφυες ημ} κατάδηλον' ‘Υψώματα, διότι όντευ- 
Βεν οι Πλανήτες άξχοντ»{ 7Τξός τά  υπό τον Ζωδιακόν βο· 
ςαότεςα γίνεσαι, τό μέσον αυτί} σταξαμάβοντες’ Τα· 
στανωματα, διότι στξός τό τδ  Ζωδιακδ νότιον ενΒεν αξ· 3°  
χρντοιι ύποφίςε&αι * τ® τδ Ζωδιακδ μέσον Key a\&is 
νπεζχ&ατίοντες' Έναντιάματα, διότι της των Άςεξοον 
ιδιότητας άντίΒεσιν φεξει τό Έναντίωμα’ της Ρηζότητοί,
ΤΟ νγξον Της Sτδ μετξΐχ ’ η#}

’ξμοτητος, το·ψυχ^ον το υπεξ[ίχ/λον, 
τό μέτςιον, τδ υπεςβα&Λντος. 3 $
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*

ο  μεν tv ^Ηλ<οί, οίκον hot x&f μόνον *%« rev Λέοντα.
Kotj y] Σελψη δέ, rev Καξ>κϊνον μονωτατον * έπά τα 

/w?v, ύπεξεΥ.πεξίασϊί το Βεξμόν' τη δέ, χαΒ' υποβολήν 
το υγξόν, ως χςμ χατα τα·ί>τας μόνχς τάς ποιότητας rtf 

5 ταότχε άδοποι£&ομ Φωςηξας.
Ύων δέ Πλανητών ο ύφηλότεξος Κξόνος ο η#} φυχξότα- 

τος xaj ξηζός ιχανως, Οϊκαε εχ& δύω' τον ΑΙγόχε- 
ςων hW τον ‘Ύ^βχοον* τον μεν ως ζηξότητος μέτοχον, 
τον <Γ «ί uwt$\|/y%fov* Ύφωμα, Τον Ζυγόν · Τ«οτβ· 

Ιονωμα, τον Kf/ον · Έναντ/ωματα, Toy Afcvroe, eta -ψυ- 
XQOi' τον Κα̂ κΤνον, οιαξηςός·
Ο  Ζ«ϊί &€ζ!**ζ ®ν ύξίμ06 W  μετξΐωε ύγςοε, Ο/κ&ο εχα 

τον Τοξότην χμ) Ttf 'ΐχΒύας’ τον μεν, «V μιχξάς 
Βε*μότητος' τός δ\ ως ολίγης ύγςότητος εν μετοχή, 

ι^τφωμα·, τον Κχξχϊνον' Ταπάνωμα, τόν Αιγόχεξων' 
'Εναντ ιάματα, τ£ς Διδύμχς χμ} την ΠαξΒένον. Των 
μεν γάξ Αζυμων χχυτάδη τά νότια η& ξηξά' της is 
ΠαξΒένχ πλέον τ3 μΐτξία το δίυγξον.
‘Ο  ’Αξηε ό Βεξμός ημΙ πλέον ξηξός, OJxtf ί'%« roY Kf/cv 

so x&f τον Σκοξπίον * τον μεν, ώς Βεζμόν τ'ον δε Σχοζ* 
πίον, ως Βεξμόν όμχ χομ ξηξόν. νΤφωμα, τόν Αίγόκε- 
ξων' Ταπάνωμα, τον Κα̂ κΤνον* ’Εναντιωματα, τον 
Τανξΰν κμι τον Ζυγόν. Έ.υκξοοη γάξ όΐμφω roc Ζώδια. 
*Η Αφξοδΐτη, μέσης τυγχάνχσα χξάσεως, ΟΐίχΒς εχεο 

s$ τον Ταύξον xgtf τον Ζυγόν, μέσης ηομ χύτης τυγ- 
χάνόντας χξάσεως. νΎφωμα, τόε ΊχΒύας' Ταπάνω· 
μα, Την ΠΧξΒένον' Έναντ ιάματα, τον Κξιόν τον 
Σν.οξπίον, την μέσην χξάσιν έχ έχοντας.
Ό  εύκξχσίας μετέχων δη χμ} αυτός, Ο/Jets’ εχα

30 τάς Διδύμας χαι την ΠαςΒένον. Των μεν γάξ Δι- 
ύυμοον, ενκξατα ασι τα  (άοςαα τε χομ τα  μέσα * της όε 
ΠχζΒένχ, τά νότια' την ΠαςΒένον εχ& ημ}νΤφωμα' 
τές ΊχΒνας, η& Ταπάνωμχ’ τές αυτής, ημ} ’Ev«y- 
τιωμοστα. Τα μεν γάξ πξοηγίμενα των ΊχΒυων, ευ* 

35 κξχη’ τά μέσα, καΒυγξ»' τά μετά τά μέσα, πυξά- 
δη τε ημ) χχυσωδη. L·τεξον Έναντίωμχ, το'ν Τοξότην



c 'Εξμης ?%«■ Τα 7α£ μετά roc μέσα, πυξά$ηφέςει 
t S to το ζωδιον’ κά^υγξα ί Ι ,  τ α  νοτ/α, άμφω t >5c 
ευκξασίας ίκπίηΐοντα. 'Η ιγξοτάτη Σελήη, τον υγξό· 
Turov Κ,Μξκινον, £%« ΟΤκον* τον Ταύρον, “φω/αα‘ τον 
Σκοςπίον^ΓαπάνωμΜ' rev Αιγίκεξων, 'Ενχντΐωμα. Tivofj 
μίν γάξ μίξη το ξηξον 8κ έχει’ roc Πλειω Si ye 
ζηξά κfH \|̂ %fCT»jrof · ης 3η -φυχξότητος, αμέ
τοχος η Σελήνή, την κατ’ επεισαγωγήν έκτα ‘Ηλ/β μβ· 
ξικην κεκίημένη Βεςμότητα.
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κ < .

νΗλ<οδ· μ&ζων ί?)ν απάτης της Γης * Η φοάνετοη 
TOihTOSy Sue την άφ ημών άπότοίσιν, πάνυ γεΙ$

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  

Περί 'Ηλ&.

Ό ? . .  ...................
ποΤλην ασαν * €7Γ« μη$ άίλοτι των μηκοΒεν Οξω· 

μινών φοάνετα/ τοΐχταν οίόν εςι, Sice το της οφεως ά<Βενίς, 
ο Η& roes μεγάλας νησ&ς εκ μακς S Six αίματος, εύπεξι- 
γξάπίχς φαντάζεται- Σαφώς Se ΰείκινσι το κατά τον 
9Ηλιον μέγεθος, η σκιά της Γί?ί. ^Οτε γάξ σώμα σφοα· 30 
ξοetSes υπο σφχΐξο&ϊ&ς φωτίζεται σώματος, «  μεν μείζόν 
«Τ* τ»  φωτΐζοντοί, εκπέμπει σκιάν άά Πξος τω τελεί 
μάΤλον πλωτυνομίνην. ΚόλΗξος γάξ Κώνος οϊον fov, εχων 
Πξος τι} άξχν το ςενωτεξον. Ε» S' ίσον ε«?ι το φοοτιζόμε· 
μ» τω φωτίζοντι, κνλιν$ξθ&ίη r>jv σκιάν άποτελει-» το3 5 
«τον έαυτης $ιασωζασαν. Εί S' ελατΊον r t  φωτίζοντος 
υπχξχει το φωτιζόμενον, η σκιά τότΰ  τυγχάνει κωνοει· 
ίης, cce* κατά το πέξχς λε ΐ̂υνομίχη μέχξίς άφανισμΖ 
παντελές, Κωνοειδής Ζν ζσα της γης η σκιά, δείκνυσιν 
άξάηλως τον 'Ηλιον οντα μάζω της γης. *Οτι Si κωνοει- 3® 
δης ετιν η σκιά της Γης, γνάξίμον εκ των φαινομένων. Ε* 
γάξ ην κνλινδξο&δης, ολον αν το πλάτος τ& Ζωδιακ5  κα· 
τελχμβανε μη εις οζύγε άποκοςνφχμένη' ηρι Ζτως έκα· 

μηνος ην αν η Σελήνή έκλάπασα, τη σκιά της Γης 
άναγκοάως εμπίστίασοο. Πξόίει Si ηο} μέχξι τΖ χυματος 3 $ 
ψάν ’Αϊέξων η τοιχυτη σκιά' ι&{ ποτέ μεν αυτής οποί»

φθάνε· ■
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φαίνε£)ομ λαμπξοτέξης, ποτέ όε μη retime* Παν γας  
σώμα πύξινον, εν μεν τη σκιά λαμπξότεξον φαίνεται' 
κατά $  τα'ί ηλιακά? η Kpj rug σεληνιακά? atJyaV, 
άμαυξότε^ον. ν£1σσεξ Kpj °i *v ασέληνοι? νυ|ίν,

j  οάΒξέα? στη?» λαμπςότεξοι φαίνονται. E« <̂’ *ττλατυ- 
vero 7rfot τα TfA« τα τϊ/ί σκ/as-, * τα πλατεε τ5  Ζα- 
Λακδ μόνον, αώα α&ο«· τδ Στεξεωματο? συμπα- 
ξεκίέτατο μέςεσι, *α/ δταν  ̂ Σελήνή μη μόνον έκάτν 
Move's·, α&α >φ/ ^α πάση? νυκ\ό? εμωνεν αλαμπή?·, <U 

ίο το «να/ rχύτην εν τη σκιά. Το<γα?ίν κανοαίδ* rife 
σκιά? 8ση? τη? Γη?, άναντΐ{$ητω? ό * Ηλιος μάζο»ν 
Τη? Γη?.
Έκλάπων $' &ro? <5βκ«, τη? Σελήνή? ύπο&εύση? αυτόν, 

HSt) ire»? έπιπξο&ύση? rut? ημών οφεσιν. Ή γάζ  
15 ηλιακη ^Εκλειφι?, πάΒο? ες'ι τη? ημών οφεχ?, rS Ήλ/& 

μένοντο? άπαΒσ?. Όπόταν tv η Σελήνή σννοόεύσασα Τω 
‘Ηλ/α, K&f κατά την τοιχύτην εύςεΒωσα Σύνοδον iv τω 
μέσω ηρ} ηλιχκω, τον νΗλιον ύπο^ξάμοι, σκιάν επι την 
Γην αποπέμπω κωνοωίή * χρ] η σκιά λέγεται ίιηκαν 

20 ά? πλάτο? επ) πλέον, η τετξαχκχιλιων ταόΐον. Πa? 
γόίξ τόπο? ένω μη όςατομ ό ''Ηλιο?, τη? Σελήνή? ύπο· 
βςχμύση? αυτόν, τη? σκιά? τη? Σεληιη? πεπληξοοτομ. 
]V|«ya μεν iv Κ9¥ το σώμα της Σελήνής. ΕΙ γάξ επί 

τοσϋτον τη? Γη? έκΐέτατομ το φΒάνον πξό? ημα? τη? 
3 $ σκιάς, ποσαπλάσιον εςομ τό πξό? τν  βάσει, το χρ} τη 

όιχμέτξω τη? Σελήνή? παξεζισ£με\ον \ Τέως ό' όμόνον τδ 
ηλιχχ% μ?γέΒϋ? το τη? Σελήνή? ελαϊτον, άλα  xpj τδ 
τη? Γη?, χρ} πολύ ελαϊτον. Πάμπολυ όέ λοιπό μεν ον 
τη ηλιχκϋ μεγέΒα? τό σώμα τη? Σελήνή?, όυνατομ κξυ- 

3 ο πΐων τόν Ηλιον εντάΐ? ύπο$ξομα7?9 χρ} μητ αυτόν εάν 
εχπέμπων τό φω? πξό? ημα?, μηΒ' ημα? αύτόν χαΒοξαν. 
Τητο όέ χρ} μικςά rtva νάματα ποιο» όπωσχν, νέφος 
τυχόν, η βανΐ?, η τοίχο?, η αΑο τι το/δτβν.
Ο ταν μεν iv κατά την Σύνοίον η Σελήνή μέσον νποτά- 

3 $̂  νβσα τόν ηλιακόν εύξεΒάη, όλοτέλη? η τδ Ήλ/χ 
Εκλετψι? γίνετομ. 'Οπόταν is τό μεσοάτατον buthlvot



τα ηλιακέ, πξός λόγον φαίνεται W1 V *Εκλ«ψ/? μ*ξΜ, 
}ϋοόπί μεν των μεξίκων ’Εκλείψεων·, αν μεν από των βο. 
ξάων ως επί τα νότια φεξομενη η Σελήνή τον ° Ηλιον ύπέλ· 
boit τα πξός ”Αξκίον αυτδ μίξη επισκοτε*' αν δ' εκ των 
νοτίων ως επι roc βόξε*α, τα  στξός Μεσημβξΐαν * κατά j 
$ε τα : τελείας ’Εκλείψεις τόν ηλιακόν μέσον ύπεξχομένη, 
τά  πξός δόση τεΤξαμμένα τα ‘Ηλ/α πξωτον υποσκιάζει’ 
μετά δέ ταυτα *0λον αυτόν ύποτξέχασα καλύτιΐε* · πα· 
ξεξχομενη δ' αυτόν t έκανα τά μίξη παξαχωξεί φαίνεSeif 
πξωτον, a δη ncy πξωτον έκάλυψε. Τίτον 8ν τόν ίο 
τξόπον αί yeyowluf τδ Ηλ<» ΊΕκλαψα? απασοη γε· 
γονενομ ιςόξηντοη. Κ«/ ατω πέφυκεν ’’Εκλε/ψις άπασα 
ylveSoif·
jyjouj δε των όλων η κατά την σωτόξίον τδ Κυξία γε~ 

γονυ'ία Σταόξοοσιν *Εκλειψις» ύπέξ φυσιν γέγονεν 15 
άπασαν. Συνόδα γάξ δκ ίσης, μά/λον μεν uv δια- 
μετξάντων ηδη των φωϊηξων άίληλας , έ% ’Ανατολών, 
η Σελήνή Βείω νευματι κηηΒείσα κιανοπξεπως, τόν *Ηλιον 
ολον ύπέδξχμε πξωτον καλύψασα τά  πξός Άνατολάς 
αυτί μέξη, ηομ Τξίσϊν ωξα*ς επισκοτησασχ τάτω, κατ’ ά· 20 
ναποδισμόν avBie ως εκ Δυσμων πξός Ανατολάς αγόμενη, 
τα  πξόί Δύσιν τετξαμμένα τδ Ηλ'Κ μέξη πξωτως είασε 
φαίνε&α]. Ταυτα σ;εξ) της τδ Ηλ/β ’Εκλείψεως. 
βυξίσκε*rotf δε διά των 'Ύδξολογΐων ό * Ηλιος·, πεντηκοϊόν 

μέξος τδ οικεία Κυκλα αομ έσίΐχκοσιοςίν. Κχταμε- 25 
Τξάμενον γάξ τό $υεν ύδωρ, εν ω χξόνω το ηλιακόν άπαν 
σώμα Τ8 οξίζοντος ανελΐ}λυΰ€$ μοτοο το dm̂ otj rw ττςωτφ 
πυν ύπέξ τόν Όξίζοντα, μέξος εύξΐσκετο  ̂πεντηκοτόν ycy 
ίπϊακοσιο̂ όν τδ ολβ ύπατος, ’οπεξ έρευσε Si όλης της 
Ή μίξας τε MJM Ν υκΙός. Αυτή δ’ η μεΒοδος υπό πξοότων $ο 
των ΑΙγυπίΙων επινενόητ*ι, το χξησιμον εν τε ταμς των 
’Ισημεξιων εύξέσεση έχασα, εν άλοις πο/λχίις. 
φαίνεται S’ ό*Ηλιος άνίχων τε ηςμ δυόμενος, μείζων κό

τα το μέγε&ος κομ πλέον ημών άφεζως. Μεσαξανων 
δέ, τό μέγε&ες ημ} την έρημων άπόϊασιν έχων έλάτΐω 35 
δοκό*’ KSH ταυτα, πανταχόΒεν ο Ιο να τό Ίσον άπέχωνt ** Λημών
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ημών’ άγε >W πςος την αυτ3  Σφοάξαν επέχ&Κέντς8 
hoy αν η Γ>5· Το δ' αίτιον, ατι πςος μέν τω Ιξ.ζοντι διά 
νοτεξέ H&f παχυτέξΰ άέξος όξωμεν αυτόν. Kccj γάξ 
τοίέτος ο πςοςγ&ος. ΚαντευΒεν πεξικλωμένης της οψεως 

5 ημών, μάζων τε (pouvsTUj ό Ηλιος HSH ποφξωτέξω' μεσ8- 
ξανων δέ, διά λε7τ1οτέξ8 H&j καΒαξωτέξα άέξος όξωμενος, 
ελάτίων τε τω μεγέΒει ημών έγγυτέξω νεμίζετο*/ * 
πολύ δε μάζων ι̂ όξητΟ} φαίνε&οη πί$ξω πλέον άφε· 
ςηκως, τοΊί εκ βαρέων Φξεατων όξόόν δυναμένοις αυτόν. 

ί ο Δυναντοη δέ τ 3το πάντως ̂ ol, Te Tt\s Συηνης οιχητοξες, 
κατά κάΒετον επιβά/λοντοε τ 3  Ήλ!& τάς ακτίνας αυτοίς, 
εν άτξεκε* ΜεσημβξΙα κατά Τξοπάς Βεξίνάς, χ& ασκιον 
ποίϋντος την γην αυτών ως ιπ) ςαδιαε τξίακοσίας την 
διάμετξον, η#} οσοι afoot πλησίον της διακεκαυμένης ελα-

1 5 χον εχειν την δίκησιν. Φ aiveruf δέ τέτοιο ό * Ηλιος μα
ζών ηπεξ ημίν-, διά παχέος άέξος κ&} νοτεξΰ η$ϊ} καΒυγξϋ 
τ 3 εντοίς Φξέασιν οντος όςωμενος, πο/λης εκ τέτ& τ% 
οψ« γινόμενης της πεξ/κλάσεως. Κα/ άπεξ ην διά πα- 
χυτέζων κμ τερεων σωμάτων ορα&αι τόν * Ηλιον, ετι uet- 

30 ζον αν εόοξεν εχων το μέγεθος, η&{ την εζ ημών αποςα· 
σιν πλάονα' πλέον πάντως πεξικλωμένης της οψεως. 
Κα} των πεξ) αυτόν δε ΒεωξΗ̂ ίένων δκοφόξων Χξωμάτων. 
cofoore afooov, η τ 3  άέξος εςι ποίοτης curia ' παχέσης 
έντεΖΒεν της ημετέςας οψεως, n&j ufoore afoeia φαν-

2 5 ταζομίνης τά οςατά, κοιτά τε Χξωμα x&j ΜέγεΒος,
afoa δη H&j Σχηματισμόν.

Κ  Ε  Φ Α  Λ  A  I Ο  Ν  Κ Ζ '.

Πε^Ι Σελνίν^.
Η  Σελήνή κατωτέξα τε πξοςγαοτέςατων 

όλων Πλανητών ύπάξχχσα, πο/λάς μεν εν τω 
άέξι τςοπάς εργάζεται' πο/λα δε των επι 
γης afooici εαυτ% ταυτα σνμμεταβά/λασα' 

5 5 τές Ηλανητας τε πάντας υποτξέχα ηαί υποσκιάζει' 
rauTfjv dr των όλων vog*s+ Κατ αυτν *yecg το τη

ΑιΒέξος‘
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AίΒεξος εχατον, καθ’ ο συνάπΊει τω ύπεκκαυμαη ό AU 
Βήξ. Διό ζοφεξόν καθ’ αυτό τό τής Σελήνης σώμα. 
Πίφυχ* 8ε τάς ηλιακά? δίχε&αι λαμπηδόνας, ηομ υπ' αυ- 
των καταλάμπε<Β«ί» άποπεμπειν πξός τον άέςα
ΤΟ φΦ£·  ̂ j
'J'ivcs· μεν «ν κατ' 'Ανάκλαση φώτιζαν λεγασι την Σε

λήνην , are πυκνότητος μετ έχασαν ικανής, xamtr 
0fv ^υια/χάων των »|λ<ακων άκΐινων μετά το πςοςβαλ&ν 
αυτή, πάλαν άπ αυτής άνακλά<&θ) ηομ τον άέξα φώ
τιζαν. νΕτεξοι δε πξός ταυτήν την δόξαν καλώς 4η$ά* ϊ0 
μενοι, λέγασιν ’ οτι τά  κατ 'Ανάκλαση φωτίζοντα, 
τόπον ολίγον φώτιζα, η$μ πξό? δξ&άς γωνίας εκπέμπει 
τό φως. Ει τοίνυν ντω κομ ή Σελήνη έφωτιζεν, ντε πξός 
αυτήν την γην τό φως δεβίβαζεν, ήτε Μηνοειδής ή\Διχό- 
τομοο εισού, τήν Γ»?ν φώτιζαν ή δυνατό. Π εξιφεξής γάξι$ 
τής Σελήνης ίσης, πξός τς Δύση η$μ πξός Ανατολήν, ως 
επ' αυτόν τον Ηλιον το ταυτής άπεπεμπετο φως, εν τε 
τόϊ£ Μηνοειδέσι 'Σχήμασι ηομ το7ς Διχοτόμοις. Φαίνεται 
γζν εντεύθεν, μή κατ 'Ανάκλαση εκ τής Σελήιης etvuf 
τό φως, ά?λά κατ'ιδιότητα δεχόμενης αυτής τάς ηλιακό 
κάς ακτίνας εις βάΒος, 8Κ εις μόνην τήν Επιφάνειαν * · 
Ζτως εξ αυτής τον άέξα φωτίζε&ομ ηομ τήν Γην. Εϊκος 
%ν δεχε&αι njv Σελήνην τό φως, ως τάς Σπόγγος τό 
υδωξ' μή φέξειν δ'αυτό δί όλης αυτής διίκνήμενον ’ οτιτε 
τό ταυτης σώμα παχυτητος ηομ πυκνότητες άκ ολίγης if 
μετέχει, οτι *&} μήκο&εν επιβαίνει ταύτη τάς ακτί
νας ό ^Ηλίβί* Πολύ γάξ a<gfcηκεν εξ αυτής., είπεξ μα- 
ζον If επίακαιδεκαπλάσιον, οπές άφεττρκχν ή Σελήνη τής 
Γής, ως δείχνντα/ γξαμμιχω:.

δ' άν Ίδιοτης μάλιςχ τής Σελήνης, αχΰσεξ τό r*V$d 
ήλιακάς ακτίνας ειςδεχε<8α/ ηομ ΰπ' αυτών αυγάζτ 

<θ«/ ηομ ανταυγάζεη τό πεξιέχον. Ουτω η$μ τό μή̂  δί 
ολβ τδ σώματος αυτής εχειν διαβιβαζόμενα? αυτά?* 
οόάδέ τό πξός τον *Ήλιον τετςαμμένον μέξος ή Σελήνη Κε* 
ξίαυγάζετοη, ημ) άλλοτε άλλο. Διό ημ/ Σελήνη λέγεται % $ 
διά τό σέλας νέον εχειν ά ά , η$μ ihrors παλαιόν· Εΐ
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μίν γάς τ ν̂ Û T̂ V χίπεν εφύλχτίε ύιχπαντός πςός τον 
νΗλιον* ev ανάχε μεςος το ύπ *ύτ8 φωτιξόμενον. 
Χπά άε KocToc την πλανητικήν χύτης ποςάχν, nor} μεν 
πςοσεςχετχι τω ‘Ηλίω, ποτέ $' άπ* χύτ α μχκςύνα 4 $tx 

5 rare xAore χΑο μεςος λαμπρύνεται- Keif οπές ε^ωσ» 
πεπον&εν η γη πςός τον ηλιχκόν φωτισμόν, rare n&j 
η Σελήνή κιναμενη. Keif γάς ωσσες η Τη τό ίσον χπό τα  
‘Ηλ/a έχασα φως, χΑοτε άΑχ κχτχλχμπετο^ μεςη 
κατά την τα  Ηλ/a πεςίοόον, συμπεςινοΐάσης χύτω v&f 

10 της λχμπηόόνος, HSH της κατά την γην σκιάς4 ατω n&j 
η Σελήνή, το αύτό μεν εχα φως εκ τα Ήλια ύιηνεκως, 
α ποτέ μεν μάζονος, ποτέ <Γ ελάτίονος εΑχμπομενα μί
ξας χυτής' πλην ακοοατο χυτό εν κχτχφωτίζετοο/ 
μεςος, ύιχ το διάφοςον των πςός Τον Ηλιον χεσεων χυτής. 

15 Πςοσιάσης γάς τω ‘Ηλΐω ηομ πάλιν μχκςυνομενης χυτά, 
χΑοτε ciAx μίξη ταντης λχμπςυνετοη το ηλιακόν εχά- 
σης φως πες) το χπχν τχύτης σώμα ςςεφόμενον κυ· 
κλικως.
'Οπότε μεν αν σύνούος &η, τό πςός Ουςχνόν Τετξχμμενον 

ao ρεςος χύτης καταυγάζετομ. Τότε γάς χυτό πςοβ 
τον Ηλ«ν χφοξχ. Πχςχμθίβάσης ό'ε της Σελήνής τον 
“Ηλιον, επιςςεφετ#! πξός χυτόν τό μεςος χύτης, ο βλε· 
πα πςός Γ*}*. Kef) rare γ iverotf πςός λόγον τα μχ* 
κςυτμα. Κβί) ατως εκ των πλχγίων χςχομενη φώτιζε<B<tf 

2517 Σελήνή, γίνπχ{ πςωχον * μχκςύνασχ ο $πΙ
πλέον, Διχότομος4 «V  ΆμφΙκυςτος’ όϊαμετςησχσα H 
τόν “ΐίλιον, πλήξης άπαςτΐζετχ) κ& Πανσέληνος. '’H0n 
Se την ύιάμετςον παςχμαβάσης αυτής, Key τω Ηλίω 
πάλιν πςοσεςχομενης, « ί  τό~πςος αςχνόν τετςχμμενον 

3 ο μεςος χύτης εκ τα πςός ημάς όςωντος, κατά λόγον τό  
φως πεςιάγετομ * μέχςις χν Συνόόα γενομενης αφάτίζον 
κχτχλαφΒάη τελ&ως χπχν το πςός ημάς βλέπον μεςος 
χύτης. Ουτ» μεν αν ό τςόπος της σεληνιακής Αύζησεως 

Μαωσεως.
ϊ 5ν£τ< ύε δια των επαγομόνων ezetf σαφεςεξχ τχ  πες) χυ

τών. Δνω Κύκλοι νοά&ωσαν εν Tff Σελψρ* eje
Κ μεν»
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μϊν, ω διακξίνεTOj το σκιεςόν αύτής^ά?γο τα πεφωτισμένα, 
os κ& άά μεταπίτίΐα' ετεςος 8ε, ω χοοςίζεretf το τούτης 
ύφ' τιμών οςωμενον άπο τα μη όξωμένα' οε άμετχ/ίίωτός έ̂ ι 
Hjpf ακίνητος. Τάτων έκάτεςος ακ ε?ι μέγ&οε Κύκλο?, ας 
Ισα τέμναν ταυτην δυναμενοε. Ο, τε γάς Ηλιος μάζων tvs j 
Σελήνής ων> πλέον φώτιζα τα ταύτης τιμίσε os' ηομ διά τα- 
το μάων όμολογαμέ* ως των εν τ% Σελήνή μεγίτων Κύκλων 
ες)ν, ό το ταυ της σκιεςόν εκ τα πεφωτισμένα διαχωςί- 
ζων' ό,τε από της ημετέξαε οφεωε, ομοίως ελατίων Κ< 
των εν τ% Σελήνη με*/ίςαΛ Κύκλων* έπά τα τμίσεος ελχτ- ιο 
τον όςωμεν αυτής' οιά το σμικρόν avotf το όςων ο μ μα’ 
η#} το όξωμενον, πολυμΐγεΒεε * ημς άτος ο Κύκλο?, 
α τεμνοον ας Ισα την Σεληιήν, α/λ' as άνισα, των εν αυ
τί} μεγιρών Κύκλων μάων εςίν. £1ε μέντα πςός αί$ησιν 
cl άξημένοι όίμφω Κύκλοι, φτάνοντας μέγποι’ ηομ το 15 
μεν αυτό μέγεθος εχαν δοκασιν άά, χέσιν δέ πξος ά)λη· 
λαε α διαφυλάτίασι την αυτήν ' αλλά ποΤλαχοτς εναλ
λάσσοντας K9V πολυαδωε μεταχηματίζοντας* ημ} ποτέ 
μεν, ίφαξμόζασιν ά/ληλοις ’ ποτέ δ' εγκλίνονται as το
μήν. Κας των τομών eu παξαλαγο} - πλάτοίς άσιν’ 20
α?λ' ou γενικά} , δύω’ πςός όςΒάς, H&f κατ εγκλισιν. 
Τίνοντας δέ η&ς έφαςμογας των τοιάτων Κύκλων, 6υω μο· 
νωε’ εν τε Συνόδω' ηοός ϊΐανσεληνω.
Υ\αξαΒεάσηε δε της σελήνής από Συνάμα Τον νΗλιον, δίί· 

ςχντας οι Κύκλοι χ&ς άποκλίνασιν ά( τομήν' ως όλί-2$ 
γον το μεταξύ της Πεςιφεςάας άμφοίν άπολαπομειον, 
τατο μόνον άνας πεφωτισμενον ως πξ'οε ημάς. Κας η τοι- 
αύτη τωνδε των Κύκλων παςαβασις από της έφαςμογης 
άε τομήν, άποτελα το της Σελήνής "Μηνοειδές· Έπα 
δ άά πςοάγοντες ας το πξόε όςΒχς τέμναν αίληλαε κ913° 
την τα φώτισμα φχύσιν πςοσαύξασι, τα μέσα της των 
Κύκλων τομής φωτιζόμενα κατά την τοιχύτην πςόοδον, 
όταν το πςός όξΒχε γένητας της τομηε, φοάνετας η Σε
λήνή Διχότομοε. *Από δέ τα Σχήματος τάτα πςός αμ
βλείας ήδη γωνίας πςο'ιόντεε οι Κύκλοι, ποίασι το rifclS 
σελήνής Άμφίκυςτον. Τζ δέ κατά την διάμετξον πάλιν

έφαςμο-



εφχξμογή, την ΥΙανσίληνον απαξτίζασηι’ « τ ’ εκ ταυτης 
t7i\ τψ ετεξχν ctx&is τΐξοϊοντες εφχξμογην, ηςμ τ«  αυτοί 
Σχήματα χ& χατα την μείωσα εχτελαντες, τόν. t/ j- oAw  
λχμπηδόνος οίφχνισμον άπεξγάζοντομ, ry χτξεκεί τάτων 

5 «V το wfd* τον ν.οσμον μίξα' έφαξμογδ.
^υνοδος /Μίν av λίγετομ, όποταν εν τη άυτη ΜοΙςα y|- 

νητομ V Σελήνή, ίν y tV/ ® Ηλ»Γ. Γ«ν*Λ dy, 
όταν «Vo=?y ταΉλία Μοΐ,ξχν μίαν* ’Ανατολή, όταν Vf« 
σΧξωΤωί φχνη. Ty μ?ν ya'f πξωτη ημεξΧ μεχξΐ τοσατα 

Iοφεξετομ υπϊξ γ7ν η Σελήνή, μεχξίσ χν χομ το τ5 
‘Ηλ/« <££> tV<v εσηκξχταν. il=; εν τχυτη μεν, τω τδ  
*Ηλία ffuyx«rof(5t;fT«/ φωτ), ποτέ δε ngtf πξοχαταδυε- 
rctf. Γίξωτον δε σαφής ■> εν Ty dWd?a των ημεξων φαί
νεται’ Χ{μ ποτέ μεν μοίΤλον, ττοτε δ' ητίον. Tutc d# 

15 xvτο συμπίττίη, σταξά το ποσόν της στξός τον *Ηλ/ον 
αποςάσεως' αυτό δε το' τί?ί αποςάσεως στοσον, α λ -  
λοτ χΑο yiveretf, διχτε την βίαν της Σελήνής κίνησε* · 
( α γάξ ΐσον act κα&τομ χατα ττξόβχσιν, διά ττ,ν τδ  
πλάτχς εξχ/λχξ/ν τδ Ζωδ'χχα ‘ ) x&i διά το μη πάντων 

2CTων Ζωδίων ισόχξονον την δυσιν γίνειΒομ, ως τινων μεν 
οξΒως* τινων δε λοξως καταδυομένων ’ πξός τάτοις 
ετι9 δια τον της πξογεγοινίας Συν ο δα χαΐξόν, « τ ’ άςχο- 
μενης 'Ημεξχς, « τ ’ άξχομενης Νυκ7οτ, «Te καν Τοΐ? /ui- 
τα£υ σιο'/λΰϊς ασι χ&} διχφόξοις, η πξοηγησχμένη Σύνοδος 

25 εγεγόνβ. "Ως αχ αεί hiv ώς χςόνος ενωφοάνετομ σα
φώς η Σελήνή * fid? κατά τάς ολας ττξωτχς φχυσεις το  
σαφές, χπαξχ/λχχίον.
^εγετομ δ ’ αν Ανατολή, όταν νεα πξωτως φανy δσίω

σάν. Μηνοειδής δ\ όταν άσ.rosy τα Ήλία, Μοίξας 
So εξήκοντα’ χομ σΐξος τον νΗλ<ον, ‘Εξοίγωνον ποίησητομ 

τον χημχτισμον. Διχότομος, ετι&δάν άποχωξί',ση τα 
Ήλ/tf Μ οίξας 'Ε νενηχοντα·, κομ χηματι&ν Ύετξάγωνος 
στξος αυτόν. Άμφίκυξτος, όστόταν μοίξχς είκοσι στξός 
τ&ς εκατόν απο^ΐί τα ‘Ηλ'α, χοή Τξίγωνον· έκιελέσ# 

35 Χημχτισμον. Ώλησισΐληνος δε χοή πλησιφχηί,χποχωξη-
Κ 2 σασα
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σασατο*ΗλιβΜθιξχς πεντηκοντα (ισ. όγίοηκοντα) πξός 
roue εκατόν. Πανσελη'ος £ε, τον Ηλ»©ν λαμετίητασα. 
'jpe'y μεν 5ν οικβον Κύκλον η Σεληιη, λ’ ήμεξων α,\·υ& κα

τά  r»voti μεν, ε7ΐ}ΰί 7!ξο: reus είκοσι ’ 7τςος&εμίϊ ο 
xeuTtvos ημΐσεος ημεξας μιας' κατατινχς ύν, λ’ t//j« 5 

«κοσ<ν ημεξων* ηεμ Τξίτο μάλαςα πως της rμύξας 
μοξΐϋ. Τΐωί <t‘ ον πάντοτε τον οίκββν πεξΠξύχοσα Κύ
κλον, το ΛυΓο σήμείον εκ το  αυτί?, άα τ&σ# χ?ό>ίί
άποκαΒΐςατοη.
Ŷ oi&rctj όε raff Trees’ τον*Ηλ/ον Sw/Jer, & ?τ«ντοτΥ*ιο 

«τοο χ^ο’ ίο κατά Τελείαν άκςιβειαν' ά/λά ποτέ μεν, 
εν πλάονι' ποτέ S εν ελατίονι. Κά το αίτιον, οτ< παν* 
των των Πλανητών οά Σφοάξο  ̂ πξός τε την Sckoouv ^  
λεγομένην απλανή σφοάξαν, πξός άϊληλας έκκεντξοί 
άσι. Κατά τοτον ον τον λόγον ηομ η το Ήλιο Σφαίρα, ι $ 
ηεμ η της Σελήνής πξόςτ ά/^ηλας, y&j πξός την ύοχίσαν 
ηομ λεγομενην απλανή, τυγχάνοσιν εκκεντξοι. Αυξη
μένο yov το Ζωόιακο «£ ϊσα ω̂όεκα τμήματα, ηομ συν- 
ίκχΐξϋμενών x&j των υποκείμενων Κύκλων αύτω της τε 
ηλιχχης Σφαίξαε κμ/ της σεληνιακής, fcovraf τα όωόε· 20 
κατημόξια τότων των Κύκλων ανισα' μάζω μεν, τά  
ύψΐ}λότε(»06 · έλάτΐω όέ γε, τά πςοςγειίτεξα. Τοίιυν 
έπείπεξ ενΒα ό Ηλ/οί υψηλςτεξος, η Σελήνή πξοςγοιο- 
τέξα-, ημι τομπαλιν &ά το εκκεντξον των Σφα*ξων * το7ς 
μείζοσι το ηλιακό τμημασιν-, ύποκάσοντοη τά  ελαΥ7α?3$ 
το  σεληνιακό' Ttls έλάτΊοσι ύε, Too μάζω. Τμήμα όε 
μπζον το ηλιακό-, το το7ς Διόύμοις υποκείμενον, ότι η& 
ύψκλότεξον' (οτω γάξ x&f το7ς Ά ςξονίμοις τετηξητ*/.)
Το S* υποκείμενον τω Τοξότη, διότι ταπ&νότεξον, έλατ- 
τον. "Εμπαλιν ονμ&ζον εται τμήμα το σεληνιακό, το 30 
τον Τοξότην ύποτάνον, ως ύψηλότεξον * έλατίον δε, το 
τος Δίδυμος, ως χΒαμχλωτεξον. Έν πλείονι yov Χξόνω 
διολευσετο̂  τος Δίδυμος ο 'Ηλ/οΓ * »ν ελαχίζω όε τον 
Τοξότην. ‘Η Σελήνή Si του μπαλιν.
* 0  κόταν ζν εν άξχζ  ταΐν Αιόύμων γένητοη Σύνοδος-, θ’* 15 

τα,ΖΒχ της μιν Σελήνης πξοςγαοτέξχς φεξομένης,
υψηλό-



’Επιτομές. Φνσικϊς Κξφοίλ· κζ'. 149
\ψηλοτεξ8 δ' ί'ντβί τη Ηλ/If,. γενηοετομ σύντομέ ο Μην. 
'Η yoi-ξ Σελήνή μετά την Τ8 οίκάϋ ΚνκλΗ τςεξίοδον, η#} 
την εκ tS ujT8 Σημεί-Η πςοί το αυτό πάλη αποκατοόςα- 
ctv, ’h i εν Διδυμοις οντα, μ»λι?α δ' υπό Διδυμχς τόν 

$ Ηλιον κχταληψετα/., δυσιν τμεςαις ως λεγετομ η& Τξιχ- 
κοντά τ8το το τμήμα διεξχόμενογ.
|7( δε τ.εςι τάς άξχάς T8 ΤοξότΗ yiviytotj Σν\οδος> 8k tv 

τω Τοξότη χχταληψετα/ τον Ηλιον t} Σελήνή' (κμ} 
•γάς εν όκίω η&) εόκοσιν Ήμεξα*ς tf x&f μικςόν τ ι . πξός9 

[too ήλιος διεςχε&α(.λε*/ετίμ, μά/λον S' ύπέζχε&οη τητο 
το Ζωδιον.) ά?λχ τον οίκείον Κύκλον πεξιοδευτασα, η#  
vteos την τη Τοξότπ νενομίνη αρχήν, προς το τέλος ευ* 
ξητεε τη T018T8 Τ,οιόιΗ τον Ηλ/ον. tv οσωόε χζονω τον 
Τοξότην η Σελήνή διεξχετοη,. δυο» ημεςων H&j πλάοχος 

1 5 η ημιοης ημεςαο δεόμενη πξός τα διελ&είν αυτόν, ό Ηλιος 
τον Τοξότην διελΒων, τον Αίγόκεξων καταληψετομ, H#f 
η Σελήνή γενομενη πξός τβν. Αιγόκεξοον, εύξησοε τον *Ηλιον 
ΤΗ TC18T8 Ζφό'ΐΗ την Χξχην ποοξαμάψχντα, η& δεηςεο. 
tuvt% κοά τίνος ίτεξΗ χξονικπ διαβήματος εις το φΒάσομ 

βο τ όν ήλιον* Κα/ πτχς ο Μ»ίν •/ενησετοημηκιςος, της μεν 
Σελήνής βξχδεως, το υπό τόν Τοξότην τ S εαητης Κυκλ» 
τμήμα διεξχομενης' τη Ηλίπ δε ταχέως t τό υπ' αυ
τόν δη τόν Τοξότην τη οικεόπ Κυχλ» μόξιον διανύοντος% 
ηομ δια ταυτα βςάδιον υπό της Σελήνής κατκλχμβοο.

&5νομενΠ.
rp αυτα μεν εν τω Τοξότη η#} το7ς Δίδυμοις* tv δε τόΐς 

μεταξύ Ζωδίοις,ουμβησεταί τό άνοίλογον. Κctj Ητας 
Ζν εν το7ς Ζωδίοις ελέγχετο^ τα  τον Πλανητών ‘Ύψοό- 
ματα τε κμ) Ταπανωματα* tv αΤλοις αΤλων. 'Οπόταν 

5 ο yccf άςτςιχκοντα Μοίςας ενός εχάτΗ τον Ζωδίων διηξη- 
μένα' τα  μεν των Ζωδίων βξχδιον' τα  δε, ταχιον οι Πλα
νήτες υποτςεχΗεπ' δηλον ως εν&χ μόν άσι τχπανότεξοι, 
ςενοτεξοας τοας των Κωνων ατταταμοας εντυγχχ\ οντες, 
ΒοοτΊον αυτχς διατξεχπσιν' evSx ο’ νπαξχΗσιν υψηλό* 

3  5 τεξοι, πλατυτέξχς 8οχς τάς των Κωνων αποτομοός δα- 
ξεξχηταί βξάδιον. Των γάξ τοιάτων Κάναν των Sou-
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ξ&.Των ά ς  δωδέκατημόζιχ, τόντβΖωΰιχκον H&f ths r αν 
ΠΛχνητων Κυκλ»?, οά μ&  κοζυφχ) τ νγχοίναση εη ) ·γης, 
ά ξ χ ά ς  *%8σ<Χ{ τ ά ς  c\pet? τ£ν όςω ντω ν' ou ύί β ά σ η ς ,
!ν τ ω  Σ τε ^ ε ώ μ χ τ ι ' net] «ν«λόγω£ σ ι λ χ τ ύ τ ε ξ χ  μ ίν α ν ·  
Τωι', τ «  ν φ η λ ό τε ζ χ ' ^ ενό τεξχ  <Je, τ *  π ξο ίγ ε ιό τε ζχ . j  
A i'XT{'fX.8<rc6 όε rev εα υ τό ς  Κύκλον >j Σ ελή νη , ηομ ύτίο· 

τ φ χ β σ χ  το ν  Τ,ωίιχκον' ο7ίόταν ^ ιχμ ετβ η σχ σ χ  τον 
*Ηλ/ον ύττύ το μρσομτωτον τ δ Ζωί/ακδ, τον »)λ«β-
y.ov Κύκλον α υ τ ή  ύ π ore tv ya x ’ r o t  ex  Π ανσέληνε npj 
1 Ι α μ φ χ ζ ς ·  ά φ ω τιςοε  ολη y iv e r x f ,  τ η  σ κ ιχ  π εξίπ ΐτίΐΰσχ  (ο 
μ ίσ η  τη ς  Της. Έττϊ μ ια ε  y u $  εύ& ά χς τ ό τ ε  τ ά  Τ ξίχ  Ευ* 
ξίσχοντα ι σ ώ μ α τ α , το τδ  Ή λ /a, το τ ί?  Σ ελήνής, η&  
μ ε τ α ξ ύ  χ ν τω ν  το τδ ί Γϊ?ί. 'Ύ φ χπ ίομ ένη  όε τδ  α χ  μέ
σων των Ζωίίων η Σελήνή κ χ τ χ  τ χ ς  7ίξός τον ^Ηλιον <5/α- 
μ ετ?η σ& ς, ϊ) μί'^οϊ αύτ^ί ύ π α ΰ τ ο ν  ε χ α σ χ ,  μεςικην Tt^cs j j 
λόγον τιά% Η  τη ν  ’ Εκλίτψχν 'Ττχο <5t τ «  β ό ς α χ  η τ *  
ν ό τ ιχ  τ δ  Ζω<$/*κδ ευξίσν.ομενη, $ιχ$ι$ςάσχε* τη ν  σκιάν. 
Δ ιά  τδτο  ^  ** f>v π ά σα *? τ χ ί ε  π χ νσ ε λ η ια ς  "Εκλβψ/ί 
ylveTotf. Τ δ μ?ν «ν ‘Ηλ/a ’ Εκλ&ψις, τη ς  τω ν  οξωντων 
c -ψεως ττάΒ ος έςϊν * δκ δ σ «  κ «τ  «λνίθ««ν >;Εκλ«ψ/ο, 30 
»?μΤν d? όοκδσα Των δλ/ακων ςεζαμενοιε χ ύ χ ώ ν , λοί τδν 
τ δ  <τ?λ»;ν/ακδ σώ μ α τος επατζό& εσιν. *Η όί τδί Σελήνή? 
νΕκλ«ψχί, αυτίκ τδ? Σελήνή? π χ& ος fc'i , Key κ χ τ χ λ η ·  
θ « « ν ,  δ κ α τ« δόκησιν ^Εκλβψ/ί. Έ κλ«ττ« γ « ?  οντ<»£ 
r  Σ ελή νή , τη ς  Γης ύειοσκιαζβσης χ υ τ ή ν ,  nett χω λυνστ: 35 
£έχε<&αι το ν  εχ τδ  Ή λ /a αυγ«<τμόν. Έν/ors <Γ δτω? έκλ«* 
or«, ώί· μ>?& σκ/αν γδν χ μ υ ίς χ ν  χ ύ τ η ς  πεξίσωζε&cq, 
ά% ύ xyvcet<&ai ηομ τβν τόπον fi& « τ ό τ ε  τ ό  τ  χ υ τή ς  Κ< 
σωμοο. Τ οιχύτη ς netf ημείς σεληνιακές Έ κλ& φ εω ς ά π « £  
αύτό)7ίΙομ γ ε γ ί ν χ μ ε ν ’ κ α τ ά  μ έ ν χ  Μ «/Ον γργοιυ/«ί τίεξΐ}0  
ω ζχν εβίόμην νυκίος * όκίωκχίίεκχ ημεξομ τ δ  MocA* Trot* 
ζκλ&ωσχν · *1 ν&κΐιων ί ι ί τ ξ ε χ ε  στςάτη  * τό frof, f κ7 ον ττ̂ οί 
τω ί£*κοςτω hW ετίΙαχοσιοςω χμ ] εξχκ ιςχ ιλ ιοςω  ’ τ ό  πεξΐ*· 
χ ο ν  εύ ίιχ νότχ τον . Τ χ ύ τη ν  ιίόντες τη ν  ’ Ε κ λ α ψ ιν , ίΒαυ· 
μ ά σ α μ εν ' ά  ολχος e%« φ ω ς $ χ ν  η Σtληvηy καΒ άε rtve?i$  
?Jyaviy.

Έν
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Επιτομές Φυσικές Κζφοίλ. χ'ζ, 15 1

3|Γν rdus άλικξινίσι δε των ’Εκλείψεων, τά πζός *Αι«· 
τολάς τετξαμμίνα μεζη τής Σελήνήν άμαυζανται 

πςωτως, ηομ παλιν ravrc* πξωτως φωτίζοντας, διά 
το την μεν σκιάν τής Γής, (% Ανατολών φίξε&ας πξός 

5 Δυτμά? * την δε Σελήιην πλανητικως εκ Αυσμων πςος 
Άνατολάς, j\$μ αιω τη σκιά πεξίπίσίίειν. Έν .δε τά*ς με· 
ξικάις Έκλείψεσιν, άν μεν άπό των βοζείων ως Μ  τά  
νότια κατεςχοιτο ή Σελήνή · τά  πξός Μεσημβξίαν αυτής 
εκλείπει * ( rosurot yoc$> t?v τή xaScL· φξοηγάμενα, τή  
σκιά πεξίπίτίίει.) τά δε πξός ’’Αξκίον, διαφεuye τ>ίν 
^£κλ«ψ;ν. ya£ ύπ&σέςχετομ ταυτα τή σκιά.)
Ότι όταν δε άπό των νοτίων ή Σελήνη άνεςχοιτο ως επι 
τά  βόξ&α, σκοτίζετας μεν τά πξός* Αξκίον τά δε πξός 
Μεσημβρίαν εχα τό φαεινόν. Εκλείπει δ' ή Σελήνη 

ϊ 5 υψηλότατη ηα} πξοςγειοτάτη ηομ μεσως έχασα. Κας 
υψηλότατη μεν εκλειπασα, τάχιον εκφοανετομ, τω ςε- 
νοτέξω τής σκιάς ειτυγχάνασα' πξοςγειοτάτη δε, βξα- 
διον, πλατυτέςα τη σκιά πεξίπΐτίίατα * μεσως δ ’ έχασα 
τα νψας ηομ ταπεινωματος, μέσον η&ς τον χξόνον εχει 

2 ο τής κξυψεως. Έντρυθίν αν δκλον, on τε κωνοειδής 
ή σκιά, ηομ ί" Ηλιος μείζων τής η$μ ή Σελήνη έλάτ- 
Των πο/λω τής Γί??. Εί γάξ τοσατον χξόνον τω τής 
σκιάς ςενωματι κξυπΊετομ, πόσον άν εκςίιβη τω πλάτει 
πεςιπεσασα τής σκιάς, ο πεξί τήν επιφάνειαν συμβοανα 

2 5 τής Γης ; *0 τι δε τη σκιά τής Γης ή Σελήνη πεςιπίπία- 
% . σα, πάχει τήν ’'Εκλαψιν * δήλον μεν ηομ άπό τα τάς 

’Εκλείψεις εν μίναις yive&etf Πανσελήνοις, ore δυνατόν 
η<μ τήν Σελήνην πεξιπεσάν τη σκιά * δήλον δε κ&ς άπό 
των φαινομένων μετά τήν τελείαν *Εκλειψιν τής Σελήνης 

3 ® μεςων πεξίφεξόόν ον των' άλά  δή hgtf άπό των επ) μεςας 
’Εκλείψεων. Μηνοειδείς γάξ τότε τυγχάνασι των φω
τισμών 04 άποτομα)' διότι σφαίξικα χήματος κωνοαδεί 
•ντυγχάνοντος χήματι υπ αυτα τεμνομ(\α, πεςιφε-
ξή Ηβή μηνοειδή yίνοντομ τά χήματα των τομών. Τάτων 

35 arcος εχόντων, αδύνατον άμφοτεςων υπεξ τον Όξίζοντα 
των φωΐήξων όςωμίνων νΕκλ«ψ/ν ολως γενε&ας. Πόλων
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Se γινομένων τίεξ) rev ΆεξΧ πχΒόόν, &kIs I?< 7!ore Hxrx· 
ie&jxorcc rev *Ηλ«ν, ύπεξ rev ‘Οξιζοντοο 3c%xt naiv 
«να/, η Νίφβϊ ovres Χξοϊ r$ fivaet πχχυτέξϋ y&j awe· 
%Ss·, HSH v7io row ηλιχγ.ων χκ]ινων λχμπ$υνομεν&9 ygy 
φχντχσιχν Ήλί« rS Toiyrn Nεφ8ί νταξεχοντο: * η y&j 5 
τον οψεαν χνχχΚωμενων εκτινο: Ne<P«ff όμχλ&ε τίξός rev 
νΗλον, ηομ ocs tv Κχτ07ΐ]ξω λ«α  τα Τοιύτω Nεφε*, riff 
τS HAtocxy χξοόμούτοί γινόμενης εμφάσεωδ , ΆνΒηλΙα 
rS ygj ΪΙχξηλίπ σννχχμενΰ. Aweuro <Γ χν η#} 
η εκ των όμμχτων χποχεομίνη χν,τ'ΐδ, ενικμω ygj νότε-ι« 
ξω τω τΤξαδ ίυαμχιδ Χεξΐ Τίξονομιλην» κ«τ«κλκ$α/, 
U p f τω  'Ηλ/α εντνγχχνχν κεκξυμμενω μικξον υπό rev . 
*0ξΐζοντχ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΚΗ*.
Πε^ί Γνϊί, των τ&ύτης Ζωνων, ττ^ωτ» 

οτ< νί Γδ κεντρί? λόγον έ7τεχ« tiro's ηίν 
«pfltlittV ΣφΛί^Λν, λ^ λ  ^  ττ̂ ο'ί 

αυτνίν τίν νίλιΛκνίν.

Η Γΐί, Κεντ^β λόγβν επεχεο Wfef tjjv Σφαίραν
τ« Στεξεωμωτος* «% c-n σΰμτϊοισο* Κεντάν

________, (τχαν y«£ KeVrfov, ά&οί^ατον ύπχςχχ
η&χμεξεδ, «7? Σημ&όν α&’ οτ* συγ- 2 5

κξίνομενη πξόδ το r»ji Σφοάξχς μεγεΒοδ, ύόενχ λόγον 
εχ&ν όοκ« αΰτδν. ,̂Ω-αυε? ομ μυξιχκιδ μυξίομ 
των τδ u&eroff ’Αμφοξεων μυζιχόεδ, ττολΰ μεν re πλη- 
Βο: εχϋσι καθ’ αύτχδ Βεωξέμεν»}’ τίξός <ϊε την ΒάλΧ<τ· 
σαν, 8$ty etvctf $onb<rivt «&*«ίε πςόδ μεγχν τινοο Ποτά- 3·  
ι̂οκ* «τα ^  Ηδί Γδ, κο&’ χύτην μεν εζετχζομενη, πο̂  

λυμεγ/Βηδ ιςί * '»£«■ ^  την όςοίνιον Σφοΰξ'χν, η Kgtf 
πξοδ την 'Ηλιακήν , £$ενχ λόγον εχασχ φοάνετομ. Τότ$ 
γχς λόγον εχβν μεγεΒος ντξό: μίγεΒος λεγετχ{% ότχν 
re Μ«ζον βΤόντβ αη κχτχμττξηΒηνΧΙ ύτιό τδ Έλατ7ονβί'3 5  
μνζίοπλχσιαν <σ«ί ον, δ κα/ «Λβ» T<vco μάζχ λόγον εχον

ΧξΐΒμ*
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*Επιτομν\ς ΦυσικέςΚζψοίλ. κ λ* 1 5 3

άξ&μητόν. *Η ©άλαοεα δε ημ} πάς μέγας Ποταμός, 
£κ αν υπό των μυξιάκις μυςΐων μυξιάδων των *.Αμψοξίων 
κχτ#μετξη&άεν τ δ  υδατος. Ουσχν δε την rJjv ι̂γμιοαχν 
οίονά 7ίξοε τον Ούξοονόν, ημ} οι 'Αΐέξες πκξι^ωσιν, εκ παν· 

5 το: αυτής jxtyits αυτό) εαυτοΤς Ισοι φατνόμενοι, ημ} Tote 
Σχδμασιν ομοιοι. Τύτων δ' ϋδετεξον συνεβαινεν avt μη 
των πςός πάντα τά  μεξη τ δ  Ούξανί πςο<τσιπ}8σων *υ- 

&&ων εκ παντός μίξα: της Γης ίσων ά&ηλαις όσων ως 
τίξοε αΐ&ησιν. *Αίλά ημ} τά ε£ Ζώδια φαινόμενα ύπεξ 

ίο  γην άκςιβως, παςπωσι την Γην hήχησαν Σημείζ λόγον 
πςός τό Στεςίωμα ’ τδ κατ αυτήν βά§χς μηδεμίαν Μβϊ· 
ξαν η πο/λοϊον Μο’ιςας άποκξύπ]αν ϊχυοντοε.
Τ ίτον δε τον τξόπον η διάγνωσις γίνεται r * Tt* eZ 

γην Ζώδια φοάνε&«/. Ανω τινες απλανείς Α^εςες 
15 ά&ηλοις παςαπλήσιοι, κατά τε μεγε&ος η&  Χξοιάν, 

διαμετξίσιν άδηλης' ό μεν, την τδ Σκοςπία πέντεκα*· 
δεκάτην κατόχων ΜοΤςαν' ό δε, την αυτήν τδ Ταυςβ, 
μέξοε ων των 'Γάδων. ΟυΤΜ τω *Αξεϊ τό Χςωμα παςό· 
μοιοι. Αυομίνχ γδν τδ όνος αυτών, ό λοιπός εύΒνε άνα· 

20 τέϊλα , ημ} όξωντομ ημ} αμφω κατά τ  αυτόν hr) τδ Οξί· 
ζοντοε' ο μεν, άνατεΑων ' ό ό), δυόμενος. "Οπές ύκ αν 
συνεβαινεν, «  μες» rm τδ Ζωδιακή τό της Γης οΐόντ ην 
βάΒοε όπιπςο$«ν. *ΑΛ« δη ημ} τό ημισυ τδ Ίσημεςινν, 
διηνεκως fctv υπός Γην. Κο̂  τίτο  δηλον εκ των 'Ιση με-

2 5 ξι®ν' όττόταν γάς αν ατελών ο ^Ηλιος η δυόμενος τ  δ  υπό
τόν Ίσημε ξινόν εφάφητα/ Σημείΰ, τότε λαμβάνχσιν 
η& ΉμίξΧ Ημ} η Νυ| Το ίσοάτατον.
Ά βλχ  Η<Η πξός την ηλιακην Σφόάςαν η Γη Κεντςα λόγον 

hτέχασα φαίνεταtf. Κατασκευάζεται γάς επ) γης
3 ο 'Πζολόγιχ, τάς των γνωμόνων σκιάς εχοντα τη σκι»

σνμττεξΐνο~ϋσοοε της Γης* ημ} Set πάντα τά  των Γνωμό
νων άκςα Κεντςα λόγον ίπόχαν, πςόε την τλιακην Σφοά- 
ςαν. Έ^β γην όδεν εϊιν 'Πςολόγιον δυνάμενον επ αυτά 
τω μεσοατάτω τηνοη της Γης. *Εν τταντί δε μίςει της 

35 Της, 'Λξολίγιχ κατασκευάζει^ δυνατοί' φανεςόνοτι 
Κεντςα λόγον επόχα ημ} πξός την η/αακην Σφεάςαν
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r πάσα Γη. Μιάς ya? Σφαίρας, ev x&j τό ΚενΤξον. Ου- 
τω>' αν εχατι πςός την Γ̂ ν οι Γνώμονες απχντες, ως «  
tictj ei> εν ήταν συνηγμενοι Σημείον. Πξός μεν αν την ηλια
κήν Σφαίραν Kεντξα λόγον επεχεεν την Την, εκ των 'είζη· 
μίνων όεόηλωτομ * πξοσυπακαομενα πανταχα τα πξός $ 
άί<&ησιν.
Π ρίί $  την της Σελήνής Σφαίραν μη λόγον επεχειν Ση·Λ * '  « « ίΐ / L· \ \ » > A 'με*\ τη* Γην, ατω όβικνυτομ. Ταπξοςτας Αςεξας 
ΰιαςηχατα τη> Σελήνής» άκ Ισα φαίνεται κατά 7tuv Κλ/- 
μα της Γης, ά&ά παρά μεν τοις> μείζω* παξά 0? το7ς, ι% 
ελάτι ω. Γάτο ό αχ αν ην-, των πξος το σεληνιακόν
ύφος πξοωππίασων άπό της Γης εύΒειων, ϊσοον ά/ληλοας 
άσων. Εί τατο γας* Ίσ αν ά,Αηλας εφοάνετό χομ τ* 
ίιχ^ηυατα. Κat η τα ‘Ηλία <Γ ‘'Εκλειφις μη παξά πά- 
σιν η αυτή φοανομενη πι^ατομ τον λόγον. Εi γάξ πξός 15 
τό σεληνιακόν ύφος, τό αΰτό διάβημα πανταχοΒεν ην 
άπό Fiji* αχ αν παξάτισι μεν άνΒςωποις ό 'Ηλιος ολβί 
«ίλ«7!των ε$όκ&, παξά τισι <Γ χχ ολοί·, άΑά μεζος εχων 
εχλελοιπόί * παξ ετεζοις $' όλος στάμπαν άνεχλετπϊος
χ * Β ' ενα ν.οαξον τον αυτόν. 20

*Ε** $ε φασι, μηόε πξός αυτόν τον όξωμενον Ουξανόν, 
Σημεία λόγον επεχετν την Γην * χομ π^αντομ όηΒεν 

την ενςχσιν, έκτα την οφτν είς ύφος ε^αΐξομειην, όξάν 
τά  εν επ·πεόοις αχ όξωμενα, κεκςυμμενα <Γ υπό τόν Όξι- 
ζοντα' χάντεΖΒεν επιφεξασιν, αχ από παντός μεςχς 35 
της Γης είς Ισα ίιοαξείΒομ τον Ουξανόν» χομ ύιά τντο 
πξός αυτόν μη Κεντξα λόγον επεχεεν την Γην. *Α Autos 
ό λόγος τότ άν είχεν όταν εκ των Γίεόΐων χομ της 
Θαλάασης αχ ω»άτο_ τό ημιχόσμιον. Τα 3ε της οφεως 
είς ύφος εζα*?ομενης φοάνε&ομ πλέον τα ημισφοαξία, το JO 
%ημα τη·> Γης few αίτιον» επά σφοαξιχόν. ΆνεμποΜ· 
<?Λ?ί αν cu από των ομμάτων αχτίνες κύκλωσε της Γης 
χεόμενομ, πλέον τα ημικοσμία πεβ*λαμβάνασι, γίνομε· 
vow τότε των ‘Οξιξόντων χωνοα$0Λ\ $ιά τό σφοαςο&ίη τυγ· 
χάνεεν την Γϊ?ν. Οάί? γάς οά,τε φάξωγγες, ομ,τε των 35 
οξόόν ε£°χσ'ΐ τό της Γης σφαφκόν ανοι^ησαστν' Qtj



Έτ̂ ίτομ̂  Φυσικής Κε̂ &'λ. %ν{. 1$5
μή$' ou πεξ) τ̂ α Σφαίξίχ των Πλάτανων ΚCfj KOI·
λότητες εξιςωσι τχυτχ τ 3  σφαιςικζ · καίπεζ avretf 
πλείοιχ λόγον εχ8σι πςός rets τωνΣφαίξίων ολότητας, η 
τ ns Tiff cu κοιλότητες n&j ύπεςοχχ) πςός to μίγεΒος χπαν 

5 χυτής. Ovre γοοξ 'θςος πεντεκοάόεκα ςαόίων νφηλότε· 
ςον xcltoc κοοΒετον ίςόςητομ π8, ΰτε τόπο: Θαλαοτ^ί το· 
σ8τοον ςχόΐων βχΒυτεςος. Ει όε Kgs/ ττλβονων ςταλαν 
υψ«ί x&f βχΒος ύποτεΒείη, πο'σον λόγον βξα τό toiStoν 
πςός την διάμετςον ολην τής E? μη ην η Γ>5 σφχιςοχ· 

ΐοόής, πως αν μετεπιτίΐον επ' αυτής οι 'Οςίζοντες; m  
α& « χ?λοι* Άςεςες των απλανών πξός ’’Αςχίω χ&} 
Μεσημβςΐχ εωςωνΤο, πως τό τ 3  Π0λ8  ύφος όιχφοςον 
εντοΤς όιχφόςας ην Κλίμχσι; Πω? τό μεγεΒος ενη&οογμί- 
νον tS ’Αξκΐιγ.8; Πω? 'Ημεξων μεγεΒη n&f Νυκίων έτεςοις 

15 ίτυγχχνεν ετεςχ} Τχυτχ όή ποόντχ πι^ΰντοη τψ  ynv 
«να/ σφαιξο&όβ.
Κ«ί το^Ύ-ίωξ όεπως σφοΜξο&όες,εκ Τ8 τάς§χνί$χς εις τι 

λ«ον εμππίΐύσας συ“ςεφε^οή Τε Key σφοχςΰ&οφ xgf 
Υίςεμείν όείκνυτομ, κχΒως εν τοίς των Λχχχνων Δέν- 

3 0  $ξ»'ΐ Φυ&,οις υ7Τοίξχ& καταφανές * εκ τε τ3-τχς πλέον· 
τχς τχ  πελάγη» ποϊλοίκις μ:ν από των Πλοίων χυτών, 

τί)ν Γί?ν κχΒοςχν · &7< λ? ras- <Va? χνχβχντχς, ως 
3σαν αυτήν πλησίον χχΒ.οςχν, ύπεςΒεμενας λα riji « ;  
uvj/ss· χνχβχσεως τχ  της τ 3 νΎ0χτος επιφχνείχς κυςτοί· 

35 μχτχ, τχ  πς'ν επιπςο&ϊίντχ ταίς τιίτων οψεσιν.
Ĵ iV πέντε όέ μεςη όιαιςζσιν οι φυσικοττήν συμπασχν Γήν' 

‘'Εν fcfv, τβ ύττο τ 3  χςκ}ιζ$ KweA# πεςιεχόμενον * ^Ετί- 
f  βν, οττ  ̂υπόκπτομ Τω μεταξύ τ 3 ΆξκΙΐχ,Η n&j Τ8 Βεξιν3  
ΤξοτΜκΐϊ διχςήματΓ Ύςίτον, οπεζ υπεξκ&μενον εχεε το 

ΐοεκ τ*  Βεςη3  ΤςοπικΖ &ηκον ε*ς τον χεεμεξίνόν Τζοπικόν, 
HSH ν.χτχ τό μβσοατχτον αύτ8 τόν μέγιςον Κύκλον τον 
Ισημεξινον * Tf τακτόν, οττ  ̂ ιί̂ ο το μέσον ες) τ 5 τεχ&· 
μεξίν» Τξσπικζ *<# τ» Άντχ^κΙικβ' Πεμπ]ον, οπές υπό 
Τ8 Άντχςκ}ίχ3  πεξιεχεται* Τχυτχ τχ  μεξη τής γ%ς

35 όνομχζπσι Ζωνχς.
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Ύ ω ν  2ν τ ο ύ τ ω ν  Ζανόον, έκ α τέ ξα ν  μέν τ ω ν  ά/ξω ν, άοϊκη- 
τον νπ ο  κςυΒς «να/ φ α σιν  * ύττο φ λ ο γμ Β  3έ γ ε  τη ν  μ$- 

σοα τά τη ν ' ε ύ χ ςά τΒ ς  3έ τ ά ς  λο^ττα?, χομ οϊκβί&χι στεφυ- 
xeiocs άικότως λεγπ σιν, ε7Τ€ί3η κ έκ ξα τα ι τΒ τω ν  έκάςη , χα }  
τη ν  σ νμ μ ε τξ ϊα ν  τη ς  τ ε  &εξμης χ§μ ψ ύξεω ς, χομ τ ο  ζω ογό- j  
νον ά ττά λ η φ εν , εκίβ τη ς  3ιακεκαυμένης χομ riff π λ η σ ια ζά -  
σης κ χ τεψ υγμ ένη ς  * τ β 3s- τα . μέν τη ς  Γ η ς 3ιακεχαν&ομ * 
τ α  Je, κ α τεψ ΰ χ ^ ο μ  * τ α  3' ε υ κ ςα τα  τ υ γ χ ά \  «ν, ό "Ή λιος 
αίτιος, χομ το %»?/*« τ«ί Γ£; σφαίξίκον ύ π α τ ο ν  ως εΐξη- 
τομ. Κινόμενός y ά ξ  εν τ ω  Κόσμω  το μ ε τ α ξ ύ  τω ν  Ύ ξοπι- ϊ0  
χων π λ ά τ ο ς  ο νΗλ/θί", α ν α γ κ α ία ς  3ιακαί& τ η ν ύ τ roxetμό
νην τ ω  το ιχ τω  3ια<ίηματι Γ>?ν, ός&ίας χ$μ εντόνΒς έκπέμ- 
τιων τ  α ς  α κ τ ίνα ς  α υ τ ί] . Π άλ ιν  έ π ά π ε ξ  β τ  α π ό  τω ν  νο
τίω ν ως Ιτιι τ α  β όξ& α  γινόμενος, νπ εξβ ο ά να  τον  Βεξίνόν 
Τ ξοπ ικ ον, 1st' εντεύθεν ως επ ί τ ά  νότια  τον  %&μεξΐνον, jj  
3ιά τβτο τ ά  ύτςο τοα ς  ̂ Αξκίοις μέςη ν .α τεψ υχΒ ομ  σ υμ β έ-  
βηκεν * ως π ο ^ ω τ ά τ ω  τβ ΉλΐΒ, κ^/ Λα τβτο π λ α γ Ι α ς  
χομ άν& μ ΐνχς τ ά ς  ηλιακας άχ]ί\ας δεχόμ ενα . Αι 3s 
λοιτιομ Ζωνομ μέσω ς π ω ς τ ά ς  άκΐΐνας τ β  ΉλαΒ λ α μ β ά -  
νατομ , το εύκξατον εχΒ&ι. 3 ο
'J'Srav τω ν  εύκ ξάτω ν έκα τέξα ν  ττάλιν εις 3υω 3ια*ξΒντες 

οι Φυτικοί κ α τ ά  τε  το ύπ εξ Γην χομ υπ ό  Γην 3οκ5ν 
ημισυ, τ έ α τα ςα ς  6ΪΚΒμένας etvccf φ χ σ ιν  ' ών μ ία ν  μέν, ε%«ν 
η μ ά ς τ έ ς  ΐΤοξΒμενΒΤ άν^ξωπΒς' μ ίαν 3ε, tbs καλΒ μένχς  
ΠεξιοϊκΒς, οι κ α τ ά  τκ ν  α υ τή ν  ημιν ίπ ά ξ χ & ν  ευκςατον 2$ 
π λ ά τίοντομ , χ$μ τ ό  3oxSv υπό γη ν  ο’κβν Κ λίμα  * ,τ ξ ίτη ν ,  
ΤΒς ’ΑντοϊκΒς, x&f λοιπόν τΒ ς  Αντ ϊπ ο 3 α ς , οι χομ ά μ φ ω  
τη ν  'Κ ντευκ ςατον οΐκάν όν&ξωτΊοντομ ' '  π λη ν οι μεν*'Αντοί
κοι, κ α τά  τ ο  ύπ έξ γην Κ λ ίμ α ' (καλΖντομ 3' βτοι χομ *Αν- 
τωμοιό) κ α τ ά  3ε τ ό  όοχχν υπό Γην, οι Ά ντ ΐπο3ες. Πα'ν- 3 0  

τω ν  γ ά ξ  τω ν  ετϊι γ η ς  βεβηκ ότω ν τ ά  ίχνη  β λ έ π α ν  επ ' α υ 
τ ό  τ ό  μ εσ α ίτα το ν  τη ς  Γ η ς, η τα  τ ό  Κ έντξον , ανάγκ ην  
«%«. Κομ γ ά ξ  τ η ς  Γης σφαίξικω <χηματι κεχξημενης, 
τ ό  μέσον χομ κ ά τω  Κέντξον ταυτο. 3άστεξ Β χ  οι Πεξϊοι* 
κοι γίνονται χςμ Άντΐ7Το3ες. ά?λ ' οί τ ό  κ α τ ά  τη ν  αστέ· 3 5 
\uvti Ζώνην κατοΐΚΒντες άντεύκξατον Κλίμα τ ό  ύστό γην,

W



Η#} κατά διάμετρον οντες. °Οτι τά  Ίχνη τύτων αντικςυ 
των ιχνών fei των αν&ςωπων εκείνων πςος t ς 'Αντίποδες 
λεγοντομ. Δ<ο λέγοιντ άν ημών 'Αντίποδες, οι των ημε- 
τεξων Αντο'κων Πεςίοικοι * των δ' ημετ’-ξων Άντοΐχων ’Αν- 

 ̂τίποδες, οι Πες'οικοι πάλιν ημών’ οι δ' 'Αντιπαθεί- ημών, 
ημάς 'Αντίποδας έχΗσι * χομ Πεςιο’κας οι Πεςίοικοι, xgj 
’Avtoikus οι *'Αντοικοι* των εν τύτοις χεσεων ομοίως της 
εν φίλοις χομ adελφο7ς άντιςςεφασων. Ο γάς αντί πας 
αντίποδα άντίπας' χςμ ο πεςίοικος πεςιοίν,α πεςίοικος’ 

Ι0 χομ ο αντοικος άντοίνΧ αντοικος. Οϊχά&ομ γχν χομ τάς 
τέασαςας ενκςάτχς Μοίςας της γης, οί Φυσικοί τεςατεύον- 
τομ * μη δυνα&ομ δε τινας πςος τύς πεςιοίκΰς ποςευειΒομ, 
διά το δι&ςγ&ν αύτ&ς απ' άδηλων τον 'Ωκεανόν, Βηξιώ
δη πεφηνότα χςμ απλωτόν' μήτε μην πςος τύς την Άν· 

l^TfVKoutcv οίκϋντας, διά το μη την μεταξύ διακεκανμέ- 
νην «να/ ?τοςεύσ/μον. Ταυτα -Φυσιολογίας τά  έξενςη- 
ματα.
Π »  Λ  αληΒ&χν 8Κ «σ'ν ντε Περσικοί, άτ ^Αντοικοι, 

«V 'Αντίποδες. Εί γάς κατά την ημετεςαν ταυ· 
3 0  τγΙν κόμπασαν γην πολλά πλειων της οίκβμένης άοικητος 

εύκςατος, τ ϊς άναγκη πλάΰς οϊκϋμένας έπινοάν, Τόπ8δ 
μεντοι πολλές άοικητας εύκςάτχς υπολάμβαναν, το κώ
λυαν άδέν. Τπεςεκπεςιοσά γάς άπαντα πεποίηκεν δ
&εός. χομ ωαπες ολίγον Jluf» ολίγος 'Αης, ολίγον*Τδως

2 j τά  πςος χςησιν έξαςχχντα τοις οΐς χρήσιμα ταυτα γι·
νωσκοντομ * παμπλ&ςα δε παςά της δημιχςγικης Μεγα- 
λαότητος χομ Πλασιοπχξοχίχς γεγονασιν' trroo χςμ της 
γης ολίγον μεν το οΐκ&μει ον, πάνυ δε πολύ το ευκςατον 
χςμ πςος ο'κησιν πεφυκός. ‘Η γάς της Βείας δωςεχς 

jo  άκατάληπίος άβυσσος, ύπ'ες άπαταν χςείαν ύπεςεζέχεεν 
άπαντα. Π^< δε τ 3  της Γης μεγίΒας διαφοςοι λόγοι 
γεγονασιν* ων έδάς εχε* το άνα*τΐ£ςητον' Τέως δ χν 
βελτΙω τάχα  των άλλων δοκχτι λέγ&ν, ΕςαταΒένης χμ} 
Πβσ«ί5Λν/04Γ. ‘θ  μεν «ν ΈςατοΒένης γςαμμιχάς δακνύνομ

3 $ πςοάγεται την της Γης πεςίμετςον, Σταδίων μυξιάδων
πέντε χ̂ μ άκοσιν, ύπόΒεσιν πςος την οϊκάαν δάζιν ποιη

μένος,
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μένος 1 το Σταδίων «να/ πεντακ ιχ ιλ ίω ν, το άΙπό Σνηνης 
μέχρις ' Αλεξάνδρειάς δ ιάβημα* k&j πράτον, το τα ς  Πο- 
λ«ί τα υ τα ς  υπό τ ά  α υ τά  κ«ο3οί/ Μ εσημβρινή ΪΙοσειδω- 
Ties δε τηντε^ϊοδον ηομ την ’Αλεξάνδρειαν ΰποτ&είς υπό 
τω χ υ τά  κ«<Β«/ Μ εσημβρινά, ^  re μ ετα ξύ  ταν Πο-j 
λε«ν διάβημα , Σταόΐων πεντακιχ ιλ ίω γ όΊ άπλα^έρας 
εφόδα την της γης περίμετρον άποόΐδωσι ςαδίων μυριά
δων τεσσάρων είκοσι. Μεσημβρινό' δε Κύκλοι «σιν, οί δ ιά τ ε  των τ η  Στερεώματος Πόλων γραφόμενοι, κομ διχ  
Σημεία τίνος, ο της κορυφής εκάςα Των υπέρ γης βεβη· ίο 
Υ,ίτων υπερκεπα\· Π όλοι μεν αν ά  αυτό) πάντων Μεσημ
βρινών' τό δε κ α τά  κορυφήν Σημ&ον ετερον ετέρων εςίν. 
*0&εν hjm άπειροι δυναν rctf γ ρ ά φ εσα ι Μεσημβρινοί.
Πάντες ά  αν οι Μεσημβρινό), μεγιςοι Κύκλοι οντες, 
τον Κόσμον προς α&ηλας&ς δυω τεμν οντες Ισα * Ισοι K&J 15 
τω Ζωδιακά κOf αίληλοις άσ'ν * έπά ηομ ό Ζωδιακός, με- 
γιςος Κυκλοί έ̂ ίν. Et δ ολοι ολοις Ισοι, ηομ τά όμοια μέ
ρη α&ήλων, ίσα εσοντομ. Τ'όν αυ ')ίόδον ηαμ ■την Αλε
ξάνδρειαν, υπο τω αυτά κάΒομ Μεσημβρινά λεγων ό 
Ιιοσ&όωνιος, ηομ ςχοιων etvaf πεντακιχιλιων το τας Ι1$- 30  
λβί απ' άϊληλων διάργον διάβημα, λαμπρότατον 'Αςερα 
τινά φησι καλάμενον Κάνωβον, φοάνε&ομ προς Μεσημβρίαν 
ως έπί τά Πηδαλίω της Αργας' ε\ Ε̂ λάδι μεν αδ ολως όρω- 
μενον · (ό$εν αδ ’ Κράτος tv τοΊς Φοανομενοις άρηκε τι πε· 
ξι χυτά·) το7ς δ από Των άρκίικωτερων μερών ως προς 25 
Μεσημβρίαν ερχομένοις, αρχήν εν 'ΐόδω τα ορά<&ομ λαμ- 
βάνοντα * κοοπ'ι τα Ορίζοντος όφ&έντα μικρόν, ευ$ί>ς κα
τά την τα Κοσμά συςροφην καταδυε&ομ. Το7ς από Ί'όδα 
δε μέχρι της 'Αλεξάνδρειάς πεντακιχιλίας ςαδιας εκ- 
πλευσασι, φοάνε<&uf τον Αςέρχ τατον κατ' Αλεξάν· 3 Ο 
δρε*αν, ύφος άπέχοντα τα Ο ρίζοντος > επείδάν ακριβώς 
μεσαρανησ%, τέταρτα μέρας Ζωδία ενός, οπέρ έςι τετρα- 
κοτ ογδοον μοριον παντός τα Ζωδιακά· Kotj τό μεταξύ τοί- 
νυν της τε Φόδα KSH της Αλεξανδράας διάςημα, τατέ- 

• *<ν, οί πεντακιχίλιοι ςχδιοι, τεοπαρακοςόγδοον εςα/τμη- 35 
μα τα μεγέςα Κυκλα της Γης. Τεσσαρακοντάκις δέ age}

οκίχκις



όκΐάκις οί πεντακιχίλιοι Στοίχοι, μυςιάόες έχτ$λ3ντοη 
Στοίχων τεχταξες πξος rousεικοσιν. ’ rWcyγζν yard iic- 
oetSdviov η πβςίμετξος της γης·> Σταδίων μυριάδων τεασά- 
ςων Hflty άκοσιν' it ye το εκ Vois πςοε ’Aλεξάν^ααν ό'ιη- 

5 ttov (ίιάςημα) etc πεντακι%ιλίχς ποσχται Σταΰίχς ’ «  is 
μη, πςφς λόγον mvrS. Της πεξιμέτξΰ is της Τη: μυςιά· 
iav χσης Στομίων τενσάξων ηοά άκοσιν, η Διάμετρος hdf 
Ταυτης. oiaei Στομίων Τξίωνεξήκοντατςικκοσ’ων, xgy χι· 
λιά$α>ν εξ , π^ός μυςιάσιν επίά. Την γάξ της Σφαίρας 

I ο Πεξίμετςον το Τριπλάσιον εχειν της οικεία? διαμετξα, 
στξοε is n&f τό έβδομον, e  κατ’ άκςίβειαν, ά?λ’ ως εγγι· 
ςα, rc?f πεξι 'ΑξχιμήΧην ioxet' παντός Κυκλϋ χ&{ πά- 
σης Σφοάξας πεξίμετξον, λόγον εχειν αποφαι\ ομενοις πςός 
την οικείαν Διάμετξον ως εγγιςα τςιπλασιεφέβ^μον»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Κ Θ '.

Π ε$>1 Ήμερων, \cjA Ν υκΐών, ηα/ή των τεοζχρων
. Τ8 ετας Ώ^ων»

20 * Ηλιο? hrlvjv φεςόμενος κινησιν' την μεν, ha
της οικείας Σφοάςας την πλανητικήν * την is, 
iia της βιαίας πεςιαγωγης τ5 άπλανχς Ου
ρανέ?* ha μεν της πεπλανημόνης κίνησεως, τάς 

ωςας απαρτίζει' ha is της α)λης της συν τω Ούξανω, 
35 τάς 'Ημέρας τάςΝυκίαςαποτελώ' τάς'Ημέρας, τον

πεξ) ημάς άέξα φωτιζων hd των αχτίνων αυτΗ' τας 
Ήυκίας, υπό τον Οξίζοντα κεκςυμμενος, ηομ μηκετι ha- 
πεμπων τάς λαμπηϋνας αυτν πςός ημάς, ha την της 
γης επιπςό&ησιν. Οvitv γάς ετεςόν ετιν η η τό

30 της γης άποσκίασμα.
οάς 'Ημεςοας is no/} τοας Νυ$ν αυξήσεις ηομ μειώσεις 
πξοσγίνοντομ, nsfj των Ωξων εκτελάσομ η τετξακίυς, 

ha τό εγκεκλί<Βομ τον Κόσμον' ηα> τον μεν των Πόλων 
βόξειον, άνω τ« Οςίζοντος «να/, hd παντός ημϊν φα·

35 ν*ξόν' τον is, κάτω H&j ίιηνεκως αφανή' καντευ&εν, 
πάντα?· τύς εν τω Στεξεωματι παςαΤ&ήλας Κυ*λ#ί· εφ’ ας

φίςετοη
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φέρεrotf ο ν Ηλιος εις ανισα τμήματα ύπο τδ Ορίζοντος 
&cuf£<3 ot{ πλην μόνα τδ μεγίς8 τ 5  '{σημερινά' τά, τι  
Κλίματα της γης μη rr/ν αυτήν εχειν %έσιν προς τον 
Ζωδιακόν, ας ά/λων uAois υποκείμενων τδ Στερεώματος 
μέρεσι, κάντευΒεν διαφόρων οντων κατά τάς κράσεις. $
’£ ν  μεν δν τω υπό τον Ισημερινόν Κλίματι μεσοατάτω 

της Γης οντι, Βέσιν έχει τηνίιτοατάτην ο κόσμος, εκα- 
τίςατων Πόλων έπ\ τδ Όζοντος φαινόμενα, ηςμ Κύκλων 
άξκίικων άχ υ7,χαξχοντων εν τατω τω Κ λίματι * πάντων 
δέ των Άτέρων άνιχόντωντε κ&] καταδυομένων, μηδενός ίο 
οντος αειφανές, μητ αύαφανές.
Ά π ό  δέ Τ8Τ8 τδ Κλίματος ως επι τάς εύκςχτχς, η Βέ- 

σις u/kciSretf τδ Κοσμΰ' τδ μεν, χποκρυτίίομένΰ των 
Πόλων * τδ έζαιςομένϋ' προς μεν την καΒ' ημάς οίκ&- 
μένην έζαιρομένΰ τδ βοράα * προς δέ την απέναντι, τδ 15 
νοτία» Σφαιρικά yάζ πως τάΐχηματος όντος της Γης, 
ο μέν υπό τδ περί την κυρτώματος έπιπρο&8μενος% 
κρύσίίετομ τοΊς άφιΐαμένοις αυτά, καΒ’ οσον αφίςαντομ * 
ό $έ, φοάνετα) τοΊς πλησιάζπσι, καΒ' οσον πλησιαζασιν.
Xποκάι&ω yxv τις εκ της διακεκαυμένης προς*την3 °

καΒ' ημάς ερχόμενος ευκρατον. Τάτω δη το υπό
τον ισημερινόν ετι διαπορβυομένω Κλίμα , των Πόλων
Ηύε*ς εζηςμενος οφνησεται {ηομ αμφω γαρ ομοίως επι
τδ Ορίζοντος.) n$tf ατ αειφανής των 'Αςέρων tsotf τις,
«τ αφανής. *θΒεν άδέ Κύκλος τις άρκίικός* άτ αΖΒις 2 $
'λνταρκίικός. ΆρκΙικονγαρ Κύκλον etvctf δε* καΒ' ημάς»
τόν τάς αειφανείς περιέχοντα των’ Αγέρων’ τον δε τάς
U7τοκεκρυμμένας , Ανταρκίικόν. παρχμάφχντι δέ τδ
ύπο τον Ισημερινόν Κλίμα, Πόλος μεν ό νότιος αύτά
πάμπαν άποχρυβησετοί- Κβοθ’ cffov (Γ αν άτος άπο~ 3®
κρυβάη, κατά τβσδτον εΡαρΒάη προς ύφος ό βόρειος ''  '  * w ■ ' < *· η > «* , \ \ V '  «·ΚΡ1 ατω: εγκλισιν απο των βορείων ως επι τα νοτιά τα
Κοσμά λαμβάνοντος, οι μέν, των περί τάς Πολχς Α'ςέ·
ρων αειφανείς yίνοιντο' οί δ' αφανείς. κα} οί τάτϋς πε-
ριέχοντες Κύκλοι τό αυτό παχοιεν άναγκοάως ·> κατά την 35

προκο·
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πςονοπην της ποςείας μεταποιημένοι, χ&} μάζα: ccei 
κατ' ισότητα. ηομ άμφω γινόμενοι.
Ύνατοτξόπως δν έγκεκλιμενχ τδ Κόσμχ, νο«ν των 

απλανών 'λςέςων εκατόν τω Σ τεςεωματι συμπεΡιφε- 
5 ζομενον, Κύκλον πεςιγξαφειν οια ms τοιαυτης πεςιφοςας. 

Ιίχντες «ν οί τ ctΗτοι Κύκλοι, παςά^ληλοι μεν είσι * με· 
yfcs £?’ f’v αυτοίς owes τδ Ίσημεςινϋ, μάονες απάντων 
ά πες) ths Πολίίί ύπάςχχσιν. ττ̂ ον Aoycv, ci μ?ν
«Vo τη ’Iσημεςινχ ως πςός τχς Πολχς, α «  έλάτΊΰς ’ cl 

ΙΟ S' he των Πόλων oof 7T̂ Cf rev Ίσημεςηόν, aei μάζας, 
^υμπάντων τοίνυν των Παςα&ηλων, x&j τδ μεγίςχ, Hey 

των έλαχί^ων, ηομ των μεταξύ * κατα μ?ν το ΰττο 
τον Icrij/wv̂ vov Κλίμα, τα ημίση τμήματα υπες γην, 

τα λοιπά η μίση υπό γην. Ύω ό' έκ&Βεν άφικνχμένω 
15 πςός τά ένταΖΒα, καΒάπες ό feegetes Πόλο? sζοάςετομ 

Xjpj ό Κόσμος εγκλίνεται * τδτον τον τρόπον χομ cl Κύκλο* 
T»jy αυτήν χέσιν χκ ετι διατηςχσιν' άΤλά τη μεν Ίση- 
μεςινχ μεγίςχ όντος,χαι «V ίσα <5υω τέμνοντος τον Κόσμον» 
τό ημισυ μένει πάντοτε υπές γην·, χ&\ το λοιπόν ημισυ 

30άκςιβως υπό γην’ των ό"απ'αυτχ ως πςός τχς ΐίολχς 
Κύκλων, όπόσοι μεν ως πςός τόνΕόςειον, τα μάζω τμή
ματα εχχσιν ύπές γην, τα <Γίλάτ]ω υπό γην' όπόσοι 
<Γ άί πςος τον NoV/ov, εμπαλιν. *Α?λα Λ» ό Άνταςκίι· 
χός ολος κεκξυμμένος έάιν , acroff αειφανής όλος ό ’ΑξκΙι- 

35 κοί. Κ«/ κατα ^tv t »jv ημετέςαν ευκςατον, έτωί Γχ« * 
]£ατα λ' Tjjv ’Αντίυκ^ατον, άντε^ξαμμένως. Τα ya£ 

ιίμϊν υψ η λά, τοίςέκά ταπεινά ’ ηομ εμπαλιν. Εγκε- 
κλιτομ γάς ό Κόσμος έκεινοις, ω* από των Νοτ/ων έπ) τά  
Βόςεια. Κocf ό μ*ν άςκίιχός Κύκλος υπό τον Οξίζοντα 

3ο κέκςυπΊο̂ ' ο ό ' ΚνταςκΙικός, τό Ισον έ^ηςτο  ̂ από τδ 
*0 ςιζοντος.
Ύχτων χτως έχόντων, ό "Ηλ/οο από Τξοπων έπ) Τςβπάς 

την πλανητικήν υπό τον Ζωδιακόν φεςςμενος κίνησιν» 
φαιεςόν οτι τχς Κυχλχς έζα&άοσα παντας, όπόσοι με· 

3 ϊταζυ  νοχντομ των Τροπικών. *Ογαν μεν χν από των Βο
λβών έπ) 'τά Ν«τ<α φεξόμένος, έφάψητος τδ χειμεςινΗ

L TfcTi'
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Τ(>07Τ/κδ, βςαχυτάτην ημίν την ' Η μίξαν ποιεί' την Λ 
Νυκ7«»  μεγίϊην- Ο γα£ Κύκλοο #T«f> πάντων * αν 
φχυ*  Κύκλων (Γ'Ηλ/es·, ύττο γϊ}ν *%« Τμί/κα μέγι^ον' 
νπεξ yr-v <Γ, νλ«%«?βν.
Ο ταν ^  τ δ Χ&μϊξΜΧ ΤξοπιχΖ ο Ηλ/of ρφαψωμρνοί·, $ 

yivyraf πάλιν οχ πςός ημάς, επ] τα  ΰφηλότεξα τδ 
Κόσμ.8 οξωμενος, εντυγχάν&ι Κύκλο/f εχ8σιν ύπες γην 
τμήματα μάζω τ2 ύπεξ -γην τμηματοα τ 2 χαμεξΐν2 
Τξοπιν.2 . Κ«/ οτω τα των Κύκλων ύττ  ̂γδν τμήματα 
μάζω, τοσ&τω x&f την ημεςαν ανζομένην πξός λόγον ι© 
v x  AyjTotj, μίχξΐ μεν τ2 πςος τον 'ίσημεξινόν καταντή
ματος , ετι μικςοτίςαν της νυκίός ίιαμίνχσαν.
Έ >  αν <Γ έφχφηται τ* ^ημεζΛ>2, τδ το ημισυ εχονΤοε 

νπεξ yty nty το /τον μίξοί υπό γην, ίαξινην 'ίση με- 
ξΐαν παεί' πά\τι$ μεν άκςιβη τ2 Ίσημεξΐν2 εφαφοίμε-15 
νος κχΒ' tv των όνω σημείων, καΒ'ά τεμνΗσιν ά/ληλ8ς ο,re 
Όξίζων χα} ό 1τημεςινός' ΰκετι όε το/atmfV ηκξιβωμενην, 
όταν καθ’ m^ov σημάον παξά τα  άξημενα, τδ αύτδ 
ίφχφηταί 'Ισημεςιν2.
rJW<w* δν όπωσ2ν την 'Ισημεςίαν ο ^Ηλ/of, άπο ζο

τδ  ’ίτ̂ ΜΡ̂ /νδ χνατξεχων ως tori τον 9?f/vev Τςοπι- 
vcv, Ρ7Γ« Κυκλβ/f νντι»γχαν« μείζω τα υπες γην εχβσι 
τμήματα, των Νυχίων κ.# ταο ανάγ
κης παξεχετOf, της τοιαύτης αυζησεως πςοώσης, μίχξίς 
άν πελάσω τω 9 εξινω Κύκλω, οε μίγιΐον καθ’ η μας εχα 2$ 
τμήμα πάντων, ων εφάπΊετομ Κύκλων ο*Ηλ/οί, Sm  
τ2το την εν ry $εξι\·% τςοπη 'Η μίξαν μεγίςην ποιεί. 
'£ντεΖ$εν $' ως επί τ α  Νο'τ/α κατ/ων, Κύκλο/S' εντυγχά- 

νων τμήματα εχχσιν ύπεξ γην ελάτ]ω, πςος λόγον 
τδ ύπεξ γην τμήματος τδ Βεξΐν2 Τοπική, χρ} την 3 0  

Ή μίξαν άναλόγως μ&χμενην παςίχετα^' μάζα μεν της 
ΝυκΙοί, μεχξίς άν πελάσοι τω 'ίσημεξινω. Τ8Τ8 $'έφοο- 
φάμενος, τδν φΒινοπωξηην 'ίσημεςΐαν ποιεί' καθωί επι 
της εαρινής Ί<τημεξίας $ε$ηλωτα{. Kctf 8Τω Κύκλβ/f ev- 
τυγχχνων έξης τα υπό γην εχασι τμήματα μάζα των 3 5 
υπες γη>> Hgj τάς Νύκ7αο αποτελεί μαζας των Ημεξων.

‘Τττβ



Ύ π ό  τον ζωόιακόν τοίνυν ο °Ηλιοε την πλανητικήν ποιύ~ 
μεχοε κΐνησιν, κςΗ αλλοιε α&οτε μέρεσιν ύποβαίνων 

αύτ2, KW Ζτωτάε' ίϊραε επιτελών, τρβπην μεν θερινήν 
ποιεί της οίκησεωε ημών γενόμενοε εγγιΐχ · χμ} υψηλά 

5 ημΐν όφΒ&ς ότι μαλιτα, χομ βορ&ότατον όιελΒων Κύκλον, 
H0>f μεγάην εκ τελίσαε Ή μίξαν των όλων τχ Ενιαυτέ 
Ήμερων' έλαχάηνόέ Νύκτα των όλων Νυκίων. Τροπήν 
όέ χειμερινήν ποιεί της οίκησεωε ημών πο^ωτάτω χενό- 
μενοε, κSH ταπεινότατος ημΐν όξα^ειε, χομ ώε πρόε «J- 

ΐο τον τον 'Ορΐζοντα, χομ όιανύσαε Κύκλον νοηωτατον, χμ} 
μεγίςην εν.τελεσκεΝικίαΝυκίων άπασων, Ημέραν ό έλα· 
χΐςην Ήμερων άπατων.
Ισημερίαν όέ ποιεί εαρινήν οπίταν από των χειμερινων 

Τξοπων επίτά βόρεια, χομ τον Βερινόν έρχόμενοε 1 ξοπι- 
15 κον, μίσωε αμφοτέρων των Τροπικών κατά την πορείαν

γενόμενοε, όόεύση Κύκλον &ε ίσα όύωόιοαρΗντα τον Κόσμον· 
^σημεξΐαν όε φθινοπωρινήν, όταν επι τα  Νοτιά χομ τον 

χειμερινόν Τροπικόν υποτρόφων άπο τ 5  Βερινχ 1 ξοπι- 
κ5 , χομ μεσαιτατοε όμοίωε άμφοιν γενόμενοε ■> τον αυτόν 

2ο ποξεύσητομ Κύκλον τον Ισημερινόν * Αύζομέναε μεν πα- 
ξεχετομ τάε ‘ΕΙμέραε, επί τά βόρεια τ 5  κοσμά ερχόμενος 
από τη χειμερινά Τροπικχ’ Μειϋμεναε όε, ν.ατιωνάπο 
των τΰ  κοσμά βορείων επί τά  Νότια χ$μ τον χειμερινόν 
Τροπικόν.

85 Ο »  κατ' ισότητα όε ΓίροΒηκηε γΙνοντομ των 'Ημερων ομ 
Ανζησαε χομ των Νυκίων' ά%ύ όπόταν όορζητομ η 

Ήμερα τ 5  αύζε&ομ κατά μεν τον πρώτον Μήνα, όω- 
όίκατον αύξετομ τηε οληε ύπεροχ/ιε, η τηε ελαχίςηε 
'Ημεραε ύπερεχα η μεγάη * κατά τον όεύτερον, εκίον · 

$0 κατά τον τρίτον, τέταρτον* κατά τον τέταρτον, ομοίως 
τέταρτον' κατά τον πέμπίον, εκίον’ χομ κατά τον εκίον, 
όωόέκατον. «  εζ ί̂ΐροαε υπερέχει τηε έλχχίςης
Ήμέραε r> μεγ’ιςη, τον μέν πρώτον Μήνα προ^εΒησετομ 
τη αύξομένη Ήμερα, Ήμιωριον' τον όεύτερον, *Ω.ρα' 

3$ τον τρίτον, *Ω.ρα nod Ή μίτραν' ωε ατω γενέ&ομ τριών 
Όξων ΪΙρο&ίηχφ κατά το τρίμηνον ’ κατά τόν τέταρτον

L a Μηνοο
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Μήνα πάλιν *£1ςα x&j 'Ημιωςιον ττςοςεΒησετομ' κοίτα 
τον πεμπίον, *ύςα' κςμ κατά τον εχατον, 'Ημιωςιον. 
το ο αυτό ΥΜΤιι των Νυκ/α>ν·
Ή ί  curia τ« μη γίνε&ομ rots Πςο&ηγ.χί Ίσα:, rotate τις 

19<ν. Ο ζωδιακοε Κύκλο?, ύφ' ον ο Ηλ<ακο?, ένθα ποιεί- j 
τα/ τ«ν ποςήανο Ηλιο:, λο£ο?αν, κα/ κατα $ΰωμΙν Σημεία 
τεμνων τον Ίατ/μ^νον, εκχτέςα Si των ΎςοπινΧν ν.αΒ'εν 
σημείον άιίΙόμενο:, τον μεν 'Ισημερινόν ηομ τα: πλησίον 
παςαΤληλα:, οςΒοτεςο: τεμνει, ηομ ολίγα Seiv πςό: γω
νία: οςΒά: ' τοι? οί ΎςοπίκοΊς, πλαγιώτεςο: παςάκα- ίο 
τα/, κατπ ττλίον εγκεκλιμενο:. ‘Ωσαΰτω: κομ ο ηλιακό:. 
'θ£&ων το/νυν &σων των Γωνίαν ττα^α τοΤί Τ̂ οτηκοΤ?, 
χολαάτεςον αυτοί: ό*Ηλιο: πςόσ«τ»ν* ομοίω: Si η$μ τά- 
των αφίςατομ. Κατά $ε τον 'ίσημεςινόν, οςΒοτεςα τα 
των Ζω&'ων Κνκλα τυγχάνοντο:, ωσαυτω: Se ηομ ταΐ$  
ΰπ αυτόν ηλιακα, τα : πςό: αυτόν Sri τον 'Ισημεςινόν πςο- 
σο$α:·> ηομ τά : άπ αυτααναχωςησ&: άΒςατέςα:ποιείτομ 
• ’Ηλιος* τη τη: πξονοία: ΣοφΙοο την τοιαυτην χεσιν ν.λη- 
ςωσαμένα τα ΖωΑακδ πςο: τα: Ύςοπικα: ,  ΰπες τα μη 
τά : μεταβολά: οοίφνη: γ!νε<&ομ των ‘ίϊςων. 20
’\π ό μεν αν εαςινη: Ίσημεςία: εω: Τςοπων Βεςινων, τεσ- 

σαςες'Ημεςομ πςό: ενενην.οντα, ηομ 'Ημεςα: ημισυ* 
άπο Si Ύξοπων Βεςινων %ω: φΒινοπωςινη: Ισημεςία:, *Ημε- 
ζομΤςα:πςό:ενενηκοντα, ηομ'Ημεςα:όμοίω:ημισυ. 'Από 
ταυτή: της Iσημεςία: εω: Ύςοπων χαμεςινων, μία Ημε- Λ$ 
ςα πςό: ενενηκοντα * ηςμ από χειμερινών Τςοπων εω: εαςι- 
νη: Ισημεςιχς, εζ H&f οόοηκοντα Ημεςομ ηομ Ημεςα:
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τεταςτον
*\<των αν οντων των τα ΖtaSiaxa Τεταςτημοςΐων, ακ εν Ίσω
ϋ ΐ,ςόνω τάυτα ίιεξασιν ό^Ηλιο:* επείπες a Si αυτατα 3® 

ιακα ποιϋτομ την ποςάαν, ά?λά Six τα ηλιακα. Ό  
S Ηλιακό:, εκκεντςί: ετι πςό: τον ΖaSiav.ov. Τεμνο- 
μίνα γανά: Ίσα τεασαςα τα ΖcoSiawSt ό εντός αυτα Ήλ/α- 
κο?, άνισα τεμνετομ' ηομ ομ από των Τςοπικων η§μ 
τδ  Ιοημεςινα ελκομενομ Διάμετςοι, τον μεν ZmSiumv «V 35 
ισα τίμνασιν ακ *τι Siyi a&f τόν Ηλ/ακον, Sac τομή

τυγχά-



Τύγχαναν όμόκεντξον τω Ζωδιακά» Μwci γάξ el Tc~s 
αυτοί: Kέντξοι: κεχξημενοι Κύκλοι, τέμνομενοί: ε'χασιν «V, 
Ίσα rets Πεξιφεξάα: ύπό των Διχμέτξων. 5 Αν τοίνυν # 
'Ηλιακό: ά : δάά\κα τμήματα συνδιαίξεΒη τω Ζωδιακά, 

5 το7:  τα  Ζωδιακα τμημασιν ίσοι: ασιν, άνισα τα τα Ήλια- 
κ$ υ7τοκάσετα/ τμήματα’ Key μεγι?ον μεν αύτα τμήμα 
esey, το υποκείμενον τόΐ: Δρυμοί: * ελάχιςον δε, το νπο- 
κείμενον Τω Tcgorr' Kffj afoa afoav μάζα H&j ελάτΊω 
πξό: λόγον εσονταί· Διο' τα : μεν Διδύμα: ο*Ηλιο: εν μη- 

Ιο Kfca Χξόνω ύπεξχετομ' ( κμί γάξ εν Διδύμοι: ές'ιν υψηλό
τατο*·) τον δε Τοξότην, εν ελχχΐςω ’ ( κρά γάξ hlv εν- 
αύτω ταπεινότατος'') iv δε το7:  afoot: Ζωδίοι: αναλογώ: 
ύψηλότεςο: ων η ταπεινότεξο:, εν διατξΐβει κμί πολυχξο- 
νιωτεξον V βξαχυχξονιωτεξον.

t^ X fo i τ<* ννχβίμ*ξΛ παντα τό ΙσαΙτατον άΑηλοις 
εχει κατ άκξ'ιβααν, afoot μόνον πξό: άί&ησιν ’ίσα 

δοκέ*. Ποίντο: μεν γάξ νυχ&ημέξα, μείοον ές)ν η τα  Kc- 
σμα Πεξίφοξά’ διά τό Key τόν^Ηλιόν ιδίαν ποιεί<Βομ κίνη
ση, εναντία: τω Ούξανω' κάντευ^εν από τ5  αυτα Σημεία 

»ο 7Τξό$ ταύτό τα Ουξανα καταντησαντος, μηπω κατά την 
* Ανατολήν όξόίΒομ τον Ηλιον' afo' όπότχν η Πεξιφί- 
ξ«α  τα  Κύνλα χνηεχ,Βϊί ’ ην δη τ.ω νυχ&ημεξω κατά 
την ίχυτδ διηινσεν ό^Ηλιο: κίνησαν, τότε κμ{ αυτόν ini 
τη Ανατολή (pcuve&eq. Πάντα δε τά  'Πυχ^ημεξα τό 

3 5 άνισον 'α)ληλοι: εχασι, Six την τα Ήλία κίνηση την 
πλανητικήν, κμί τα ηλιακα Κυχλ# τό εκκεντξον πξός 
τον Ούξανόν. Ε< μεν γάξ ιδίαν κίνησιν ακ είχεν ο^Ηλ/ο*, 
τω Ούξανω δε συμπεξιήγετο μόνον, Ίσα ην ά/ληλοι: αν 
άπαντα τά  νυχθημερα των όξΒω: άνχφεξομένων τα  

30 Ζωδιακά τμημάτων, ηγαν των <3εςινων, καταδυομένων 
λοξω:' Key των λοξω: άναφεξομίνων ,Ίηγαν των Χειμεξί- 
νων, καταδυομένων οξΒω:' Key αδεν ίντεν$εν τό τη : των 
Noχ^ημεξοαν άνισότητο: αίτιον, Ίσων « «  γινομένων ταν' τδ 
Α}&εξο: πεξίζςοφοΗ. Κπά δε κμ} ό^Ηλιο:_χληκ}«ν ποια- 

1̂5 Toy την εχντα Λίνησιν την πλανητικήν, α μένα h  Ζπες 
Osver«Ae μοξίω τα ζωδιχκα, Ίνα κμ} δύνη εν αύτω ♦ xfo' εν

‘  * L 3 * ά&ω
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α,/λοό μεν cevaTefoet, εν αλλω όε <ίυν«. τδτβ $  ολ* 
στοών, αν/σα -zr̂ Oi οόκξΐβ&χν τΐ&ησι τα ΝυχΒημεξα, των 
ι)τΤί τον ζωλακον τ 5 »5λιακ3 μοξΐων tv οίς ο^Ηλιοί, άλ
λων ά/λωί άναφεξομενων, otfooov οί&Μς όυομόνων, 
i)ot γ c της τη 'Ηλ/fc φυσική κ<νκσ?ω$· αληκίον. Π«λ<ν 5 

ίλ'αν ε%ων ό ^Ηλιοί κ/νιτσ/ν, « τον £αυτ« Κύκλον 
«%<=ν έκκεντραν σΐξός τον Ουλάνον * κα/ βτοοί άν ίσα 77«ν- 
τα τα Νυχθ»?μ?·?α ψ ·> reus τη Αί&ξος ureue πεςιςςοφοας 
ίσων α « στ ξος&εμενών των ‘Ηλιακών πεπλανημενων κινή
σεων, Stoc την Ισότητα των μεξων * ), tip’ οΤςστες η κίνησα. ι® 
*Α/λά τ3 το IViv. τ 3  Ήλ/& « κίνησα ομΗ χομ
το εKUtvreov τη Kvy.hH αυτδ > τϊ}ί Των νυχθ^ζ’ων αν<* 
σότητος cut μ .

Κ  Ε  Φ Α  Λ  A  I Ο  Ν  Λ '.
ITf̂ i Owvjfffwv.

ίκπμενης καθ' ύττοθ̂ σιν cAvj? τ^ί των Οική
σεων, cu μέν, Ώεξίσκιοιγενησοντομ' ou ό'Άμφί- 
σκιά’ ou <Γ 'ΐίτε̂ όσκιοι. ΥΙεςΙσκιοι μεν, cu x/no 
Tfii' ΓΙίλ«ί·, εν eta ό ’Ενιαυτοί «c ‘H/ulfotv χομ 20 

Νυκ?α όκα̂ εΒησετομ * γινόμενα μεν ‘Οξίζοντος tv ταύτοας 
τη 'Ισημεξινπ, ζωόίων $ε όιατίαντός φόντων uflrfy yi?v των 
αυτών, »tgc/ ΰττο γην. Κύκλον «ν ev tows· τοιαυτβαί 
ΟΙκησεσιν ou Σκιομ ίτεξίγξχφχσαι > Π^/σκ/ίίί ποι&τιν αυ- 
τα ί, σταξαπλησίως τοΊς Μυλοΐί (ν το& ΰπό ths ΠολΗε 2$ 
Κ χίμασ» ^ξεφομΐνα τη Στεξεωματος.
9Α (*Φισκι01 άε Οικήσεις, ou υπό τον 'ίσημεξινόν. Π^οί 

Norov μεν γοόξ απιόντος τη *Ηλ!χ ωί srfoV %«-
ftffivov Τ̂ οτηκο'ν a’ar© τ£ ίσημεξίνπ Κυκλ», ττ̂ οί το'ν Βο$άν 
αποκλινπσιν αυτό» ou Σκιά/* orfoi ^  τον θ^ινον Ύξοττι- 30 
*ον α’οτο τη Ισημεςινπ Κυκλί*, ποςευομενΗ τη  Ή χ Ιη , cu 
Σκ<α) στξος Κοτον τξαπησοντομ.
£ τ εξόσκιοι $ε «σιν, αό Εύκρατο/. Κα/ yaf όταν 7Γ̂ οί 

Μεσημβξΐαν ό * Ηλιος γένη τα/, των μεν την /3ο- 
f«av βχοντων Ζοίνην, σιςός Βο^αν άσιοκλίνπσιν ou Σκιού * 55

των
*) «ναΛβιο. 'ίίμεςων, εφ'οάςστεξ.



Tuv 8ε την'Αντευκςατονημίν, πςο:ΌΙότον. Σνμπεςιεςχβ- 
τμ μεν γάς η Σκιά τη: Fiji πάντοτε τω Ήλίω, χάΐ όιχ- 
μετςει τΰτον· Ω.ζε η όιχ τ η  ακςπ τη: Σκιάι: αγομειη 
Αιάμετςο:, επί το τ η  ΗλιΗ Κεντςονπεσάται· Κ ομσυμ- 

5  ποονομ 8t των υπό τ η  'Ηλίπ φωτιζόμενων σωμάτωνα} Σκιά}, 
ry Σκιά αυμπεςινοΆσι τη: Tiff. Ο&εν εν μεν τοοί: ίση- 
μεςίοα: χνχτίΑοντο: ΤΗ Ηλ/ίί, πςό: 8υσιν ίσημεςινηνάπο* 
κλίνπσιν ά}Σκιά}’ ίυομενπ 8ε, πςό: ’Ανατολήν ισημεςινην’ 
εν 8ε root: χειμεςινοα: Ύςοπάί: άννοτε/λοντο: μεν τ η  ‘Ηλ/tf, 

ΐοπςο: Ανσε*: Βεςινά: η των Σκιών άπόκλισι: yheretf ’ 8υο? 
μένπ 8ε, πςό: 'Λνχτολά: Βεςινά: . Εν 8ε τοά: Βεςινοα: Τςο- 
ποα:, άνίχοντο: μϊντπ'ΗλίΗ, 7Τξο: Αυσμά: ά}Σκιά}χ&τ 
μεςινά: αποτείνονται’ 8υομενπ 8ε, πςό: 'Επιτολά: χει
μερινά: ’ κατά Χιασμόν γινόμενη: εν θίξει vgj Χειμωνι·.

I j Ttjc των Σκιών άποκλίσεω:.
/\icuexvTr:8' οι Φυσικοί τα : Ευκςάτχ:, εί: οίκπμενα τεαζα- 

ςα τμήμάΐχ,WH ΠεξιοίκΗ: ήμίν επινοΐίντε: 'AvtoIkh:  το 
y&j Κντιπο8χ:, λΐγπσι x&f κοινότητα:  ήμίν εινομπςό: ίκά- 
vh:  χομ ετεςότητα:. Ώςό: μενπν τη:  Πεςιοίκπ: κατάτόμ 

2ο Των Φυσικών λόγον εζομ κοινονημίν, πςωτον μεν, το τψ αυ- 
την ο'ικεόν Ευκξχτον’ ϊπειτα, τόκατά ταυτόνεχειντα: 
ωςα: thEviuvth, χ& τά: Αυξήσει: ngijτάεΜεκόσει: των 
'Ημεξων τε των Νυκίων· Αιάφοςον 8ε πςό: ημά:, Τβ
πας ημίν ημεςα: χση:, πας εκείνοι: είναι Κυκίχ ’ x&j 

2$8μπαλιν, πλατυτεςον. τητη λεγομενπ. Ot)8ε γάς άκςι- 
βω: , οπότχν κατα8ΰηται πας ημίν ό WHλιο:, άςχην 
λαμβάνει Ά π ας εκείνοι: άνίχειν. Ουτω γχς αν πας ημίν 
χση: μακςά: τη: ημεςα:, η Nt)£ ίγίνετο πας'εκείνοι: μα- 
κςά' χμ} r,v ημΊν-χά κατά τά : ωςα: ενη^αγμενα, ngtf 

$0 τα : αύζήν&ϊ μείωσα: Των 'Ημεςων τε Κ04 των
Ννκ}ων· Νυν) 8ε σφοαςαα8η τψ  Γί?ν χσαν πεςχων ό*Ηλιο: 
χ&ΐ κύκλων, οϊ: εκάβοτο μεςεσιν ετίιβάΐΑ& τά : άκΐΐνα:, 
ταυτα λαμπςΰνειτε χ&, φωτίζει, τά  τη: Γ*μ κυςτωμα- 
τακατά τηνποςάμν ΰπεςτιΒεμενο:. *θΒεν $τι πας ημίν 

3 S όςνμενο: u êVXijv, τοί: ΙΙεςιοΙκοι: ημών άνίχων φανήοΛ- 
roy. Π^βί οε τη:  Ĵ vtomh:  ημν υπαςχει κοινον, τβ «ββ-

1  4  '*#>*:
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κείνης κOff ημ»ς, υττο το ύπες γην ch&v 'Ημισφαίριο*' 
d/koc χομ to κατά ταυτον ?%«v rocs Ήμέςας re x&f 
roc* Νύκταν* λεγομενχ χ$μ τχτχ πλΧτντεξον. ilaf’ ή- 
μιν γ*ζ Ημεξοα ησηε μεγΐ~η:, ελαχί^η παξ εκ&νοιί 
v7Tccc%et * χομ εμπχλα. ΈνηλακΙαι γάς ημα πξός ς 
αυτής τοί κατά rote *Ωξχς, χμ} rets Aνζησενς, χςμ rets 
M ew e; των Ήμεξων re χα} των Nυκίων. Πξοί $ε T8S 
'Αντίποδας, δ$ν ημίν ηδόλωε κοαον' ccA’ άντεςξασίίομ τβί 
πάντot. Koff y«? rot υπό γκν αΤληλων εχομεν Κλίματα* 
χομ τα κατά τάί ij/u7v ενη/λαζ]ομ, τά xofrot ig
τάν 'Εμέ f ας, χομ τάς Κΰκίας, Κ£/ τάί At/£i?<r«ff Κ0/
Μ sweets αίτων. Τδ $' ένη7λάχ§ομ τα κατά τάςν£1ξας, 
χομ τάς Αυξησ&ς χομ rets Μ&ωσ&ς των Ημεξων re χμ{ 
των Νυχίων εν reus Εύκζάτας, η τδ Κοσμά rγκλπις curia 
εςι, x&j η sis άνισα των εν Ουςανω von μενών πα^α/ληλων 15 
Κύκλων τομή. Πάντ«· γάς 8Το;, τΓλ))ν τδ Ίσημεξαχ, 
μάζεσι χομ ελκτίοσι τέμνοντομ τμήματα, άτμητων μόνων 
οντων των ’Αξκίικων χομ 'Ανταξκΐιχων.

σ°ι f**v *ν τ**' παςοάληλοον Κύκλων ημ7ν ταπε*νο), ToTtf 
T*jv 'Αντευχξατον εχϋσιν, υψηλοί, κοόπί πολύ έ£ης- 3® 

μόνοι' χομ έμπαλιν. *0$εν χομ ό μεν ημέτεξοί χειμ^ξι- 
ves Κύκλος, ®εξινός εκβίνοις, μsy&ov εχοαν τμήμα το 
ύπές γην' ό $'εκείνων Φεςινος, ημεν Χεςμεςαός, μηδενος 
τοιχτα συμβtuvovrts εν τω υπό τον 'ίσημεςαον Κλίματι, 
ά ^  Iσημεςίχς χσης διαπαντός * οτιπες ά^αμωσ εν εκείνω 2 § 
τω Κλΐματι ό Κόσμος έγκεκλιτβμ, ά^ά ομοια τυγχάνω 
πάντων των IXαξα&ηλων τα τμήματα * τά& ύπές γην, 
roc# υπο γην. Ημκυκλιχ γαξ. . ■

ό' Ανζησεα x&f οαΜαωα&ς των ‘Ημεξωντε χςμ των 
Ήυκίων, κατά ταυτον μεν yhdvrotf πασι το7ς την 30 

ημετεξαν άκη.σιν Εύκρατο ν' ωσνεξ βμί κατά τ  αυτόν χομ 
πασϊτοΊσ εχα<η την Άντευκςατον. Οΰ μην « Ϊσηγϊ Πξύ- 
£}η*η χομ ‘Τφοάξενκ παςά πατίν htv; ά/λα πόλη 
η ivT&tcis παςαΐλαγη' τόίς μεν» ΊλάχΙςης γαομενήδ 
Πςο&ηκικ χ$μ ιΎφοαξ^τεως%'τοΤί μεγίτης. Αϊτών όε 35 
τητη\ το μη παξά πάβ& επίσης εγκεκλιτομ τον Κόσμον·,

μη&
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τον βόςαον Πολον· α π α ντοχ ή  τ ά ς  'loots άπό τ 5  'Οςίζοντος tfcyfioof μοίςας' ά7λά Το7ς μεν πςος Μεσημ- 
βςίαν οίκησιν,πςός ολίγον' τόϊς if π ς ο  '’ΑςκΙον, επ) 
•πλέον' το7ς Ss Μίαοις αύτων, μεσως. 0$εν το7ς μεν 

5 κατά  την Μεξοην τχ ς  ΑΐΒιοπίας, επά ολίγον, i'κάνας 
ο Κ όσμος eyntxAtrctf, rrjv μεγί^ψ Ήμεςαν τςιάν Ιςό· 
ξΐΙrotf nsM Shea τύ γχ α να ν  'Ωςων 'ίσχμεξινων * ro7s Si 
κατά  r jv  ’Aλ^ α νόςα αν, τεαςάςων χομ Sixa, πλάο- 
ν »  την εγκλ$7}$ηλονότι τδ Κ ίτμΒ λαμβάνοντος* το7ς 

l o  Si κατά  τον Έ&ήαποντον, πεντεκάίόέκα6* το7ς Si κα
τ ά  t>jv ‘Pŵ ijv, 5rfvr«ce«ifxet κ# TTfe* * rc7s Si κατά την 
Mu ουαλίαν, πεντεκοάΐεκα χομ nylons ωςαε μ ια ς' τ o7s Si KMτόϊς εΐζκαάεχα' ro7s Si κ ατα  TnvMouartv, επίακοάόε- 
κα* to7s if ΒςετίανοΊς,οκίούχάιόεχα, την Nwe7«  S''£1ςων loif·

1 5 μεςινων f  £ . ’’Obsv χομ φως ανομ τήτοκ Idvxlos κατά tbtov 
λεγετομ τον κοαςόν, tjrw  κατά τχν Βεςινχν Τςοττχν, τ δ  

*Η λ/β τότε πες) τον 'Οςίζοντα όχςχομενη,  xgtj τάς αύ· 
γάς ύπες γψ άναπεμποντοε, οπές γίνετομ χομ πας ημ7ν 
οπόταν τη 'Η λ/& πελάζοντας τω Οςίζοντι, πολύ τη φα· 

30  T C f την τη  ‘Η λ /if πςολαμβάνχ? 'Ανατολήν, χςμ πάλιν 
εναπομένω μετά την τη 'Ηλ>η Κατάόυτιν. *Ημισν γάς  
Ζ  tuSln, rnre^if πεντεκοάίεκα Μοίςαε άπεχων ο 0Ηλιος 
τη  Ο ςίζοντοε υπό γην, φως βκ ολίγον πέμπα το7ς ύπες 
τον ‘Οςίζοντα. Φως τοινυν toIbtov etvotf λεγετομ ΝυκΙός 

2 5 εν Β ςετίανίού,  γενομε\Β τη  *Ηλίη πες) τον Καςκ7νον * επά 
πες) τον Οςίζοντα ποι&τομ Tore Ttfv ποςείαν ο 0Η λιο ς. 

’Ε λ ά χ ι ϊο ν  γάς fa# ύπο γην τμήμα τη Βεςη>η ΚυχλητοΤς 
Βςετίανο7ς. ίΐέςί Si την Θ η λή ν  νήσον,  ολβν τον §εςινόν 
ύπες γην άνομ λόγος es'v, αύτον οντα χεμ Άςκίικόν, 

3 0 ^ 0 πόταν, ην ό ^ Η λιος τον Καςκ7νσν Sitςχητομ, μχνιάίον 
«ν ταύτ% τν  Ν ίίσ α  φανήσετομ χςόνον ύπες τον Οςίζον* 
τα  * τ ων τη Κ αςκίνη μεςων πάντων οντων ά&Φανοαν* 
οπάπες εφ' οσον ίν το7ς τ δ  ΚαςκίνΒ άαφχνέσιν ο0Ηλιοε7 
ίπιτοσητον»hoy Hof ύπες τον ‘Οςίζοντα. S' i y -

3 5  τευΒεν hit τά  άςκίικάτεςα χα& ύπό&εσιν, η μόνον ολοέ
tj 5 β Κας·

Έ ίΓίτομίί ΦνσΜ % ς Κ εφΛ λ. λ '. 169
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c Καςκίνος, ά&ά πλάω τχ Ζωόιακχ μίξη των ά&φοε-,
γων ενςε9η<τετα{»

^ α υ τα  τοίνυν ο °Ηλ<«ί βίολω? υπό τον
Όςίζοντα κατα^όσετομ. Κα/ χτως f̂ otf τινά Κλ ’μα- 

TC6 TVS γης, (V οΤς χομ&μηνιάΐα χομ τςιμηνιαία Κ$μ μά· j  
?ων ‘Hue^a γενησετομ- Hols S' ΰ·π αυτόν τον Πόλον τον 
βοξ&ον, εζ Ζωοιων υπ&ξ γην οντων απίθανων, f οτον 
β ταυτα όιέξχετομ, *&) αυτός επ^^οσχτον χόόλως
χςυβήσετομ. Αιίξχ^τομ & ταυτα Si 'hi/^ων bilcc χομ 
cy Sort κοντά πςοε tcus εκατόν. Τα όε λαπα■* Si Ημε· to 
ξων οκΐω π?ός reus εβδομψοντα j{off Teas εκατόν, πξοςτ/- 
&εμ!νχ κ& τετάςτχ μιας ημεςας. *Επά γχν το is υπό 
τον βόςειον Πόλον ό * Ηλιο? ύπεξ γην εφ'ημεςας hflee, x&f 
iySowavra πς.ός tous εκατόν , ημιΐύ Si' ζωδίχ άπεχον τΧ 
"Οξΐζοντοε υπό y»}v, φω; χκ ολίγον εκπεμπε* rols ύπες ι 
γην * πξολάβοι αν την τχ Ήλίχ *Ανατολην ηλιακόν φως 
9φ'*Ημεςous τχπίπαν πεπεκαάεκα τοίς βοςειοτάτοις' 
χ&} μετά τό KaraSvvotf τόν *Ηλιον, εςομ τχτοις τό τοίχ· 
τον ηλιακόν φω; εφ' ημεξαις ομοίως πεντεκοάόεκα. Τοίς 
υπό τον βόξ&ον Πόλον λοστόν» Ήμεςα μεν ε̂ ομ μ&ζων 20 
η επίαμηνιάια, Νυ£ Se πενγαμηνιάία μάλι~ά πως. Α« 
γάξ οι φωτισμό) πλεονεκίχσι τχς σκοτατμχς.
^δίί μεν 2ν εν τ% &χλη Πησω ό Βεξ/vcs Τξοπικός συμ· 

πίπία τω 'Αξκίικω * τοίς St βοςεεοτεξοις Η#} τ °ν 
νρν υπεςβοάνα Τςοπικόν, πξος λόγον ό Άξκϊιχός' τοίς 2ζ 
όε ΰπ αϋ rev τόν Πόλον xgfj βοξειοτάτοις Λ ό πάση ίσημε· 
ξινός Κυχλοί, 'ΑςκΙικός τε yiveretf χςμ 'Οξίζων, χκ τβη S& 
ttaroo τόν άκξιβη λόγον χμ} Ίσημεξίνός. ΆςκΙικός μεν 
yxf, όη πεςιεχΗ τχς των ’Αςεξων αειφανείς, μηόενός 
ανχτίΤλοντοε η καταόυομίνχ ’ Όξίζων ίε πάλιν, οτι 30 
&αχω?ίζα τό ύπεξ ynv χ& υπό γην Ήμισφαίξιον. 
Ουκ.άκξ/βης ό'Τσημεζινόί·, (πάπες άς μίαν 'ύμίςα»9 
XSH μίρον Πυκία τόν βλον τ(μνων 'Ενιαυτόν, ας ανκτα 
to to $ m  'Ημεξόννκίον &Χ*ξά.

ΚΕΦΑ-

VI
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Λ Α '.

I7 afi Keva.

vSx μη «Viv όλωε τί των σωμάτων, δυνατός δ» 
ym&otf σωματος τόπος , εκείνο Kmv όνομά- 

^  ζβσ;ν οί Φυσικοί. Τόπον yap έζερημέιον σώ
ματος οιοασι τό Kevcv. Τιν^ μεν #ν ονομω 

μόνον Ktvov τε χ$μ άνυπαρκίον Keyασι τό Κενόν * TWtf δέ, 
ίο  τό εζω της κυρτής 'Επιφάνειας τη πρώτα ngtf κατ' άλη- 

S&otv άπλανάε Ουραία Κενόν άποφοάνοντος * Κενόν σώ
ματος, α Θ?£. Τβ παν yap, ήτοι τον Κόσμον, η&} 
τό υπέρ παν, ήτοι τό υπερχόσμιον πληρόί ό ©εόε. Τατο 
δη τό υπερχόσμιον, εφασαν τό Κενόν * ο μάλαζα η$ς τό- 

ι j  π ον ιδίως άπον may μόνα Θρ5 * άπειρα, απ&ρον* χομ 
άσωμάτα, άσωματον' χ<μ οάωνία, αιώνιον. Τοιατον 
μεν αν αχ εζιν εν τω Κοσμώ Κενόν. Σωμάτων χςμ yap 
συμφυών α&ηλοις etnas ό Κοσμος πεπληρωτος. · Τατο 
yap ό Κόσμος εςι, τό έΡ Ουξανα κ&} r»jf χομ των εν μέσω 

20IIυρός, Άεροε, KSff ^Τόατοε 9 σνζημά τε χομ σύγκριμα, 
συμφυές χομ ευάρμοζον, χομ ά£ιον υπό τοιάτα παραχ§η- 
νος πάνσοφα χομ παντοδύναμα Δημιαργα' υφ' α κακ τα 
μηδαμώς οντος, εχΐΐζος K&j διαχεκόσμητος. Κενόν αν κα
τά  τον Κόσμον, αχ έζΐ τό οΐανβν. Εϊ yap ην ολως εντω 

ϊ^ΚΙσμω Kfwv, ατ άν συμπχΒ&ά τις εφοάνετο των τα  
Κόσμα με?ων προς ταυτην τα κενά διακόπίον-
τον ar aureus οα&ησεσι xgj μάλλον τ ζ  οράσεε τοσαντή 
ηε ην· υι Ένεργ«tot. Πως yap ην δυνατόν έζικνά&ος την 
οφ/ν μέχρι τα Στερεώματος, μη τα άέρος οντος δάλΗ 

SO σιηεχας εαυτω, χομ ηνωμένα τω ‘Τπεχκαυματι' Κομ δί- 
αυτα τω λϊΒέξι, κατά συμφυΐαν αδιάζαϊον; wOντοεν 
yap εν Τω μεναζυΤινων χείχμχτων, ηργαν άν ou ttuBr- 
σας εμποδιζόμενος τόϊε κενωμασι' τά ,τε  ζενόςομα των 
σκευών πεξιτ ρεπό μένα εν τοΊε υδασιν, έπίμπλοητο π ά ν  

35 παρεμπιπ\σντοε διά των κενωμάτων τα υαχτος. Νυν 
δ' α γίνεται τατο , διά τό'άνόμ ταυτΛ πληρη άέρος, χ&

τδτον
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τατον εκβληΒηνομ μη iuvtx&ctf των ςομάτων αυτών πε·, 1 » ~ «tiξΐεχομενων υπο τα υσχτοί.

'£\πό ie της Κλ?ψυ^°αί ενχςγεςεξον μαςτυζ&τομ μη κα
τά  Κόσμον «ν«ί τι Κενόν. ’ Εΐΐ S’ η Κλεφΰ^α, σκεύος 

χωνοαόες μικξάίς τισιν οιreus την βάσιν εχον όιάτξητον * j  
το if ςόμιον, εςενωμενον κατ χυτήν φε̂ ον την 'Χοϊυφην. 
Tyro το σκεύος πληςάμενον ΰδατος κ&f μετεωξ$μενον9 
ε7ΜαΗΑΧτιζομεν8 τα <?ομΙα λα τ& άντίχπςος, η οοΑο»ς 
ττ»? ασφαλώς, ω~ε μη εχ«*ν εντεύθεν τον αεξχ παξ&ς· 
ΰνσιν, ςεγε* παν το υ$ως, on μη$' εκ των κατά την βοί- ίο 
σιν πόξων Ίλως, ίννατομ πεξ&ςλήα/ τις Αης, πξοκα· 
ταληφΒεντων τω τα ύπατος σωματι9 *34 ο/ον« άποφξα· 
γίντων, *34 την λί£ολ>ν άποκλασάντων τω πνεύματά 
Mfv« Toryccfav το υ&νξ εντός, λα το μη πεφυκεναι κατά 
Κόσμον ευξεΒηνοά Try KfvoY μηίε πξός βςοτχυ. Καταζ· 15 
ζέοντος γάς αν τα ύπατος, *34 τάς iv τη βάσει τα άγ· 
γας όπάς Οκ άπολιμπάνοντος τη συνεχάοο τηςζευσεως, 
ακ «%f ποΒεν ό άης wiuvo/» *34 την χωςαν εκείνην κα· 
ταλαβ&ν 9 ην πξοκατεχον τό καταζζίον υL·ξ άπελιπε * 
Κομ ην άν εζ ανάγκης εντός τα ay γας, τ)ς τόπος Κ?νοΥ. 20 
*Οτι i ' α πεφυκε τατο, μένα τό υ$ωξ ολον άμείοετον. 
Έτταν λ  εκ τα <ςομία λάβη παςάςόνσίν τ/να ό « i f ,  τότο 
κατα$« τοσδτον τδ υόχτος, οτον τα άε(Off άςέζχετομ* 
*34 τα 3ομια πάλιν φςχτίομενα διακοπίομένη παξ ευ&υ 
τα ΐιδατος η κατάζζευσις παυετομ. Κομ μένα τό τα 2$ 
υόατος εναπολαφΒεν τη Κλεψνόξα, kocSx τό ολον υίοοξ 
εμενε πςότεξον. Φχνεςόν ζν ως αχ εϊιν εν Τω Κοσμώ 
τί Κενόν.
Έ ξ ?  ie τδ Κόσμα τό τοίατον Κενόν ύπονοατομ ίεηκαα «ς  

WAπειςον. Έπά γάξ παν τό πεςιεχόμενον ετεξω 30
τ<ν* πεξκχετομ9 καΒως όπί των μεξικων σωμάτων εκφα*- 
νετομ- . (τ «  μεν γας αυτών αεfi, τ «  ί ’ ΰόατι, τά  
λ' άΤλωτηι πεξιεχετομ.) Κ«/-ο ΚοΥμο? ττοόνταί πεπεξας· 
μένος υπάρχων, υφ'ετεξά τα>ός άν πεζίεχοιτο. Σώμα 
i ’ ακ f?/v ίκίός τδ Κότ/xy. Kay y « f  yr^ ή ονΛι*- 35
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yf/ις παντός σώματος ηομ πεςίληψις, acy οϊον άπάν, όλό- 
της σωματική. Τοιγαξ$ν άσωματον eV«f, το τον Κόσμον 
πεςιεχον. Ει γάς σώμα x&j τατο% πεςιληφ^ήσετοη πάν
τως ύπ αΤλα τινός. Σώμα γάς Απ&ςον, tx h*v έπι- 

5 νόησα\. Διόπες αναγκαίας άσωματον αν άη το πεςιεχον 
εχάτως την συμπασαν εγχόσμιον σΰτασικ 'H? <J’ απάν
των εχατον, ε~ομ %'Απ*ςον. T*jv υπάτην αν τω* ον- 
των πεςιοχην την άσωματον τε a&f "Απ&ςον, Kncv όνο- 
μάζασιν * ως μητι των σωμάτων έχασαν όλως ενεαυτ$.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Λ Β '.

Εκ τνίς άς τον ογδοον Ψ&λμον Έξνγνσεως.
[Ιπων ο Πςοφητης πςότ τον Θεόν' οτι ο^ομομ 

τας Ουςανας εςγα των δακτύλων σα, ηομ των 
Ουξανων neft Qta άμφοτεςων μνη<&άς, Δνμιας- 
γόν απάτης της κτίσεως εχηςυξε τον Χςιϊόν  ̂

τ ζ  πεξιοχη τά πβξιεχόμενα συμπεςιλαβων. Ό  γάς κα
τ ’ άςχάς γεγονως Οΐςανός, ό φύσει πςωτος ηεμ αναςςος* 

20πεςιοχη fctv άπωσης χΐίσεως αα&ητηςτε νοητης. Κat
αυτό) γάς οι New, τω τοιάτω πεςιεχοντομ σΰμπαντες 
Ουξανω’ μόνον $ε το Θ«ον, άπεςιόςιςον. 'Ο'φομα/ 8εφη· 
σιν, άντ) τα γνάσομομ. Ntfs· γάς οφθαλμός Ψυχής αν·» 
κς&τϊον όξω των σωματικών όφ&αλμων. Τνωσομοη τας

2 5 Oufavti εςγα σά , μεταφοςικως τε acfj πεςιφςα^ικως.
ΐνωσομομ ίιά παντός, αποτε της τοιαύτης sκϊησομομ '/νω- 
σεως' οτι συ Δημιαςγός «  τα παντός. Διηγηματικόν 
$e το ότι age) βεβαιωτικόν, αχ αίτιολογικόν. κ \Από κοινάy 
γνωσομαμ την Σελήνήν χ&} τ$ς Άςεςας εςγα των όαχτΰ-

3 Ο λα» σif, άταα συ τ&εμελιωμένα μόνιαα, n&j την αυ
τήν φυλάτίοντα τάξιν πεποίηκας, άς ο οιαμεν&ν (Βελοις 
τό παν. Διαλαβων $  πες) Σελήνής ηομ *Αςεςων, ά πα- 
ξηκε τόν Ηλιον · άμα μεν μετά των Άτέςων τάζας ως 
*Αςεςα ημ} αυτόν εζοχωτατον, χμ) βασιλικότατοι·, ημ) 

3 5 λαμπςότατον, ημ} Άϊεςάςχην ώνομασμόνον νπότινων 
πςοςφυως * άμα <Γ άς τ% Σελήνή ουνεζακαόμενόν re hsU

cwvca-



cτυννοόμενον, etye τχυτη τό φχς εξαντ* καθ' ο φθάνε*
8Κ εκ φυσεχς. ΐ̂δίοο δε πεξ) της Σελήνής είξηχε, x&f 

μ η  συνεκφωνησχς ταυτήν τοις^Αςςασ** δ ί  a  πςός r w  
'Α^ϊξχς ακοινώνητα φέξα πο&χ' txs τ 5  Φωτός αυξη- 
σας H&j μ&ωσας, χποκξνψ&ς τε η& πλνςοίσας, Hgtf $ 
τ*ς ποικίλης χηματισμάς, nay ότι πες, έδάς των Ά^ε- 
ξωΨ ε£οοθεν εχ& το φως, ως αυτή κατ’ fa&ouyxyriv * 
uftC οή.οθεν εχησιν αυτό παντες *&} άναπόβλητον, «  
HSt} f**l μεθ' ημεςαν όςωντοη της ηλιακής αυτής άποκςυ-. 
πΐϋσης πλησμίΰ φωτοχυσίας κ& ύπεςβχΑησης λαμπςό- ίο 
τηros. ‘Ο μεν έν Ηλιος, ύφηλότεςός ε?ι της Σελήνής 
&u πλέον η οσον άφεςηκεν αυτή της rijf, xgj πο&αχως 
επι πλέον' η δε, χθαμαλοοτάτη παντός Άςεςος γινω- 
σκετοη.
Ύ'ων γχξ Άςίςων, ο\ μϊν, 'Απλανείς' cl δε, Πλανήτες 15 

hiyovTttj. Κctj οι μϊν 'Απλανείς όμοτίμως ύφηλότα- 
τοι πχντες H&j πάμπολλοι * το χρίμχ λέγω των 'Αςέςων 
αυτό το πολυπληθές * οι δε Πλανήτες μετά η& της Σε
λήνής επίά, ηομ ά/λος α&8 χθαμαλωτεςος τε ηρ} πςος- 
γ&ότεςος. Τδ Στεςεάμχτος δε κυχλικως χηαμένΰ κίνη- 20 
csv οζυτατην ηομ άληκίον, εζ Ανατολών άς Αυσμάς ως 
πςος Α'όθηοτν, συμπεξίφεξοντοη ηομ πάντες 'Αΐίξες αυ- 
τω , ηομ συμπας Αιθης. Πολύ δε πάνυ ηομ μυςίον το 
tS Α ιθέζος διάβημα το εκ τδ Στερεώματος εως τδ Ύ π εκ
καύματος' οπεξ 'Ύπέκκαυμα το Ώνς ε<ςι το ςοτχ&ον αν-2 § 
τό. To yx f η μϊν γινωσχόμενον Πυ$>, εζαφίς fcs τδ 
τοιδτ* ςοιχ&ωδης Πυςος, υπερβολήν εχον της πυςωδας 
θεςμότητος, οοαυεζ ό Κξυϊαλος της εν υδχτ* θεωςαμενης 
'φυχξότητος-
Q I μεν 5ν απλανείς 'Αςίξες, πεπν^ασεν εν τω Στεςεω- $ο 

ματι, η# συν αύτω μόνω φεςοντομ, μηδεμίαν ίδιαν 
κατά τόπον ποιημένα κίνηση' οι όε Πλανήτες 8 πεπηγα- 
ση εν τω Στεξεώματι * κατωτεξω όε Τ8Τ8 κατάτΛΟς 
βαθμίδας εν τω Αιθεξι μετεωξοι φεξοντομ. Κ a} τ 8 Στε· 
ςεωματος φεξομεν* μετά της των 'Απλανών παμπλη- 3 5

θάχς

174 ΝΐΜφο$8 τ« Βλεμμίδζ



Επίτομης Φυσική Κεφοίλ. λβ'. 175
Βάας s% Ανατολών άς Δυσμάς οχ η ccl&rffif, αυτά Τ8· 
ναντίον εχ Δυσμων άς Άνατολας iStxv χολοχοτέξαν χιν&\ν
το/ χίνησιν. °0Βεν 8&f Πλανήτες ω\ c μάσησαν, ως S%- 
Bev άποπλχνηΒεντες r r,s rS Στενώματος ττοζάας, χοή 

5 Τ8Τοσ8τ8 των 'Ατεςων εσμΰ, κομ την εναντίαν βαόίζον- 
τες. ΤctvTcc Ss λέγω πξός το φοάνομε) ον" επάτογε μό
νος ό πςωτος Ουξανος ίζ  'Ανατολών «V Δυσμάς φεςό- 
μενος ’ίγνωζα/, συμπ εριάγων εαυτω K9V τον ίευτεξον, τό 
Στεξεωμα. Ίο γχξ Στεξεωμα ηρ} αυτό, πξός Δυσμάς 

j ο ε£ Ανατολών μετά των λεγομένων απλανών ’Αςεξων φε- 
ξετομ φυσικως' Six όε τό βξαόΰτατον της τοιαυτης πλα
νητικής χνησεως όιαλανΒάνα την ακ&ησιν. Εις Μοίςας 
γαξ εζηκοντα κ&/ Τξίχκοσίχς Τ8 παντός Κνχλ8 &Χ4ξ8 - 
μεν8, μίαν Μοϊξαν χαΒ' εκχςον έτος, τετηςητα/ όιόξχε- 

I j Baj πλαν)γτικως τό Στεξεωμα. Κατά τινας S' 8 Μο7ςαν9 
ά?λά τμκμα Μοΐςας ολίγιςον. Διό Srj κχχ της τοιαύτης 
ιβίας hoi φυσικής χηησεως τ5  Στεςεωματος, ό πξωτος 
Ουξανος ό μη οξωμενος εωςατοη νοεςως το7ς την ε£ετασιν 
τ  αυτήν φιλοποιως ποιησαμενοις.

3 ο Τ ^ ν Ρ*ν ^ αν οί Πλανήτες ποίΗντομ·τοιχυτην,
οίαν άξηκαμεν " Συμπεζιάγοντα/ όε κ&/ τω Ουξανω, 

τ η φυμη της αυΤ8 φοςχς εχνικωμενοι. ΚχντευΒεν 
ό *Ηλιος Si ενιχυτζ την iSiav χίιησιν εχπληςων, την πλα
νητικήν, την εκ Δυσμων ας 'Ανατολας. ίν ήμερα μια 

35 νυκτι, όιχ της εναντίας εκ τ 8 αυτ8 ας το αυτό, καετι 
πλέον άποκαΒί^ατα/, υπό της Ουςαν8 §υμης ελχόμένος 
K&j πεξίαγόμένος. Διά μεν %ν της συν Ουξανω περια· 
γωγης, αίτιος γίνεται τον 'Ημερων τε KW τωνΝυκΙων· 
ύπεζγαος φερομενος, των ‘Ημεςων* υπόγειος t των Νυ* 

3 ο κτοόν. Διά όε της οικείας κ/νησεως της πλανητικής, των 
τεαςάξοον ι£1ξων, *Εχων γάξ τον της τοιαύτης αΰτ5  Κι· 
νησεως Κύκλον, υπό τό Στεξεωμα βεβλημένον λο£ως, 
των μεν όόωμεξων αύτ8 των κατά όιάμετςον, άντικξυ τε- 
ταγών»» το7ς μίσος τ 5  Στεξεωματος μεξεσι, των ετεςων 

όυω μεξάν> κατά όιάμετξον αυτών, τ8 μεν
νπο-
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νπονευοντος 7iQos τόίς βοξ&οτίζοις τ ί  ΣτεξεάμαΤος' τS 
J1?, πξόσ Teh' νοτιωτίξοις' ότεμόν &ίςχετ«/ τα ύττότα 
ραα  τ ί  Στερεώματος ·> τάς 'ϊσημεξίας ποιεί * τόν Έαο/. 
mjv, α?7Ό των νοτ/αν επόμενοί * ΰττο^'φων ρ’κ των φο
ύριαν, τόν Φθίνοττα^όν. ^Ογρ όρ τό τ ί  ο<κ«ί? Κυκλ# j 
τμήμα το βο^ειότατον iletTi, τότε την $εςινην *Ω.ξαν 
αποτελεί * t>jv Χ&μεςινην πάλιν, οτβ το νοτιωτεξον.
\φόςη'<ε is πςωτος tS ςεςεωματος πλάνης 'Αςηξ Κρό

νος , ό Φούναν καλύ/κρνοί1, τον οίκβον Κύκλον λ’ 
«των Tf/ακοντα ίιεςχόμένος. Κοίτωτέξω τό τν , Ζευς,ιο 
ο ηομ Φαρδών, ίωίεκαετΐα τόν αυτί ττλαν»?τ<κ»?ν άπαςτί- 
ζοον περίοδον. Μετ' αυτόν τε up{όπ αυτόν, ‘ Αρης ό up} 
πυρόπς ετεσι iiioo ηομ Μησι πείτε ηρ/ προς, την ιό'ίαν 
περι,ροφην εκπληρων. ΗΤτα τετχρΊος ηρι κατά το rS 
ΑίΒέρος μεσοάτατον, *Ηλ<ος·, όι *’ν<αυ rS πε ραίων τόν αν-1 j 
τ5 περιελευσιν' ηγαν iia Νυχ$ημόρων τριακοσΐων εξήκον
τα πόντε xpf τετάρϊχ. Mrr αυτόν Άφροόπη, ηρ) 
υπ’ αυτόν' Εωσφόρος ο'Αςηρ χτος' άίλά ηρ} Εσπερος.
Το μεν γάρ efa vpj χαλ«τα/ της Ήλίχ προανίχων επι
τολής ' τό i\ αυτί χαταίυομόνχ, φαινό μένος προς όυ· a© 
σμώς. ' Π*?* της αυτ S φυσικής κίνησε ως, οι 'Α Τξολογη- 
σαντες, όιεφωνησαν. Κα/ οί μέν, εφασαν αυτόν, <Vo- 
$Ρομάν Τω Ήλ/ω’ το7? 0e, /κχσίν όκΐω περιτρεχαν τον 
Μον Κύκλον eA>£fv « τογ. °ΕκΊος, o‘ , ό κ$ί/ Στ/λ- 
βων, εν εξ Μησι ηρί Ήμεροας εξ , τόν ολ»|ν αύτί ποιύμε- a 5 
vof πεςιπόξενσιν. Ύισϋε των Άςρολόγων, ενιαυσιάίον 
tipi χτος ποιά&ομ τον όςόμον ύπείληπίομ, καναπές 
«*Ηλ*βί·. ' Ακριβότεροι is μάλλον όοκΖσιν, cl ελάτΙω τχ 
*Εν<αυτ5  τοίς άρημενοις όυσι Πλάνησι τόν της φυσικής κι· 
νησεως χρόνον άποφηνάμενοι, χατα τόν τάξιν της πξόν 30 
τχς α&ας Πλάνητχς ύποβχσεως.
jyjrroi TtoivTete Άςόςας, ό Σελήνή rbattletf κατοοτάτω * 

WfOff όό το' πίξχς αυτό τ ί  Α'&ίξος τόγε τε&ολωμε- 
νον, οίί τ α ‘Τπεκκαυματι συμμίγός. Αυτή σμικξότατον 
}χησα Κύκλον ά« γ^αμαλωτατη Hpf πξοςγαοτάττ, j 5

oruvro*



συντόμωί αυτόν άννα· Δ» ήμερων γάρ ίπΊά Τρ K&i είκοσι 
καί τίνος ημίσας μάλιςαπως ημέρας μιας. Διό ηομ πολ· 
λάκις r«  Ενιαντζ h&i φθάνει ηομ παραμάβει τον Ηλ/e»', 
ΟυσοΒ όέ κατωτάτω τ£ί Α\§έρο;, κομ κατά τάς αυτ& προς 

5 το 'Ύττεκκαυμα συναφάς  ̂HgH συμμίξας, ως είρητομ, ζο· 
φερόν έχ ε*  το σώμα ηοί} φύσε* αλαμπές * Έκ Αττλμτ 
κλ»«κών ακίίιων, επάσακίον κατ' Ισότητα πέφυκε ό έ χ » · 
<0 «f το <p<2f. Δ<ο κομ Σελήνή κατονομάζεται, Αα το αβ- 
λαν ν/ον κ#/ «ϋτοτί παλομον' άλλοτε ά&ων

ι ο μνρων ναν αυτί?*’. Οντα γα? «υτι; σΦα#-
ροαόης ας ο Ηλιος κ$μ πας oc/λος Αςηρ οτ* μεν κατα 
διάμετρον έχει τον Ηλιον, άφε^ηκυΐα την πλάτην αυτ3  
ηομ μεγίςην ά πόςασιν, ολα A? τότε καταλάμπετομ τα  
κοίτα μέρη ημ} προς ημάς, κομ γίνεται παμφαης' *Οσαε 

15 Α τω Ηλ/« πελάζω, τοσύτω φαίνετομ τα  προς ημάς 
αλαμπής' εκ των ημΐν όξωμενων ταύτης μερών, ας τά  
μη όρωμενα μεταβιβαζόμενων των ηλιακών ανγασμων. 
*Οτε οέ συνέλ&η τω Ήλίω προς τον αυτόν τόπον os'# 
συνόδευαν αυτά, τότε τά  υψηλότερα μέρη πάντα φωτι- 

20 ζομένη τά  προς τον Ουλάνον, άφωτιςος εΰρίσκετομ Αολ» 
τα κάτω·, κομ προς ημάς. *0τε Α’ άυ παραμάψη τόν 
* Ηλιον* άρχετομ τά κάτω φωτίζε&ομ, προς λόγον της 
9ταραμάψεως γινόμενης άά της φαυσεως.

Έ« δη μέσον τ3  Στερεώματος, πλάτος πολύ κυκλικόν 
35 κομ λοξόν' νφ1 ο ποΐ&ντομ την κίνησιν πάντες οϊ Πλα

νήτες. Ουδέ γάρ το Στερέωμα παν υποτρίχασι. Το 
το νότον πλατντατον κύκλωμα το λοξόν, *Άςρα φέρε» 
πο7λά> σκιαγραφΰντάπως Ζωάτινα. Κοόκτης τοιαυτηύ 
σκιαγραφίας της συγκεχυμένης κμμ άμυνάς, Ζώδια κι* 

30 κληκασιν οι των Άςρολόγων αρχαιότεροι, τά  σκιαγρα·
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^Ύ' πό τό τκ ζωδιακή το μεσαΟτατον* ομαλως ο * Ηλιος 
κινάτομ δαμεκως, την άπ» Δυσμων άε Ανατολάς' 

35βί ί'άϊλοι ίΐλάνητες, έλικοαδως φερόμενοι, τό υπό τό9
Μ Ζωόια-ι
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Ζωδιακόν πλάτος παν, εζχΑάτίχΐΓ ποτέ μεν ίπι 
Τα Ββξεια ykovrctf τ ύ τ α ,  ποτε i\  ίπι too Νίτιοο, ποτί 
is κομ Tffcs' re /*εσον ευςισκοντο .̂ Μοολ<?οο <5β των οο/λων, 
ιί Σελ>|νυ ποιαμίνη την τοιχυτην s£x/kayriv, ττοτε μεν 
<£v«ariy ο«· 7τς>οί Bê aot* ποτέ J? κάτ«σ.ν a>£ ττ̂ ίί Νοτιά* 5 
#οτε <Jt- >(«/ rev /χεσον ο<$ευ« τον υπο τον ηλιακόν.
J^ar« ySv την χυτής πςός τον Ηλιον Σύνοδον, βος&ο· 

τέξα μεν ζσχ Hcq νοτιωτέξα, τον Ηλιον‘Ύποσκιχ· 
ffUf H&j κςυφοη fc (ίυνοοτοί/ * κοΛτοο <5? τοΙ μέσον εύξίσκομένη 
Hey τω Ηλίβο γινομένη, τότε δη κχτχ κάθετον Ι0 
φςαγμόν έ χυτήν v&f διατάχισμχ τ'&ησι μέσον Ήλί» χμ/ 
ημών, κ& *τως άποκξύστίει τόν "Ηλιον άφ' ημών' kxf 
8Τ χυτ5 τχς χκτ7\χς ex itikvei&af 7ιξός τον κχ& vijzxs 
’ΑέξΧ ηομ φωτίζ&ν αυτόν, ημοίς τον"Ηλιον κο& οπεξ
άν \>7τοδξάμοι μέξος χυτόν κχ^οξχν. Koq την τοιχύτην 15 
συμπίωσιν, ’ Εκλβψιν Ηλι& πςοσηγοξενκχσιν, & tcus 
άλη^είαις τ3 ΦΜΐϊίξος εκλείποντοε, α/λα ίοκδντοε- εκλ«- 
^«ν, έκ τ 5 /aiir’ «ΰγο£ «̂ν μγ\& οξχ&αι, τ 5  τΡί Σελήνής 
iisigyovTC? σώματος. Έν ίε τοΠί τοιχυτχις ylverotj της 
Σελήνής ύποδξομαίς ό Ηλιος ημϊν αφανής, εν/οτε /χεν 20 
ολοί · τοο ττο&« ie, κατά τι μέςος χυτζ, ττ̂ οί Ac’yov 
T»;ff υποκςυφεως. "Οσον γχς υποβέβηκεν η Σελήνή, Το- 
σζτον κ& ψ 7ν άκα$όξατον' rSro kW πςός ημάς the εκ
πέμπει το φως. ’Α̂ λ’ »f μεν λεγομένη κχτχ τον ■Ηλιον
"Εκλειψις, 8κ szi στάλος οουτδ. llocvry yxp αμείωταν a 5 
ο Ηλ;οί ε%« το φως ccet key ειλικξινες. Η όε Της Σε- 
ληνης ^Εκλετφις, χυτής της Σελήνής σΐοίΒος εςι* ηομ 
υμτ βολιίθααν, «  κχτοί όόν.ησιν ’’Εν.λαφις, "Οτε 
yeef η Σελήνή τω ‘Ηλιω κχτχ ΰιχμετξον yivsTXj» Άξός 
μεν τχς υ7ίό τον Ζωδιακόν ευξισχομένη Βοξάοις ij No- 50 
t W , μόνη fjajiev σταχασχ παμφχης. ’Ey Τω μχσω H 
τυγρσχ, τόν ηλιακόν ύττοτείνχσχ, τότε της γης ix -  
Τ&χιζύσης, β όεχετχί τχς ε’  ̂Ηλι» χυγχς * ημ} κχΒ'ό 
μέξΰς̂  i  δέχεται τχύτχς, ά$ε φωτΙξετθ{. Κctf όσιες χυτή 
κχτχ την λεγομενην ηλιχκην ”Ε χλ«ψιν iv Σννόδω ποιεί, 3 5 
ίιχφξχτ]χσχ τ«ν ^Ηλ/ον f£ f?/xwv, τΰτ sv διχμέτξω πχ·

χ *



%η παξά της Γης. ‘Ηλ/ίί γάξ v&j Σελήνής εύξισκομενη 
τηνικαυτα μέσον η Γη, κατά μίαν ευ^βοίν, κώλυα την 
Σελήνην reus έ£ Ηλΐα λαμπηδόσιν αύγάζε&οη. Κ otj όσον 
αύτην μέξος reus ηλιακών άκΐ.σιν δ καταλάμπετα/, με- 

5 vet rSro στάμπαν άφωτι~ον. ΈνΙοΤε όε χρμ πάσα ζο- 
φ$Γ(η, ηςμ το φως ϊλον άπόϊλυσιν, ω: ηομ Sokov ηφαν- 
T£odxf, ngtj μη$ε τον τόπον εν ώττες yv, όλων όιαγινω- 
σκε&οη, τω μηόό σκιάν αύτης καν γάν άμυόςάν τινα πε· 
ξισάζΐ&αι. Ίοιαύτης κ&} ημάς σεληνιακήν ’Εκλείψεων 

ι ο αΰτόπΊα/ γεγόναμχν..

Ό  & *Η λιος εκ των φαινομένων π εξ) τάν της Σε
λήνής ’Εκλάψ&ν, μείζων της γης άνενίοιάςως γινάτ 

σκεται' κ$μ St» t Sto γινόμενος υπό γην, δ κωλύεται 
15 παξ αυτής ας τό τδ Α'&έξον υψο? τάν οικ&αν εκπέμπαν 

αύγάν. Πεξίεχομένης γάξ υπό τδ Ηλ/if της γην οι» 
την ταύτης σμικξότητα, ττων αν κωλυΒοεν οά ακτίνες 
εκ τάν άκξων αύτην, είς τό τδ Αι&εξος ύψος διαβιβά
ζ ε ι  α/$ Διό xsfi καταλάμπετοη τα ύψηλότεςα τδ Κόσμ&* 

20 καν τω υπό γην «να/ τόν ^Ηλ/ον. ’Εν Ήυκϊί δε άσι τότε 
τα  χβαμαλωτεξά τε H&j πζονγαότεξα. Νυ£ γάξ έδέν 
ετεςον-, η της γην η Σκιά. Τδί τοιχύτης #ν Σκιάν, Six 
τό μέγεθος τδ Ήλΐπ γινόμενης κωνοαδΰν, ηςμ τΐίν μεν 
βάτιν εχύσης πλατάαν, συμπαςεκίεταμενην τω μίξα της

2 5 γης ·, οσον δ καταλάμπε* ό 'Ηλιον' την δε κοξυφην, άς
ϋ|ΰ ληγασαν * τά μεν άνω της Σελήνης KW ύψηλότεξα 
την τοιαύτην ηομ κατά μήκος ύπεξβοάνε* Σκιάν. 0&εν 
ήδάς κόξητοά ποτέ των ‘Αςέξων ταύτη πεξιπεσάν. *Η 
γάξ αν εφάνη λαμπξότεξον εαυτζ. Τά φώτα γάξ 

30 εν Νυκτί μάΑον, η εν 'Ημΐξα λαμπηότεξα φαίνεται- Δια 
K&j οι ’Ατέξες οΰΒξίας ίΐσης εν άσεληνω Νυκτί, πλέον εχα- 
σι τό λαμπξόν, η της Σελήνής διαυγαζάσης. 0 / μεν Sv 
’Αςέξες άπαντες ύπεαφέξοντοε της Σκιάς, μη φΒανόσης 
tts το νψϋϊ ctvrcvy. tide Zehtivtt 7ίξοϊ*γ*ιος scree, τα>

3 5 της γης έντυγχάνα Καίνα πεξ\ τό άκξον, οτβ διαμετξ^σα
Μ 2 τόν
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τον *Ηλ/βν, ύπο τον αυτδ φέξοιτο Κύκλον * μν\Τ* πξος 
τα Βο?«α, μήτε 7Τξός τα Νοτμ νεύασα.
/\ηλον S' εντεύθεν , on ττολύ σμικξόν οσον σίξός την 

Γην, το σώμα της Σελήν»·,ς ew * etye tcc στες) το 
ακζον της εκ γης Σκιάς '*&) Nu*]es, βλον αυτό υ̂νοαντο j 
πεξιχάν. Κocj τέθ’ ai/jtTv επί Tots δείειγμένοιε δ γξαμ-
μικως-, α/λα λογικως. *Εϊω όη Πόξισ̂ μα ταυτα μεν, εκ 
της β ί τον eyJosv Ψαλμόν ’Ε η̂γησεοοά

Έ * » #  πε̂ ί 'Τψωματων κ£/ ΤαπβνωμβίΤαν KPV Ο/κων 
no/ Έναντ/ωματων Των ?v toT? Πλαΐ’ίΐσ*ν, έφ^ημεν iq 

πζο&'χλοίβ&ν, «η αν Μ  ον το ψωμά, Ταττβνω-
μα * τό μεν, κατα το ύπεργ&ότεξον xgff πςοςγ&ότεξον 
των εν τοΊς Πλάνησι Σφοα^ων · ( εκκεντξοι γάς «σ/ν ou 
ττχτΜ πςο£ την Σφάίξαν τδ Στεξεωματος , x&f στςός 
ci&viAxs' ηα} τα μεν, των μεξων έχασιν υψηλότερα* ι j  
τα Jjp, τ«ττ«νοτρ?α*) το <$ε Τβήτείνωμα ngc/ Ύ-ψωμοο, 
κατά τ*ιν τδν Ζωδιακέ ύπε£ά/λχ£ιν. Πάντβς yας οι 
Πλανήτες πλην τδ Ηλ/a, ηομ το7ς Βοζείοις ηομ Tots Νο- 
τιοις n&j τοίς υπό τ ον Ζωδιακόν, εν τω ίλικοειΰως κινεί- 
(&α/, 7Χζοηεςχοντοη. Πε̂ >/ Tara τδ Ταπβνωματοί· Κ# 2 0  
rara τδ 'Τψωματοί, οΤμβμ raf ’A^oAoyav &αλαμβοί· 
νovrac, <Wy«c0 a/ ‘Υψώματα των Πλανητών βναί τ/-
να ΖωΑα, ηα/ αΑββ ίη Ταττβνάματα. Πωί yoef αν
α/λωί, «η οΤαυ^οί·, *Τψωμα της Σελήνής, ε* μη οτι- 
7ff£ ΰπ’ αυτόν γινόμενα 7!ξ'ος τα βοξείότεξα τα υπό τον 2 J 
Ζωλαχόν υψδ$«/ άξχετομ$ Tijf ya? σεληνιακές Σφαί
ρας το μέσον, δκ ε?/ Το υπό τον Ταύρον* /ν’ ο Ταυ^οί 
«η τη? Σελήνής *Ύψωμα, κατά την Σφοάζαν αυτής' 
επά μηόε το ύπο τον Κχζχ7νον, της σεληνιακής Σφαίρας 
το ύψηλότατον' α/λα με'σον μέν ταύτης, το υπό τον 3 ο 
Ζυγόν* ύψηλότατον <$ε, το υπό τον Τοξότην. ^Π,ασί̂  
y«Q ο Ηλ/of υπό τχς Δι$υμ&ε γινόμενος, της οικείας 
Σφάκας καταλαμβάνει τό ύψηλότατον $τως η Σελήνή 
τον Το|οτην ύποΒΐχσχ, της οικείας Σφοάξas έχε* η& 
αυτή τό ύψηλότατον. 35

‘Ομόν
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Ο ζν ”  Ηλιος τόν μισόν ύποτξεχων αά τδ Ζωλακζ,
πξός τοο τδ Κοσμϋ βοξαότεξα υψηλότεξα γίνε·

τα/, Λάτδί των βοξ&οτεξων Ζωδίων υποδομής' λά ίε 
της των νοτιωτΐξων, πξός τοο νοτιωτεξά τ ι κμε ταπεινό· 

5 τέξα. ^Ε%« όε >tgc/ το υψηλότατου τϊίί Σφοάξας αυτδ, 
ΤΓ̂ οί τα βοξ&ότεξοο Ζωλα * >(£/ <w« tsto γκόμενος υπό 
τόν Κ̂ /ου, ί%« λττλδυ ^Τψαμα τόυ Κ̂ /όν. Ου μο'υον 
γ«£ τοΤί ύψηλοτέξοις τδ κόσμ8 μεξεσιν εντεύθεν αξχετομ 
πξοςφο^ταν' αΆά Κ& τα τηο οϊχάας Σφοάξας ζήταν 

ι ο υψηλότεξα ’ κ# υψβί υψδτα/ βέχςι Αζυμων όλων. Του 
J? Καρκίνου ΰπΌΤ ε̂χαν, δ ποιάτομ μεν πξός τα' τδ κόσμχ 
μίξη ταπάνωσιν ’ (Ικ Αεοντος γάξ αυτή ) τί·?£ S’ οΐκάαα 
Σφοάξας άξχετομ ΤΛπανύ&ομ τϋ άκξοτάτχ υψώματος' 
*&} Side tsto η#} κατά κοςνφην ων τιμών εκ της τ£ Κόσμχ 

15 εγκλίσ&ως H&j πξοςγαότεξος άξχίμένος γίνε&ομ, ngof 
ημών εγγυτεξω κατά κάθετον. Κομ το Βεξμότατον εν Ζω· 
λίοις εχων εγγειτονΖν, λέγω οη τόν Λέοντα, μαζόνων γί· 
νετομ καυμάτων αίτιος, η ότε το υπό τάε Αιόυμ8ς πεξίε- 
νόςει τμήμα, της οικείας Σφαίρας τό ύψηλότατον. Keei 

20 ο μεν Ηλιος, ατωε.
Q i όε λοιποί Πλανήτες, πξός μεν τά  νοτιωτεξά υπό τόν 

Ζωλαν.όν άξχόμενοι φεξε&ομ, λεγοιντ άν Ταίτβνδ- 
<δα/ * τη S’ εντεύθεν άνόόω μετά την τδ μέσα παξάλλα· 
γην, πξός τά  υπό τον Ζωδιακόν βοξειοτεξα νευοντες, λε· 

25 γοιντ άν ‘Τψδ<Οα/* καμ τό ζάλον νφ’ ό την πξός τά βο· 
ξειότεξα νευσιν ό Πλάνηο άξχετομ ποιά&ομ, λεγοιτ αν 
τδ τοιύτΗ πλάνητος ’’Ύψωμα' τό S’ υφο νευαν άξχε
τομ πξός τά  N oV/α,* tsto Ύαπάνω μα. Τ ό  μεν τ  οι
τη φύσε* τ δ Πλάνητος οίκείον Ζάλον, ΟΊκοο uvts τ S 
Πλάνητος κεκλητομ’ τό ό’ ανοίκειον η$μ άπξοςφυες, 
’Εναντίαμα.
Αιό τ δ μεν ‘Ηλίμ τδ ΒεςμοτάτΒ τό Βεξμότατον ζάλον 

όϊκον εΒεντο οι 'Α^ξολόγοι, τόν Λέοντα’ ”Ύψωμα, 
τόν Kf/ο'υ · Τ απάνω μα, τόν Ζυγόν’ Έναντΐωμα, τόν 

35 ‘Ύλξοχόον, τό ταυ ζωλων βψυχξότατον.
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δε τον ψυγ^οτατον Κξόν'ον, τΰμΧΛλιν ττεστοιήκοο· 
civ * ΟΤκον αυ’τω <Jovr«·, τον T<ifc%cov * θ 7κον ετι- 

ξον-, Τον ΑΙ'γόγ,εζων, χ# «υτβν χειμερινόν ζγδιον H&j 
•ψυχρόν * βί ο̂ο A) χα/ £xfov, εν Τβ7ί αυτίί πλείοσι μεξε- 
σιν · τβν Ζυγόν* Τα?7«ν»μα, το'ν Kf/ov Έναν-5
τίωμχ, τον Λέοντα. Έττε» Α ό KfcW χ# ικχνωε ζηξδς, 
δεδοόκατιν ηύτω χ$ί/ ετεξον Έναντ1<αμχ, τον Κοοςχ7νον% 
ζαόδιον ύγςότΛτον·
Ο  Γκοί Δ/co τ3 εν μεσοΤητι χξοόσεως, Τo^oriff Χ£/ ϊ%βυεί * 

''Ύψ&μοο, Κα̂ κΤνοί* Τοοττείνωμα, Αϊγόκεξως' Έναν* j ο 
τιωμχτη, Αζυμοι x&f ΠχξΒενος.
QTxoi *Αξεως, τχ Βεξμχ ngcf ττλεον K̂ <cf χ #

Σκοςπίοε' ^Ύ-φωμχ, ΑΙγόκεξοοε' Ύοεη&ινοίμ», Κεοξ- 
xTvoff* Έναντ^/ιατα, Ταυ^οί χ#  ΖυγοΈ
QT«< 'Αφξοδίτηε τής εν μεσότητι κξάσεως, Ταυ^οί KSffl 5 

Ζυγόν * ^Ύ-ψωμα-, ’ΐχ&υεε' Τα#«να/<α> IIa?&eW* 
Έναντ/αί/κατοί, Κ ;̂οί Σχοξττΐος,
Q îtci ‘Ef/x3 ευ'κ«ατοΰί εχοντος, Δίδυμοι χομ ΤΐοΟξΒενοε * 

^Τφωμχ, ΪΙχςΒενοε. Ταπ&νωμχ, ’ΐχΒνεε, οι αυ
τοί K9V Έναντ/αμα* ετεξον ΈνΑντίοομοο, Τοζότηε. a ο
Qixuf Σελήνης τής ύγξοτάτης, KafxTvoff* Τ̂-φύομοο, 

Τα,υξος · Τατταναμα, Σκοξττίοε ’ ’Εναντΐωμοο, Αι- 
γόκε̂ αί·.
j""j£wrev ΖαίΑον εα̂ /νο'ν ισημερινόν, δ Κξιοε Ύ*, τχν Kfa- 

<τ<ν, θερμόν. Δίο χ#/ ΟΤκοί ”Αξεως α>ε ΒεξμΧ' τής 2$ 
δ' 'Αφξοδΐτης Έναντ/α/Lta, γνωξιζομέίηε tv μεσότητι κξά- 
σεωε’ ή δή μεσότητι, το Βεςμον οίντίκε*TO/* MtBcc7Tt(
Χ& t u A a , too πόξ$ω μεσότητοε.
Λ,ευτερον Ταδιον, ο* Ταυ^οί y , εν μεσότητι yνοοξιζόμε· 

νος κςοίτεως. Διό χομ τής 'Αφξοδΐτης, θΤκοί ο Ταυ- 30 
fee* *Αξεοος δ' Ένχντίωμχ το τής χξοίσεως μέσον χκ εχον
τος. Τf/rov, οί Δίδυμοι Π, rxirhretv εύκξχσίχς μεςόν·
Διο nge) όϊν.όε 1?<ν ‘Ef/κδ* φε̂ ον <& τα νότ«β Βεξμχ ng/ifj
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ξηςά χατ επίταση, τδ Αιός εςιν ’Εναντίωμα, μεσότητα 
χύσεως εχοντος.
Ύίταςίον, ο Κχξχΐνος ί ο ,  Ζωί/ον νγξότατον τδ*· ύγξο* 

τάτηε Σελήνης Οίκος * ΈναντΙωμα Ss τδ KfcVfc τδ 
5 συν επιτεταμένη "ψνχξότητι χομ πο/fajv χεκίημίνα ξν\. 

ξότητού.
\\ίμπΊον, ό AAw SI, το των όλων ζωδίων Βεξμότατον, 

‘Ηλ/β /ulv ΟΤκοί τδ &εξμοτχτα * ίναντΐωμχ άε Κξόνα 
τδ ψυχ^τατ».

*W ηρ. ευχςατωε έχασα κατά μίξη τά  
νότια, χ$μ Six Τ8Τ0 ίευτεξοε Οίκος Έξμα τύγχανα* 

act' κοιτά τάβςχ Si μίξη αυτή, χ$μ Βεξμοτίξχ τα με* 
Τξία x&j ύγξοτίξοι. νΟ$εν xgj Αιός ίναντΐωμχ.

"ΡΓ QSoptov, ο ZuycV ώ ,  Zowv (p&vezrwfivcv 1  σημερινόν 
15 KSV « f  επιπχν, f υ«£*τον. Otfev Αψξοόιτης ετιςος

Οίκος, "λξεος S Έναντΐωμχ.
"QySoov ο Σν.οξτάος Q , Ζάλον 3 ;£(»μο'ν η#/ ζηξον, καν* 

τευ$εν ",Αξιος ετεξοε Οίκος ’ Έναντΐωμχ S 'Αφξο*
Sirtji.

z o ’̂ vvotrovy ο Τοξότη* μετξΐχς μετόχων ύγςότητοε, 
Hgj μετξΐας &εςμό τητοε ίν το7ε εμπξο&εν μεςεσιν * «  

πςοηγάμενοι λίγοντομ* ποΧ̂ ηε S ενκξχσΐας εν το7ς μίσος. 
Αιό χομ πξωτοε Οίκος Αιός. Έπά S* πυξάόη φίξε* τά  
ο7η&εν χπεξ επόμενα λίγοντομ ̂  ξηςά ίε τά βόξ&α x&f 

95 τά  νότια χχΒυγςα, Six την τοιαίτν,ν ά\ ωμαλΐαν, Εναν* 
τίωμά εζιν Έξμχ.
/\ίκατον·, ό ΑΙγόκεξωε 1*, τινά μεν εχων ενυγςα μίξη ’ 

τά  πλάω Se, ξηξά’ xgij το συμπαν, πό^ω τδ με* 
ΤξΙα φυχξός’ *0 §εν Οίκοε τα ΚςόνΧ' της Ss Σελήνή 

jo  Έναντΐωμχ, μηίεμΐαν ίχάσηε ίν φνχξότητι McTfav, aL· η* 
&Ι χομ &εξμότητός τίνος μετεχάσι\ε ίκ τα ‘Ηλΐα χχτεπχ*  
σαγωγην, πο$ω τε πχσηε ασηε ξηξότητοε.
'Ĵ vSskxtov, ο ‘Ύ ξ̂οχόος ^ ,  Ζωάιον ·φυχξόταΤον, KfoV» 

μεν ?τεςος Οίκοε, ‘Ηλ/tf <ί'’ Εν αν τΐωμα.



A vMxcerovci Ίχθυ?* X, roe πςοηγΗμενα μεζη πεξίφεςον.
τ λ  ε υ κ ξ α τ α ’ & υ γ ςα  $ί π ω ς, too Μ ε σ ά τ ε  κοά N o n ce , 

ttotvreZSsv ετεξοε Οίκος οντεε Δ ιίε . Έ π «  de τ α /ku  
μεβητω ν  ’Ιχθύων πυςωση τ ε  ncy καυσω$η·> κα,τοό τ κ Ζ τ χ  το 
ro/yrev ζω&ον, Έ ξ μ ϊί ΙςΙν ’Εναντι'ωμχ. Γ ρ ά φ ετ α ι <$£ $ 
X #  πτωε ο τ η  Κξιπ χχ?ο ο *τ η ξ  ϋ ,  χ #  η τ μ  ο τ η  Τ οοΖ^η  
$ l>  ηομ ά π ο λ υ τ ω : ο τ η  'Ύ^ξοχόπ-

'J'eeiJrei πξοε την ημετεξχν εν λόγοιε^Εζιν εκίε^αμενχ 
την χίξχνη  n&j όλιγΐϊην εν μα§ημχσιν &8ησιν, τοΐς I ο 

φιλολόγοις ημ} φιλομχΒίσιν εκδεβοτομ * τη την επ' ά μ α · 
Β ιχ HOf χφ ύίχ $ix$£xvctf χχτχγνω τιν , το τη  φ .λολογίχ  
Τι συνειτενεγκεΐν πξο§εμ£νων ημών ωε λόγπ  cc&ov, Ε» <ίί 
λόγπ η&ΐ η ευγνωμοσυι·η, πως αν χχτχγνοΤεν cl φιλολό- 
y c i ,  μα&αν μεν χν χ #  χοίξίν ομολογησοαεν τω  Θεω. 1 5

184 Niwtyogs re Βλεμμ$8

* 0  Qeog $όζ& σοί τη Τΐλϋε χάξίν.

nival



ΠΙΝΑ* k a t a  α λ φ α β η τ ο ν
Τ Α  άκξίβως εμπεξίαλ^μμενων ry παξά- 

c y  ΦΤΣΙΚΗ 'Ύ π α & έ σ ε ω ν ’

Τ » φ ,

Δια' με'ν τβ Πρωτβ Άρι&μβ S i x  S i  rS
Ο ε ν τ ίξ β , oi Σ τ ίχ ο ι

A’A^of, eew yijv, οποίον. 6 4 . κβ.
eVeTeV f?/y οσυγκηύμονος x&j μη, Τω νπ ίχκ χυμ α η . 

6$.t. 121. λ ΐ  132. ιβ.
Α ίΒ η ξ , π ό § ε ν . 1 2 8 . * λ  Τ # τ «  fc«£ev k $c/ W o  η λ Μ ξ η ίϊ .

6 4 .  λ λ  T<V β etvrS  τ ό π ο :  j  6 4 . t.
A&f/tty. r/· 76· Kf.
A<?, r< ονομάζ$τ<η. 66. x£
Α Ι& ή σ & ε ,  τ τ ί ί  «<πν eV Α Ι& χ ν ο μ ίν ο κ . t g . e.
Ai&tfTUVy toc fttv oiofctrcty  r «  eivtlMt'JM. $ 6 - $&,
A mov hsh Άξχη, $tu<pifH<w, 1,1.
Air/ev, ττοΛ«χ«ί·. x. xa.
A*r«is χ,υςίοος. t. λα.
A ’tT M  KSH Σ υ ρ ό τα ν »  δ α φ ίξο *. Ι . λ £
A m a  A ίτιβτ* Καθ’ «tire, h#  χλτ«  Τυμβεβηχόε.

ί ο .  λ α .  Π ^ ο -ίχ ϊ}  K #  π ό ^ ω .  Μ .  θ ,  Δ ν γο ίμ α
*Εvefyeioc· 12. <?.

Ά τ τ β λ ίλ υ ^ ν »  k W  συμπβττΑβγμΙνα. x ι .  λ &  T b a e e A if ·
λ  Aon



λ«ν A‘/r/«. 13. Α<τ/« χατά Συμβεβηxos, y Τυ%Η
n&j το Αυτόματον. 13. χζ·

A5rwv αχ^οτατβν txa<?a1 ζντητέον. 1 2 . x.
A ΪΤιχτοΊς, χαταίλήλως άποδοτέον τ α  Α’ΐτια. i 3 . κ<ί· A»· 

τ/Λταν εκάςω, πάντα βνθεωρζνruf τά  Am«. 1 2. χθ. 
*Επίτινων Aittotrw , r*v<* twv αιτίαν συνέςχεται as 
r αυτό. I3.<?.

*Αλ» A’/rtcv, οποίον. ιοβ. λί.
"Α λ ω ς π ό τ ε , xgy πόση yivsrotf. lo g .  <f. σημνω δης. 

l o g ·  «£· ITefi Toy HA«y ελοοτΊοναχίς cvvhxrxf. 
j o g .  x£. Δ/« γ < ^ποικίλη Tois χξω μασιν ωαπεζ y ϊξΐ£.
1 1 3 . λ .  1 1 4 · κ. f.

Άμεταβλ>;σ/α, τί· 37· Τ·
'Ανα^υμίασκ λτ7*. 65· λ?· 8$· »$·
'Α να φ υ σ ή μα τα  εκ της γ η ς , τ/. g6. λ/3. 9 1* λ .
'Ανέμων vA>j, τίς. 88· 7· Ο/ έλά%ι~ω, πως a^ovraf. 

88· κ/3 . ‘Η πάντων Κί\ησ/ς πλαγίατε xw λο£η. 88- 
Ay. Ο !  πάντες ύυωχοάόεκα. 88. λ λ  Α/9^/ο/, τίνες. 
89* Ty^o/, τίνες. χζ. Βηξοί.χη. Ν/φετωά6ΐ<.. λ.. 
Καυματω.!»*. λ«. Άςξαπώοί. λ$. Χαλαζωδ&ς. ζ)θ· *· 
'Εχνεφίοη. y. Τίνες τίσιν άΐτιπνέασιν. χβ. 'Ανατο- 
λεχοί. χθ. Αυτιχοί. λα. 'Αςχίωοε. λ$. Μεσημβξ*· 
voi g i. #. 'Απόγαοι. $ .  'Εγκολπία{. ty- Τυφω· 
νιχοί. <<?. Έχνεφίομ. ιζ· Έ%υ$ςίομ. ιθ. Ευθύπνοα. κ. 
'Αναχαμψίπνοοι. χβ. 'Eryviuf. χβ. Όξνιθία .̂ χ$. 

Άντιπεξίςασις, τί. 77* 'f*
*Αντίπο&ς, τίνες. 156. Ar 157·*$· Τ*τ«ν πάντα άν· 

τεςς»7ί!οη. i 6 8 -y- 
' Αντο/χο/, τίνες. χ 5 6 * χχ· I 5 7 · <£
*Αντοίχων χοινχ χομ ετεξα. 1 6 7 . λ ? · ι 6 8 · «·
Απαξον, 5«ντ*χα>ί·. 53·*· Ofsrrf? Συνάμα ytva*

σχετομ. 5 4 · *«· ’Evê ywoc ΰκε&ν εν Κοσμώ. 5 S·5* 
^Απηλιάτης 9 ποσχχως λέγεται- 88· λ*.
Αποσα χμ} “Ατομα, τινχ. $2. ιζ.
'Ατίίόμενα, τίνα. 5$. tx.

Άξετά}

Πίναξ των εν τί ποι?8<ηΐ



^Αξετομ. rocte ’Aσυμμετοίκις evxvTihvrctf. KUf <tt οίσυμ· 
μ ε τ ξϊ*1 cî riAous μ ά χρντκ,}. 3 2 . a y . .

Ά ξ ιΒ μ ο ς  ngtf Ά ξ ίθ μ 8μενον, 8ιτ]όν. 5 0 . /θ.

*Αςκ\ιν.οί K&f ‘Ανταςκίικοι Κύκλο/, r/W. ιόο. κς» Έναλ* 
λάτΊ>ντομ. 132. tu. 160. λ*, i6i.ee.

'Α ξχ η -, π ο ίλ α χ ω ς  λ«·7*τα/. 1. t y . Σ η μ α α ψ ε ν χ  τ χυ τ η ς .
3 . ^

'Αρχοη Τ ξ& £ των, Φυσικών. 3* λ .  7 * ^ *  Πα?£ μ εν t p « s\ 

ΙΙΰί Js <ίυα. 4· £  7* '£· '
'Αςίξες &άτ\οντκ. 7!ω$ ylvtvfUf. 67.8. κγ. 6Π· ιζ· 
*Αςέξκ, Πυκνοί ηομ λαμττξο) Truvret* 12 9· /3 . ΣφαΆξοκ* 

ί&ς. θ. &itu*8vrctf. 174. " Ο/' 'Απλανές xtyftvretf
Τξιχωϊ. 1 29. κ>ί· Κα/ 0/ Πλ«ν>2Τ«·. ι 30. Kf. 1 7 5 ·  *>· 

Δ/* τ» Πλί^τίΥ ωνΰμά&ηϊύίν. 129. λ?. 175* 7· Ου 
vnTsryxviV h τω Στεξεωμχτι- 17 4 · λ/3. Ου xivSvTotf 
χτχ*Ιού£. 133 Π· Ά?λ*tAtKceiSw. w. *Aμείβατι Τον 
Ηλιακόν. κ.. 'ΎψΖντοί/ ηομ τχπ&νϋντομ. λ, Σχήμα* 
ri&vroif 7Τξόε ufofatss; ττενταχωί. 134· Τ/ν*ί τ$
'Η λ /a 9Tc*v octpfcccvTctf <$ιχτημα, >(ρ T/W f * 7ra v . x r. 

Συνο^υΰσ·/ τα ‘Ηλ'ιω. κθ. ..Τϋτων Οίκο/. Ι 3 7 · λ3 » 
‘Ύψάματα Κ97 ΤωπΗ\·ωμχτκ> ngj Έναντ ιάματα. 
138· λ «λ ‘Η rarav Τα£/*· »<# Knij<r«v
130. A y . 176. jj.̂

*Α ςεξεί άνίχρννες n&} <Wpvo/, Λ05 τ/ Φοινικοΐ. ior. κ#. 
'Αςξχ,πνι 7iIt8 xuA&TXf. 97* /?. Tiverotf μ ε τ ά  την Βξον 

την. /?.
*Ατμ<ί·, τ ι .  6 5 . λ<£ 6 6 . y .  7 4 · 'Ο  τ χ ν τ η ς  r o it t s s 

Strict. 7 3 · S'* Πο^ν Y]TotvTY]i' *Α ξχ η . κ γ .  7 5 · <*· Π β τ *  
Δξοσον κ&4 Ϊ Ια χ ν Μ  α π ο τ ε λ εί, η.

Α υ ζη σ ίί  Φ υ σ ικ ή  τ τα ί y iv s r x f .  3 9 · λ α .  2 3 · λ λ  2 4 . </3. 
Μ α θ η μ α τ ικ ή , ty . Λ ιχφ έ$&  ε μ 7ΐπ νμ α τω σ εω ε Hgj ’ Α λ ·  

λο/οόσαοί·. 40·
Α υ τ ό μ α τ ό ν , τί<τιν εμφοάνετομ. 13» κ £  Δία τ< Ι τ α  κβ* 

κλ)}τα/. «4< κα.
Αυτό, κ?7 Έ υ των ’Evavr/αν Αίτ/βν» 6» /ά» Π«ί· Jvvarotf» Λ ' \ >! _

m etf ον μ η  tv. 8 . <y.

Λ a Αυχμοί»

Φ v m  'Ttto&sV&ov.t



λοον Aιτιά. 13· <£· Amcc κατά Συμβεβηκός, η 
Hpy tc Αυτόματόν. ι3· *£

Α’/πον αχζ>οτ«τβν txaVat <̂ ?τ>;τ«ν. 12. κ.
Αίτιατο7ς, χαταίληλως άποδοτεον τα  Α’ΐτια. 12. χδ. Α»* 

Τί»ταν έκάςω, πάντα ivBsooPbvTOf τα  Α'ίτια. ι 2. y.3". 
Έπίτινων Αίτιατων, τ<ν« ταν α<τί»ν συνί£%βτ#/ « ϊ  
ταΰτό. 13·^·

*Αλ« A’/r«>v, ο'ττοΤον. ιο6. λΑ
9Αλως πότε, χ$μ πόση γίνετο^. iog. <f. Ε̂ς’/ σημε'άδης. 

jog· «*. Π?ξ>< τον *Ηλ<ον ελατ%νάκα' owharof·
408. χ£ Δ/« τ< όποιχίλη το7ς χςωμασιν ωσπες η ιξις.
1 I 3· λ. I ! 4· «· Λ 

’Αμεταβλησία, τί· 3 7 * Τ·
Άνα&υμίασις &τ1η. 6$. λ<?. 86· *$■
'Αναφυσηματα εκ της y>ii', τΐ. 8 6. λ/3. 91· λ.
'Ανεμων 2λ>?, τις. 88· V- Οί ελάχιτοι, πως a^ovTOf. 

88· κ/3. ‘Η πάντων Κίνησις πλα'/ίατε km λοζη. 88· 
λγ. Οί πάντες δνωχοΰδεχα- 88. λΑ A&f/o/, τίνες. 
89· <Α ‘Ty^oJ, r<W- χζ. Βηξοί.χη. Νιφετά$&ς·λ.» 
Καυματωδας. λα. Άςξαποάοι. λδ. ΧβλαζωΑ»;· 9°· *♦ 
'Εκνεφίαμ η. Τίνες τίσιν άντιπνεϋσιν. χβ. 'Ανατο
λικοί. χ&. Αυτιχοί. λα. 'Αςχίωοι. λδ. Μεσημβξΐ- 
vol. gi. ε. 'Απόyetoi. ιβ *Εγκολπίοη. ty. Τυφω-
νικοί. ις. ’Εκνεφίοη. ιζ. Έζυδξίομ. &. Ευ&ΰπνοα. κ. 
*Αναχαμψίπνοοι. χβ. 'Ετησίοη. κβ. Όξν&ίοη. χδ. 

Άντιπεξίτασις, τι. 77· **·
'Αντίποδες, τΐνες. \$6. λι. ι $ γ Τπτων πάντα άν· 

τεςξατίΐοη. ι68· *!·
5 Κντοιχοι, τίνες. ι $6. χη. 157· A 
' Αν τοίχων κοινά ημ} ετεξοο. 167· λ*. ΐ68· «·
Απαξ?;, πενταχως. 5 3 ·*· ΟΪςπεζ ενεςι, δυνάμει yivot* 

σκέτοι. 54·*«· 'Ε-νεςγεία άκεςιν εν Κοσμφ. 55·*· 
^Απηλιάτης, ποσαχως λεγετοη. 88· λε.
Αποσα x&j "Ατομα-, τίνα. $2. ιζ.
‘Αγόμενα, τίνα. 53· «*.

Άξίτά}

Πίναξ των h τ3 π&ςέώι



lAffTci/·. Τ«7ί·*Ασυμμετ?!α*ς hctVTibvrttf. Κ#/ βί «συμ- 
μεγξΐο  ̂ ciAriAcets μοίχαντκ}. 3 2 . y.y.

*Αςι$μο£ K3H 'Λζ&μ&μηον, Αίτιον. 50. /£Κ 
Άζκΐιχο) κμ ΆντοίξκίΜοΙ Κύκλο/, t<W. ιοο. κ*>* Έναλ* 

Aocrlwretf. ΐ32. ice. 160» λ*. 16 1. «.
'Αςχη, oxe&a%£f Aiyerotf. I. iy. Σημοανόμενχ rχύτης*

2. />.
'Αξχοή ΤξΗ·; των. Φυσικών. 3· λ. 7·'*» Παν μ£ν τ/>«ί'.

IlJJi Αν Αύα>. 4· &  7 · *£· '
'λχίξις Stdrlovress ττοίς yhovtetf. 67· *· xy. 6 ll ιζ. 
*Α?έξ& 9 πυκνό) ngj λαμπξο) yxuvTes* 12 9· /3· Σφοαςοα*
• Α«?. θ. Aieufsvraf. 17 4 * *?· 0 / 'KTTKccveis tiiySvrctf

Τξιχωί. Ι 2 <).γ.η. Κα/ ο* Πλ«ν>?τ«·. 130. κ<\ 175*?· 
Δ<* r) Πλ«ι»}τ«· ωνΰμοί(Βη̂ αν. 129· λ?. 1 7 5 - 7 ·
5ΓewryccTtv εν τω Στεςεωμα,τι. 174* λ& Ou xtvSvretf 
utccaImf. 133 V· *ΑΛ*thtooetAw. ιη. 'Αμ&βΰσι rev 
Ηλιακόν· κ.. ‘Τψβντα/ ιφ/ τβΗτβιδντα/. λ. Σχημοί* 
τίζοντοί) 7ϊξθί α^ηλϋς σίεντα/χως. \ 34· A T/W τ3  
‘Ηλ/ίί όταν citpkccvTctf Αιατχμβ, up} rives άτΐοίν. tee* 
Συνο ε̂ύΰσι τω ‘Ηλ/«. κθ. ;?Τ#τα>ν ΟΤκο/. 1 3 7· λ$. 
ινώ ματα  γομ Ταπ&νωμχτα, μρ} Ένοοντ ιάματα.
138· λ κΑ *Η rarav Τα£ν πεςιο&χη Κίνηow*
130. Ay. 176.

Άςίξεϊ ccvi%gvres μρ} Αυομ*νο/, Α/« τ< Φοίνικα/. ιοί. κ#. 
'Κςξκπγι ττότβ καλ&τοη. 97·<f* Γiveretf μετά τψ Βςον· 

την. <?.
*Ατμ)ς, τι. 65. λΑ 66. y. 74- A eO returns τοπ$ς9 

iirics. 73· & Γίο.θ?ν ητχντην Άξχη.κγ. 75* «· Πβτ· 
Αξόσον μρ} ΪΙοίχνην αποτελεί. η.

Αυζησις Φυσική, ττόοϊ ywrotf. 39· λα. 23. λΑ 3 4 · <& 
Μαθ^μαπκΑ iy. ΑιχφΙςει εμπνευμχτωσεως μρ} Αλ·
λοιωσεωε. 4°· <Α

Αυτόματόν, τΐσιν ίμφοάνετοη. 13* κ£ Δία τι Ιτα κι* 
ν.λητορ. «4* κα.

Αυτό, 'Ey τ<2ν Έναντ/αν Αίτιον* 6. ια* Παν Αυνατοα* *ν % \ » _mttf ον x#j μη «ν. 8. <7·
Λ a Κυχμοί%

Φνηm *Τtto&sVswv.t



Αυχμοε, τι. 9?·
μίτά λύχμηξά ετη, dice τι επομβ Ι̂ομ. 73· λ».

7Τ(>ωτιι των Αι&ήσεων. $6. $ .
’Λφξο&τν ονόματα v&j Κινιίσβκ. 131. ιβ. 176. ιζ.

Β
B»3 fce τδ Πόντ#. 83· *?■
Β?/3ξεχμίνον, τί. 58· ice.
Βοθυνοι, πω: yivcvroy. 102. y.
Brices', AeygT#/ KW Μέσης. 89· 1.
BfrreewJ»' Νό£ xcere rijv Sf^vijv τςοττην, οση. 169. ιί.
BfovTji, τι, vrcSev, hW cvxa, H&j πως yivtTUf, κ& τί 

ift. 96· ι?.
Bfcvrav ψόφα, ανώμαλα* 97. 7.

Γ
Γ«Ace, τί. 7 3 . Kff.
Γαλάζιας KuxAcf, ττά>£· ylverctf. 71* nr. x3 . M/yi- 

<?«· e<»i KPV λοξός. 7 3 . <?.
Fmo-iff, τί. a4-Ay. 3$. Ace. Διτ7ή. 25. <?. TtW/f ^  

<t>3c?os, μεταβολα}. 33. κ£ 34. ί. 35· λΛ Imon*, 
#κε<7ΐ Κι'νχσΐί χ ’jHftyciee. 36. xif.

Γ?ν ν»μ£β ηομ Δημιύξγημα ©«?, Λαφεξϋσι. 127. ty.
Γ if, K frr fU  λογον f% «  ^ o f  τ ο  Στεςίωμα. ι 5 3. ηβ. 1 5 3 · 

y .  ι 5 4 . we· *«/ πξόε την r λιακήν Σφ&ξαν. ί 5 3 · **ί· 
Δ ια  τ'ιηαμ 8 πξό: τηντηςΣελιίνης. I 54 · ζ· ''ΕςιΣφα*· 
ξοαδης. ι 54· Ace. Tceuriff τοέ ττίντ» Ζωνα: xce- 
Atfcnv, 15 5· λλ Π^/μηγοί «βυτ?*. 157* λ*. 159· β· 
Δ ιάμττξος. 159* &

Δ
Δαλοο, τί. 66. Ay.
Δ α λ ·< ,  Trak· «ττβ  B oS J m o v t # Χασμάτων TtoJhdvus

εξεπεσον. i o a .  χ ·

Διάχξισις, χξάτίων της Συγκξίσεως. 38. λ.
Διεξόν, τί. 5 8 . η.
ΔΤνοι/, πωί yivoyrctf* 98. wj.

Πίνχ| των εν τα K&giw

Δημίϋς·



Φυσιχνί 'Υποθέσεων.I

ΔημΜ^γΙχν, «V το κζπτΊον μετχσκευχσα ®εός. ίο ♦ $.
' I 2 5· KS.

AfoW , τί. 7 ·̂ λλ ΠδΤ? ylveretf. 75.
Αξοσοπάχνη, τί, 7 7 * *7· -
Δυ>«/^«, τί. 17· λς·. 18· α. 20. κς. Δ<τ7ον εςη>. a ι . λ 

1 3 0 . λ.
Δυνα/χβ, Κδί Αννχμκ διαφεξα. a ο. κα·

Ε
E7<5W, βσία τι?. 5· & Αιχφεζ« τ S Συμβεβηκότοε. &. 

Οιίκ eV< xuf/af #σία, axmef s δε ijtVTλι;. κ. Μα&ον 
b<TKxh, ♦} «?α7α/. κ<?. λία&βν ««ret τι ro ETiJW βσία 
της^Ύλην. λγ.

Ειδών εκατόν των τ?λ«αν, >(£/ ον, 9̂7 μι? ον. 8. *£
EkJW, Λα τι πεξΰχ& την *Ύλην. $η. κδ. Δια τ! δεντεςα 

ηομ πξούτω: «σία. 6ο. if. ‘Ο areiov το κυ ι̂άτατον τ* 
t{aj πξώτωί x&j μάλιτα. rtf.

ΕΙ^σ/α· 97* κα.
Έκνεφίχ£>'Ανεμο£, πως ylvsTotj. 9 7 · λ/3 . 98· λ
Εναντίων τα 7ίξωτ» οίνωτάτοο, ΕΓίοί ι ^  Στεςησις. 3· /«.
’Εναντία,  ̂ ΕίΛ* κμφο», η §άτεξον εχοίτη βατές» 

cc7rόπ\ωσιε. 4> <£ Έ̂ το τό αυτό yivo?, τίνα «τι. κ$.
Έναντίασι? α?%<κ»ϊ, if ΆτίΙκ. 5 6. θ.
Έναντιωσ»? άττίομ, rlvas. 56. κ£
Έναντ/α, Έναντι οι? νποίςχο*. 5 7· λ/3 .
Εναντία, πω£ «σι μοίραν το πυξ hj#  τόνΎδκς, n&f nok 

το Πυ£ ηομ η Γι;. 62. κβ.
’Ενδεχόμενον, τςιτΊόν. ι 3· λα.
’EvffySv Hge/ ’Evr̂ yfycevov, ο τίοΤον. is. if.
*£vffy«a, ιΛον. 17. κΛ ι 8 · β- κΛ 20. λ. Έν?^γ«α 

Ha/ Ένί^γ«α διαφεςασι. κβ. ’Ενεςγεία διτίόν. 2ΐ. ιβ. 
’Evifyea, τί. 2θ.λγ.

*Ένοτίΐξ» των Ν^φαν, ό ττο~α· 104. α. 109. κ*. λα.
Έντ?λί%«α, ποσαχως hsyeroti. 16. οι.
’Επομβςία ποτέ μεν εν μεξει. Ποτε δε εν ολ% χάςα γίνε· 

τοη. 8 7 · ν·
a 3 "Efyov,



JEfyον, ττοσκχωε. 2 ο. λ?.
Έξμϊί ττε ι̂ ξ̂οφη, λ* αβαφ ylyeretf χςόνα. 131. nf.

176. κλ
χΕτη fτιομβξΛ άνεμωδη y&j οίυχμηξά, πότε. 86. λ<?.

8?· <*· /
F.uSh« v -/ξαμμην, άκ εςιν κπ&ξον ευξ&ν. 37. )f.
Et;rf^«v, r'tcn  ν .υ ξ ίω ϊ λ ε γ ε τ ο μ . 14.<y.

ζ
Ζ£·*, TTaJf «tjreK/Yjfr« ΐ τ β ς ο κ ίν η τ ο ί . 2 8· λ. 1 1 . tot. rtf.
Zwi/oocof Κύκλει', ο ττοΤοί. 132. κε. Ι77· Το αυτδ 

TtKcirC7 τζ'&ι <$:οϋξίσι Κύκλο/· 132. κθ· Tf/xv« rw  
7ΓΜξχ&ηλχί· Κυκλ»*·. ι 64·'4·

Z&I-jo, tI'c< '̂.λΫ̂ τ.σαν. ι 3 2. κ$. i j ’j.ytj.
Zx£"j)v cy-μαre·; X£tf Χχξ&ϊΙηζε:. 135. α. Ποτ* Totcav 

ty.ccix κνίίετ&ΐ ο °Ηλ/ον. ε. TbTxv διαίρεσα &s Μ οι· 
ξκς \goj λϊπίοί. γη. Ου κυ r ·̂ «c/ KfofrTWf. Ι37· 
χλ Τά ?£ 7ΐχζΐ~Μσι την Γ?;ν λογον ε%«ν σημεία νττες 
Γ >~ν ατα. 153· θ·

Zoovoq τη: γη:, πά τε. 15.5 · λ?. 15 6. #·
Ζ«'·3μ fuv,«csV<wv A f̂fTiS·. 1 5 f>. κοί.
Zaivt} μί<η/}, κ«λ«τ«/ ητωνΎξοπικων πεζιφες&χ. 136.7.H
Ηλ/of, 0 TroTof f<?/v *A<?jjV. 173. Ay. Πωί owr/w ποοΒωρ 

εναντίων. 74. λ?. 0 « f  xivetTotf. 133. «*.. M«£»y
ΐ?ί τ?ϊ yjjv. 140. ;ί. 'λ\1%ω* ncy δυόμενος, διά τι μ&-
ζων. 142. Ay. Πό»ί χΤλοτε ctThxt εχείΧ^ωματα. 143» 
*3 . *Ενθα υ\|/>)λότί̂ οί )) Σελήνή πξοσγαοτεςα. 1 4 8 · 
*y. Π<2* r o e f » f  v&j τάς Ήμέξα: KW Νυκ7αί οδπ«(*~ 
τΐζε*. ι 5 9 ·κ 17 5* κ£  Ουκ εν /W χςόνω τά  Τσα Αί£«- 
vt τεταξΙημόζιοο τ£ Ζαλακ5 . 164· κ$· Δ/λ τ/ ΛΌλυ» 
χςονιωτεςον εντισι Ζωδιοι: ενδιατξίββι. ιδ^.Β. Σελήνή 
επιβάτη τά : αάίβα: πολύ άφεςω:. 144· *?· *7 4 · 
« .  n<5f ή τ*τ# *£κλ«ψ;ί· yivsruf. 14 * · <7 · * 7 8 · 6  
Όλοτελης. 141. λλ Μεξιγη 142. «. Ή κοίτα την 
Σταυςνσα τα Κυχία· ιδ· Τβ τάτα μεγεΒο: vSs ev*

ΠίΜ% των έν τ5 7Γocpeoy



Φνηκϊ} Ύ πο& ξπω.

ξΙνκίΤ6ί{. κ ί .  Τ α τα  οί παξχΤΑηλοι Κύκλο/ ύπο τ η

οξίζοντοδ τίμνοντοη. 159· λ?. ι6ο. «. ΓΙως τάτας
ε^α?λάΰτει. 16 1. λ/3.

*Ηλ/αίκοί Κύκλοι τίς. ι '3 3 · /ί. ’ Εκκίντ^οί »?<?/ ττ̂ οί τον 
Za><J/«koV. 164. λθ£»

‘Ηλιχχω φαν) οί πςοσβαλοντες λυμαίνοντοη. ιο6. u.
1Η μέρα βραχύτατη, /πότε yiveretf. 162. a. Msyfetj. λα. 
* Ημερων τε κ$μ Νυχίων αυξήσεις, πως yivovTcy. 163. κ<?.

Τάτων outι» ανισότητες. ι6$. ιχ.
*Ηςεμίχ, τι. 4· «λ 22. y. 26. /λ 3°· *ρ·
’Ηζψΐο )̂ μ  όίχζα αϊλ-ηλαις άντίκειντομ. 32. λ<£ 

χυξίως, ο ποΊον λέγεται. 22. ιβ.
Θ

θάλαοεχ. Στάσιμος. 82. ζ. Ούκάναςχος. 8 3 · *&· Δ/α 
τ) ό μάζων γίνετομ. 84· *?· Ουτ ελάιΐων, πτε γλυ- 
χυτέξα, <?S' άλμυζοτέςα. κ?. Τόπος ταύτητ, τίς. 
S3- λ». IIoSpv »? τ  χύτης πιχςί» χομ 'Αλμνςότης- 
8 4 · «·

©«ον, Λα τ/ άπεξάςιςον. 118· y.o.
Θεός, ποιητικόν αίτιον άπάσης της Κτίσεως, ι 5· Ay. 4 7 · 

ς\ Oj λεγετα\ πξοσφυΖΐ ήζεμ&ν. 22. /S. Ilfaircf 
'Αλη^ης Τεχνίτης xgy Δημαι 7̂ « ·  4 &· /Λ.

®εσις &τ1ή· 48·*· 5 °* /<̂·
©ίσ/ί τδ χινΗμενΗ, τίς. 4 9 · λΛ 
(άίσις, πως vctbroy εν άσωματοΐί. 50· /♦ 
θυ«>>&«, τι. 9 1. *£
©yAy N/jVoj μηνιαία ή Ήμέςα. i6g. χη· ι^O. xy.‘

I
Wl£/<JW Α/τ/ον. 109. ρ. Πω-τ yivgrey. μ. ιβ. Τΐξωτη 

ταύτης πεςιφέξεια- ιιο . η· Δεντίξ*. /?. Τξίτη-χ. 
Τίσι τΗτών ίλάτΊας cu 'Ανακλάσεις  ̂H&f μάζας, χς. 
jsavScv *Ιξιόος Χξωμα, πο&εν- 111. χβ. Δοω ποϊλχ- 
χις φαίνονται από τ η  Ήλία. ι ΐ 2. <?♦  Τ α  τάτων 
χξωματα. ιβ. 113· <y· ‘Ο ποία τα  της όεντέξας. 
ιΐ2 . χγ. Πως αύτη yiveretf. > 12. ιζ. χβ.

a 4



5,Ιξκ, ποσν Qcu &otj. *14·?· ‘Η εκ rijs Σελφήο οποία. 
ι ι ι .  λ&

'Ισημε^ος Κνκλοί» ό ττοΤοί. 132. of. Tare το ?μ/(Γυ 9ι*ι· 
ν;··/ω, υττ^ yjjv. *5 3 · κ7 · Τίνετοη 'Αξκίιχόετβ f&} ‘θ - 

τοΤί ϋττο τον βόξ&ον Πόλον. 170. κε.
’ΐσνμεξΐα nĉ tvri, πότε. 162. <y. 163. <7* Φ&*νοποοξινη. 

102. λ/3, ι 63· λ?. κ
ΚβΜ /̂αϊ^Ανίμοί·, ο* ττο/ο?. 8 9 · **!·
Κάνωβος ο ποιος. 158· κ«.
K*wvo;J}if Άνα$υμίασις, πό&εν. 65· λε. 6 6 . of. 
Κατοί/y/V, τ/. 9 Ι · κτ’·
Κεα.Ια>, Λ /̂απο^ευΓΟί·. 5 3 · Wf·
Xexi'.ijScif} τ/. 26. κε.
Κενόν, r/j ^  ποσχπλχν. 171. A OJx IV/v εν Χοσμοο. if. 
Khrqt>\ r ’i'-jov αξχη n&f μέσον, v&f πίζας. 29. /«. 
Κεραυνό'/, γΐνετα}. 99. λ.
Κε««υν« «osj όιάφοζα. ιοο. <>. κοβ.
K»v«uo{, Κ/ν̂ τεβ*·. 2. κε. 3 7 · λ
K/t̂ cr/s·, K§t/ >j τελεία hfyy&cc. 16. ε.

τ/. <7 . Οποία έτιν Εντελέχεια. 17· Λ 'Ooro/ce 
*£y£«y«se. <f. κι. Ουκέντόν Κ<ν«ντ/, <χ?λ' εν τω κινΗμένορ 
ε ϊ ί -  ι$. λλ Πν? 7x o l m i i  ες·/ kW άί π ά 3 η σ ι ς .  i g ,
λλ 20. λ. TjW  εν$εωζ&τομ Karij γοςίοας. a ο. /of. 
22. κ&. Π»? Ο̂ βΰΐυμοί·. 22. λε. 23· 7> Κυ̂ /α*
τοίτη πασών κινήσεων, tj κοίτα τόπον. 2 3· ε. ιβ. ny. 
Κ#/ τϊίί Γενεαεαί χομ Φ$οξας. 24. κ. Kmjσις τοπική 
ΤξίτΙη. 22. λγ. 25· κ. Κ/νηατεκ έ£ αντικειμένων y/* 
vovrxf « f  αντικείμενα. 25. κ?.

Κίννισιε συνεχή r i  26. y. Κιν̂ τεα* \Α?%ι) κ#  πέξας, 
αίιοαςετα. ις. Επ' ε υθ«αϊ Κ/νκτ/ί, απειςος ν$ε μία. 2 7 *
/Λ» 2 8 . 5 . Κ/ΐ^7« 5·Έφε|»?ίΓ, όπ οιος. 2 7 · <£ Z W i% «f.
«J. ΚΙνησιεΖούϊν.Υΐ, ανώμαλος. 28·κίί· Κ»ν»ίσβν σνμβλκ-
τοtj, cvelotf. 29. κε. 3°· ?· «ί· Π <2? ^αφέξΗσιν tu Κιν>ί· 
cets uardysves. 29. λα. Κατ’ «Jot. 30,«. Κατ’α ^ ·

μόν.

ΠίνοιΙ; των έν τα π*ξ£<Μ



Φυσική 'Ύπο%εσεαν.4

μόν. λ *Εχ« εχοίςη των Κινήσεων ’Ηρεμίαν oivTiXet- 
μενην Κ& ςάσιν. χί. Κο ησ&ς εναντΐομ, rives. 3 I. */. 
Αι κατά τόπον, r?w  «ανν ‘Απλομ. &. Κίνησις ‘Απλή* 
τίς. 17. Κινησ&ς eu e£ *Ανατολών χομ ex Δυσμων, £χ 
νκντίομ. χχ. Our? *! επ' εύ&οίας τ% πεςιφεξό*. λ· 32. 
ιγ. Κινήσ&ς Κινησεσιν, ως xgcf 'ΗξεμΙοα ‘Ηςεμΐοας άν- 
τ&ετΖντομ χΑηλαις. χς. ’'Α&.ωε τη Ήςεμίχ, χ#} 
αΑως αντίκπτομ τη Κινησ& η Κίνησις. λα. Κηησεων 
Ά ξχομ-, ®εός, ψυχή, Φνσις. 47· *· Κΐνησις κατά 
τόπον, όποίχ. 49· λα. Κΐνησις όιτίη. 5» . χη.

Κινημένα bt evSeius, άνομχλως xivesraf. 28. χ.
Κύκλω Κΐνησις, πασών τΤξοτ?ξ/ύ& Των xctrcc τόπον χινη- 

σεων. 25. ιζ. Μόνη όύνχτομ συνρχης &νομ. χε. Δυνα* 
τομ yeve£5«j άπείξος. 2 8· ιβ. ’ Ες/ν ασύμβλητος rg 
(π εύΒάας. 29. Χ·.

Κυχλοφοξΐα, ό μχλη Κίνησις. 3 8 . ιη· 29. ζ.
Κύκλος, πξωτον των όλων επιπόνων Σχημάτων. 12%, ιγ.
Κύκλων λόγος πξός την οΐκάχν ίιάμετξον. 159· *β·
Κλε'φύίξα ·> τΐ. IJ2.
Κλίμα τό υπό τον 'Ισημεξίνον, οποίον. 16ο. χα. 168.
Κλίμχσι ι̂αφόζοις, πως ίϊοίφοξοι α* ενΒεωβντομ,

χομ οά ΝύκΙες' χατ* ανζομάχσιν όηλονότι. ΐ68· κη. 
169* λ

Κόμη της, πως yl\ eTctj. 7 °* α·
Κομητών σύςασις, πυξωαης. η ι . α. Δια τ) μη ποΑο), 

μη$ε πλ&ϊχκις, μησ εντός των Ύξοπιχων, oiA! ex roe 
γίνοντομ. j i .  θ.

Κόμη, πότε μεν συγκη&τομ τοίς*Αςςασι' πότε i' %. 
7 °. χί.

Κόσμος, τ /. ιτι.,ιζ· 172. λ?. ιη^.α.
Κξηνομ, f| όξων άπο^εασιν. 80. <·?.

Λ
7Τωί λεγετομ απαξος. 53· *£

Λαίλαψ, τι. 9 1· *$.
ΑΙμνομ·> πότε χαλζντομ. 82· 7· Τύτων ίιαφοξομ. λε,

a 5



Λ ίμνη  V υ7ίο τον Κ αύκασον, οποία.- 8 3 ·

Λ < ψ , π ο σ α χ ω : ονομάζετ<η. 8 9 ·^ ·

Μ
M a r i jv ,  τ ι ,  Κ95/ ποταπλΰν. 1 5 ·  y .

M  , ττα* ylveretf. 40. L·
}Α*σημβ(>»νο'ι Κύκλο/, τ /W . ί  58  · *7 ·

Μετ*/3?λ/7, τ/'. 3 3· Wf· nS&oo?«raj. λλ T/V y 779 
ΚΟ/ απλάκ. 34· θ'- 3>Ε~ιν§πι πλέον τη: Κινησ/ω:. ie. 

Μεταβολα) κατα' Σ υ μ β κβ η κο : ,  ysviow y$«/ φ$ο* 
£«/. 3 7 * S .

M fr a / 3oA>j ίπ ) roc κςείτΐω , T h i s  is  Xeyerotf. Φ5θξά t 7i!i
τα X«f<a. κ£

Μ ε τ α & ε υ τ α ,  π σ α χ ω : λέγβτοη* ι ι γ ·  ΗΫ·

Μίτα^υ, τ/’. 3 4 · °6·
Μ ί τ ζ α  τ ία τ α ? α . 5 3 · £

Ν'
Ν ί φ ο ί ,  τ ι .  7 6 . κ α .

Ν εφ ώ ν Π υ κ ν ο ί ,  α νώ μ α λο :. 9 7 * « ·
Ν / φ ε τ ο ί, τ ι. 7 7 · *♦
Ν ο ε ί ,  7τω> " ΐν υ λ ο ; ,  ηομ π ω : α υλοί. 1 1 8 ·  κ ·

Ν « ί ,  ο φ $ α λ μ ο : Ψ υ χ ή : .  1 7 3 ·  κ γ ·
Ν υν, Ά ? χ > ί χζ>ίν«. 2. v.t.
Ν υν, τ ι ,  n&j π α χα π λΰ ν. $ 2 . iy ,

Ν υ χ ^ / κ ε ^ α  τ τ α ιτ α , ν κ β σ ιν  ίσ α  κ α τ α κ ς ί β β α ν . 1 6 5 ·  » ·

*7
€ η ξ ο ν , τ L  57 · flf· 58 · κ λ

Ο
Ο/χιίτεαν &αφοξοό(. ι 6 6 . />;.

Ο /κΐΓ^ϊΠ ^ /σχ/ο/. i 6 6 .jcf. *Αμφίσκιοι.χη. 'ΕτβξοσΧίοι. λ$. 
νΟμβξο:, π ω ς  y/Woy. 73· κ/3. κ<?. 74· #· ΔιοοφΙξα τη: 

Δ(βτ». 7 6. y. Διαφοςομ tutb. κθ.
'Ο μ ίχ λ η * τ ί . 7 4 · · ^ ·  7 6 . κ/3 . Σημϋον E v ic t s .  7 4 ·  <ϊ· 

11 yiveroof. 7 6 . κ λ  
Ο ν nctf μ η  *Qvt λ χ α *  λ ίγ ιτ α / .  7 · λ α ,

*Ο ντ« ν

ITm*? των εν τ8 n&giw



Φ υσΐΜ 'Ύποΰίσεων-I
"Οντοον Συ&ι%£etf όεκα, κατά Πυθαγοςάας. 3 9 · α·
’Οπίικά θεωξόματα. 11ο. ι.ιζ. ι ι ι .  β. χβ. yj. 112 .κη.

113. ς*. ιιβ . κλ Μ 1· °6·
5Οδικόν φως-, πο/λην f%« οικείωση τίξο: το εκϊός. 

ιο5· κθ.
°Οξασις, πως γίνετο]. 103. κλ
^Ος'ασις, τξιχάς. 103· λ.
'ΟξατΖ χξωμχ, 8κ ανάγκη κατ αυτό εμφοάνε&ομ Τα 

ενοπΊξχ. ιο7· λ<»* ιο8·«ί·
‘Οςίζων Κυκλρί-, τ/ί. 132· λε. Ι 3 3 · « .
Όξυκίχ, τ ΐ  117 · tty.
Ό^ωμενα, Ar/α «ιτ/ν. ιο6. κλ
*Ου̂ «νρί·, yfwjrcV. 33· <?· Π«ί xiv»?rc<r ^  ακίνητοί.

■ 47* λ*. Ilc$«v ϋξητομ. 118- 3 ·. ‘Οπόϊος ο πξωτος. 
ιζ. λε. 1 7 3 · <$· *7 5 · *?· Ούξανοί ηομ tu των Πλάνη· 
των Σφάιξομ. » 19· α. Ουξανός πέμτίΐον σώμα, η &■ τ. 
Τινεε Απλανή Σφάεςαν τον evu~fcv ΰπέλαβον άςανόν. 
κΤ· Ό  άνχΤξος 8% άπλκο. 120. ις. Ά?λά σύνθε
τος. χη. ’Επικξατθί εν Ούςχνω το πυς. 119.$. 121. 
a. lag· ια. Ta τότα Σχήμα σφαιρικόν. 123.7. Τα 
Τ8Τ8 μ*(>η> όποια. 124· β. 'Αγενητος χα,τά πεξ*-
πατητικκς ηομ άφθαξΊος. (β. ΓΘνητός κατά Πλα
τίνα. κζ.

Ουσία τίνι, έόέν εναντίον. 5 · *£ Αέγετομ κατά το μάλ
λον ygi Vrlov. κε.

'Οφθαλμών Πνεύμα, αυγοαόες x&j φωτοεεόες. 104. <1 
Τα τπτων Netίξα κοίλα, ιζ.

νΟψ<«·, Setrxf τδ εζω φωτός. 104· κα. ’Ενεργό* κατά 
συναόγειοεν. ιο6· xy.

Π
Παξχδ&γματικόν AΤτιον, τι. 2. α.
ΙΙαξάΧίηλοι Κυκλομ πέντε. 13 * · λε.
Ιϊαξηλιομ π$ γίνοντομ- ι »6. κζ. 1$2. θ. Πότε. II? . 

γ. Σημεία e‘mv ^Ύΰχτοί·. ξ.
Π ατ^ι αίτιον ποιητικόν τδ Τίδ» επι της υλικής γεννή

σανε.



Π μ*| τώ νέν,τί π&ξ8<Γ4

σεωε. 15· «· Έττϊ της αΰλϋ* #<Γ «λα*·* «Α* ίκτ/ωίειτ 
άλιν.ξίνως. κ1?.

Ιΐάχνη, 7Γ«ί, Hsi tw**» Κίί 53rw ytaray. 7 5 · $· iy. τι
fei- 76. ι/3.

nf7r»r/ci·, τ/· 5 8 · κ·
ΙΙ^αί άποσον-, τ#. 3 6. λ£
ΙΊϊζ>/ο<κο;, τ/νεί. 156. κβ· Κοινότητες τύτων η& irt- 

ξότητες. 167. <£Κ
Π̂ γοί/ *α/ Κ̂ ϊμα/, $Μφεξ&σιν. 8ο. ιβ.
Thjyctj·, e* ex της Θαλχαζης ίίχασι rccs άςχάς. 8ΐ· <?. 
Πλαστεί, coot ε'-Βχ Α
Ποιητικόν μεν πάντων ο <8>εός Αίτιόν * πςοσεχες Jg ποιη

τικόν η φύσις- 2. y.
Ποιητικές λόγον-, ίιτίός. 4*· κε·
Ώοάτητ/ς ενοποιοί, ποτέ ως «&j, Wer« eiff συμβε- 

βηκοτα evvoSvToif- 59* λα.
Πόλο*, τι. 150. «·

.Πόλβί·, π η κινητός, κ§μ πη ακίνητος. 13°· <7 .
Πολα βο(·είω οι ένόντες, μ«£« εχ#« την ,ημεςαν, η 

ίπΊαμηνιάίαν. i"jo. κ.
Ποταμοί, r<Wff ’Αενναο*, *0/ τινες &. 8°. Ay. 81· α· 

y^cucr, rt. gi. Ay. χέξιος. gg. κη· 
Π^οΒεξμοινΒέντα, ίχυξότβςον -ψυχετοη- 7 9 » ·̂
Πυ? ςο<χ«αίε£·ί νπ έκκαυμα λεγετα/· 61. λ. Αιαφί- 

ξα TV httxoviKH. λε. 64· κ.
Πυ£ ϊΧΚζίνομενον, πως φε^ετα/. 68* χ&.
ΪΙυςωίες ηομ λευκόν, τχ£, wwf ίάκνυσι πο?λχς χρω

μάτων ίιαφοξχς. ιοί. λα.
Πυ̂ οΓ τελάα κΐνησιε, η Κύκλα feh. 121. t. 122. t. 
ΪΙωγωνΐχς, τί. 69· λε. 7°* y.

Σ
Σ«σμοί, woe ylvrretf- g2. i. Πότε. ιχ. iey. Πβ7. 9 3 · V· 

μ . n«c γιναντομ Σεισμό) εν Αυχμοίς re ηομ Έπομ- 
βζίοας- 9 3 . κα. Σωσμός Τξομωίης. 9 4 · °6· Σφυγμό-



Φυσιχν 'TflO&araov.ι
rookie η Πάλιuwkje. <?· Σ&σμων κλείω οίδη. 9 5 · W· 
Σ&σμων 'Ανάλογον, χ& εν Θαλάοσν ylvsrcej· λ?.

Σελήνή: Σώμα, οποίον. 144·$. κ*. 1 7 4 · «· *7 7 · λ Πο- 
<&εν Σελίνι; λέγετομ. 144· λ?. 1 7 7 * *7* Παν *Εκλ«\|/ιν 
ττά%«. ι 51. κε. Αυτή: ε?ι το κά&ο:. 150. ν.β. ι ?8· 
κ?. "Εκλβ'ψίί ταυτυ* όλοτελη:. 150. θ. Ι7 9 · |Γ· Με- 
fixif. 1 $(>.». Πότε δ luvaTovym'<&o/’'Εκλβψιν, χαί- 
7Γ«Ρ ysve<&OCf· 15*· λε· 17 9 * <·>· Σελήνή: Συνοδοί. 
Ι47· *»· Γέννα. ζ. ’Ανατολή. η- Ylegloks. 148· 7· 
Πό3ί φωτΐζεί. Ι44· *»· ’ilierifff aurvjr. λ. Φασβί 
auriji. 145· κρ· 14 ·̂ λε. *47· **?· Αύζομαωσεω: 
returns ταόπο:. Ι4 5 · λγ. Ουτβ αυτό χομ iv ceei κα- 
r αφωτ/ζετομ μεςο: αυτή:. 145· <7· *7 7 · «*■ Μχν 
αιίτϊ/ί σύντομο: . 149. α. 177- a. 149. κ.
Πόσυ »? ταυτίίί- σχ/α. 141. &. ’'Ejt x&j βλάτΙων τη: 
γη :, x tS Ήλ/ft μόνον. χς.

Σκ/α KαλαΒο&δη:. 140. ν.β. Κνλινδξοαδη:. χε. Keovoet- 
δη:. Τοκχυτη η τη: γη:. λ.

Σκιομ Σωμάτων τ% Σκιά συμπεξίνο^σε τη: γη:, ΐόγ. ε.
Σκεςματο: δυναμι:. 6. λγ. 3$. η.
Στα (riff, τ /· 3°· *7 ·
Στεξεωμα τη: αυτή: hi Τω ‘Ηλ/co φυσεω:. 86. «β. Ι28· 

χ£ Δια τι »τ« χεκλητομ. 127. Ay. Παο κινάτομ. 
129. χ/3 · 174· χ· Η αυτδ πεξ/μετςο: χ$μ Αιαμε- 
τξο:. 136.x. Διάβημα αυτα <Ιω: τδ ύκεχκαυματο:. 
1 7 4 · *7 ·

ΣΗρισίί, ’ΑξΥ,η κατά Σνμβεβηχό:. 3· λ?*. Απίη. 4 · '· 
Παί τα «Ια  uvrlxetTotf. *<?. Αίτιόν »Vi καθ’ αι)τρ 
τη: μεταβολή: ι x<pj & χα& αυτό. 6. α. £  TauVifi 
τ| άγνοια*, την φυσικήν αν«λε Γενισιν χομ ΦΒοςάν. 7· 
χα. Καθαυτό/χδ ον. λΛ Κατα Συμβεβηχό: cy. 8. α.

Στοι%«α ngi? απλά Σώματα, διά τΐ λεγovretf. 55· λϊ· 
56. os. 120. iy.

Στοιχεία, πω: άδοποιάτοη. 5 9 ·.*· ά&ηλων γ/νε* 
τα/. &. Π«ί ’Εναντία. Δια' τ ' TVarof̂ a. 60. xl. 
Πω: χατάτα: $οπά:σννάπΊοντομκΜiifcarrcq. 6i.ta.

Στα.



Πιν*ξ των £ν rtf it&qiw

Στοσχάων &αφοξά. 6 2 .κη.
Σταχιού βλ<κ̂ ν>}, Νδί μόνος &ακξίν&. 6 3 - ?. Κα&Ίαυ- 

τα δ Α*μδ eViv. χ. ’Η |wgi« εν roTi' civ.loa τόποα, 
η Κνχλω v.n&Tcej. 121. ιΑ ‘Η επ’ «ΰ&βκ* αυταν Κ.ή̂ - 
σα, ατελής. iso . Ay. 121. £  Στο/χ ι̂ωόες πΖς̂  όιά 
τ < ‘Ύπεκκαυμκ. 64· x>j.

Στξοβιλος, τι. 91? κθ.
Σφάζω, 7ΐ'ξα>τον πάντων των Φβεων. 123. ίρ· Η * Απλα

νής, c7iolcc- .«28» λΑ 129· <3 ·. *Η (JcxScra ’AttAww'/s’i 
Αιτία*' y.tveiraf. χ/δ.

Σφοαξοί} Πλαστών, κ#  χατ«φυσιν ,ύπε£ φυσιν y.tvpν- 
τα/. 31· κγ. ΟττοΓα/ χατα λωμπςότητοο Key . Σχνίμω. 
128- λ<7. Ι29· 3 . ΓΙαί xaavTotf. λ«. \Κλ?« £tVtV.
130. K»f. Τα£ΐί «νταή/ ^  Κίνησα πεξ/ο&κη· Ay. 131. 
Ilaff «τιν’ Εκκεντροι. 148. iy. Αί οίντιφεξόμενοη. τ% 
πξωτη ’Απλανή, συνέχει rc παν. 137- «*·

Συνετά, πως .γίνεται. 6 . xij.
Συνετόν» πότε άποτελόίτομ. 62. 3 .
Συηνης οίχΑτο̂ εί, άσχιον την Την έχασα. 143. <·■
Σωμάτων Σχεσε$ς, ίσί]ά. 123. χΑ Πα* αί τάτων εχασι 

Σχεσας εν τοϊς άκ Ισφαίξωμίνοις, η&} ιν το7ς σφΜξίκοα 
Σωμωσιν. λβ.

Τ
Τίλματω, race. 82. λ
TeV« ô os·. 4 8 · «I. 4 7 · W· ^Η,/ν e T<?Voi· ctyy&cv άμε- 

ταφόξητον. χΑ. ΪΙξοσεχης, τα. 4 8 . *· *E~f Ait/oV. 
kce. ‘Ο άχωξΐ~ος·> τα , a^j όχωξίςός. 4 9 * *· *7 · Τιί 
β rv πλάτ&. λ. ‘Ο «W. 5,ο. γ. ϊίως εν τόπω, υ$4 
ακ εν τόπω Τα κατά τόπον κινάμεν». 4 9 * w*

Τροπικοί Κύκλο;, A* τί καλδντα/. i^2. y. Πάντοτε ά· 
σ)ν οι ttxreo'i. 3 .

Tfo<pn Kge/ Αύξησα, πότεylveTotf, ηΤξοφήμόνη, η Τξοφη 
HsU Μείωσα. 40. χ3 .

Τύφον, were ονομάζετε^* 9 8 · 3 . 9 9 · #*· *Οσοβ χακο* 
,ίςγάζετεη.· 9 9 · f  '

Τνχη, Αίτιον ποιητικόν χατα Σνμβεβηχός. Ι 3 ·κ£ ’ΕνΤοίϊ
ΧΛΤΛ



Φ vmyj 'ΤτΤο^εσεων.

άατά ντξοώςισιν ycvoptvois. λ£ 14. ζ. 'AyaS η v&j 
φαύλη ris· μ .

Τ
Ύγςον, τ L 57· &· *ζ· SS-κβ-

5τωί· σφοαξοαδλ SsivAVTOif. 15 5· *£ Το «ΐώ> τ5  
Στ?ζ(νμ<χτοε orcv· 85· Ay. 127. κ~.

,Τλ«τ'5ΰν άνκ$ι$ομενα>ν carta. 7 9 · Α«. Taraw 'λα
φίνα/. 81 · κλ

*Tm<·, $«τί 7 4 · κί. τβ .λβ .
*Τλη, τ ΐ  3· κκ. ‘Τποκ«τ«/ τα «dW. λ/3. Πω? /u«/Acy 

Βσία rS «&*·. 5· λ. ’'Εςϊ κοίτα Συμβεβηκόί μη eV, 
καθαυτό cv. 7· Ay. Ας*. Flak y ινωσκετοη. 8 . κα. 

*ξΧνόμα ο̂μ μεγχ }ιρ} μικξον. λΛ Δ?<Ιο£οί<?«/ Σαμοβ 
άσάματον. <). η. ''Αφ&αςίο?* κρ} . αγέννητος πι- 

φάνταςομ. ιζ· Ούσίοοτομ κατά το Δυνάμει. κ$. Πω? 
αγέννητη κW αφ&α{Ιοί, γενητη, κ# φ&αβη. λ.
Πλ>£ χνα&οίωτοε Ά/λοιωτη. ίο. ιβ. Ονχύφέςηχ» 
κχ&έαντνfv· 36. Φ. πξωτον ύηοκαμενον» Δ«υ-
Tf̂ ov τα Στο(%βοί·9· Ay. 55· A? ·

'Ύ.πεκχαυμα, τ/'. 6 4 . κ3 ·. 6 6 . 174. κ*. *Τ«τβ ί/ο«·
£«·«·. 65. /3. Συ7κ^«τ«/ τα Α1$έςι. &.

Φ '
Φυμάτων Ιν Ουρανό? ίκ«^σ/ί·. ιο2.
Φ$ο?ά, τι. 24· κοί. 3 5 · Αλ 3 6 . λ/3 .
Φλόζ, τΐ. 9 4 · Α/3. Ταυτ^ί Χςνμα ccfaoTt ά&όϊον. 

ιοί.  Ay·
ΦοοΛβν κ^/ ποξφυξΜΥί πό^εν ylvsraf. ιο ι. xcc,
Φοξά, τι, η$μ νοσαπλη. 2 3 . λ/3. ΤΙξωτη ηρ} Κυξιωτάτη 

τ 5 νΚινησεοον. 23· <?· </3 . κ?. Φο?«, 'πλαγίατε ηρ} μιχίη. 
68· κ& ‘Η Κυκλική μονή τελεία- 1 2 3 . /?.

φ^'ατα, τ/, 8 ι· λ*.
φυβΉ- ’Ofyoewxov Αίτιον. 3 . <?. 2$. &. 4 6 . *y. φυ<τ««7ί 

το «υτο etasw «dor Η£/ τέλοε* 1 $· S'- ιβ- Φύσιε ε\εκ» 
ΤΒ «dta 7τάvta-μντ/μνχτομ. 13.1?. ' Τ/ ε<>/. 4 *· »· 46. 
κ&. Ταντ^ί Αιτία·) ο ©fcV. 41· κ/3 . Πο/« κατα λόγον.

χ£



κλ Φύσ« n&i xecrcc φυσιν &αφέξ&. 43· Διχτι 
Asyeraf την Φυσιν αποτύγχαναν. 43· λ. Διαφίζβι 
Hey το παζά Φυσιν ncy νπεξ φύση. 43· λλ Φυ^ί 
*TA»j |?ιν, 4 4 · $· ''Η El&c, ιτ. Η Σύνθετον, κγ. Ή  
^Εν.φυσίί̂  κ~· Δ/αφε£« το αυτί;? όνομα τί?ν έννοιας 
τ5  αυτής ονόματος, Αα Αναλογία ταυτής τ% Αν- 
ξ̂ιοοντοποιητικΐ}. 45* V* λ/3.

X
Χάλαγα, ττ*, πότε, x&j πως ylveretf. 77· *β· 78· η. &

χζ. λ ς τ .

Χάσμα, ποτέ xuAerruf. 102./?.
X«uv, συνίςατοη. 7 5 · λ*. 76· /& 7 7 · °5· Τ/ εςνν.

76. «β.
Xfovoy, τ ί. 5°· <θ· 51 · &· Δ<α τ ' βκ ενπάσν αξ&μ&τοη 

κ»ν>ίσ«. ς ι. *. Ουταν K<vi?er«ov μόνον, χ]λά x&f των 
'Ηξεμιων μετξον εςί λα. Δ<« τ< λέλεκίοη Άξ&μόδ. 
5 ». 06. Διοαξατοη. 43. Τ «  ο χθ· Τοβ τ#τ»
μίξη πξωτοτΰπως τ ζ  Ai£vo? άσίν. 124. λα.

Χξυσός, &χ τι bxiSraf, «τε xtutrof. 117· λα.
Χξωμάτων, r/vee, την οψ/ν νύχΙως λανΒάννσιν- ιθ2. λ,

\Jf
ψβκας, τι. η^.χγ.
Ψυχ«, τ/. 16. κ<τ.

ΟΜ w*
Ώζων τη ίτας Τετξαχ]υς) πό&εν. ι $g. λβ. 1 7 5 ·

Τ Ε Λ Ο Σ .

Γίζνχξ των £ν τη ποφΰανι, Φνσιχγ 'ΤmShsm

‘Ητών



Ή  των Σφχλμοίτων έπιδιοβωσις.

Γιλ/Λ 7· Στ/χφ μ. T rtfW t. Tf. ΣτΙ(ηΜ.
—  g  —  7J. x » y  ttvri. T f,
— · 12 —  λ . Ά ιτιον, Γ f . AifMr.
—  *3 Φ· Tavro. Tf. Τ*ντ»· 2ra> oer̂ JTif »Λβ5<

- —  22 —  λίγβητο λίγοητο. Γ/. λίγοιπ».
—  32 —  *. 2σβ». Γ*. fcw. Srm nfi 'owjrxrf «λο&ι- A’ffft,
—  34 —  it. Imitkiot. Tf. Μ  πλίη.
—  37 —  /3. Kixyrer. Tf. Ktriemt.·
—  65 —-  X /3 . ? r o i .  Γ ; .  t i r i t .

—  70 —  */3. ΆrfuetK Tf. "Arpcew.
—*84 —  <*. Tf. Siit&ttf.
■—  86 —  y. ©«XdiVffv. Γ$>. 0 *X*wy.■— ICO —  λ  Λϊ»>>. Γ/, Αϊ«ν.
—  106 —  λ*. ’A*(ίχλ*σ»{. Tf. ’ArexXorar·
—  108 —  ‘y. y«f. Tf. y«f.
—  no —  «?. o*]eUttr*f. Tf. in} i t  trof.
—  115 —  «. life. Tf. 1*7*
—  H7 —  11, X/cw. Tf. XlilM,
—  121 —  m. frnvrS. Tf. bmvr$.
—  123 —- *5. *Aftrtfiv. Tf. ny) ro *Aftfyor.'
·— 126 —- xj$. uvr*t, niriMi ο βιΛ, Tjf. «iwf. Π ίη ρ

ί: θι»ι.
—  127 —  λ  Γ * . B f X o v r t .

“ -  I36 —  «. «Τ. jriwjXOTW. Γ/. in n jm ft* ’ mrm *{$ 147· V .
164.

· —  i 4 5  —  X *"· · » .  Γ γ . i f .
—-  16 a —  <f. ogifutoi’ hrvyxitm. Tf. tfiptrtt, irrvyxit*.
—  -------X. TfuifMT# pig*. Tf. τμίμ*™,' μ*ξ*.
—  172 —  i«. KiptsivtouTif. Tf. rc*f*9iZttutit.
*rr l73 —* K<9*X«A T f. Kιφήλ,λβ,

te l·* »  rS  v ifcb eή κ 8  Π ίνα κ α  Σ φ ά λ μ α τβ *
*AX«, Λ*τι «χβιχ/λχ. η, Tf. *.
"Αρκτικοί. Γ/. ’Αρχτιχο*.
M ir n A iv r * , *9*χ*ι. Tf, *ηέ*χΰΰ

(rT ΜH r»y



»  ........... —■ιΜ-'ΧΓ*11*  .........  ,..a»... / ' ' * . /

Ή  των Σφχλμχτων έπώιίρ&αης., τ& έψεζίί$ τξΐ-
78 Βίβλίβ.

25  Σ τ / p jy  * / . ’ Ημίξ** Γρ. Ήμίρνί,
—  2& —  λ. Ή,α/per. T f. Ήμίραρ:
—· 3° — *ί. ’Ofyecw*. Tf. "Ofy*y*.
—  59 λ*. ’Artywww. Γ .̂ το *ΑtSpumm.
— ·  6 ΐ  —  r .  κΐξ(*Γρ<ίπ]<η,  Γρ. wtptxrpolnjov.
—  63 —  /3. το, το or «τλβω. pf. το*, το οκ « ^  τκ.ιτλίΜ»,
— -  77 « *· *ρονρΐ3*μηί*. Γρ, Wpowitffmpbif,
— -  3 °  — ~  * * ·  **»® f f * .  τ # > . '  ,
—  8 *  — · y .  iwrtgofdnji. Γρ.
· —  8 7  *■ “  * $ ·  τ ν ? £ · UpfiUt. Γ^>. T V f i *  Up μ»,
—  ΙΟΟ — . λ*, «ν. Pjp. t*r,
■—  I C 9  —  «7, iirtpTtirtitt &toTt)T0f, Γρ, intpvxrrfS QiirqTtt, 
«·— Ill — x. MjjV̂ x. Γ .̂ Mifroqt.
— I2Q ·— tu. Kv'ftof. Tf. Kvf/w.
—  1 3 1  ·—  a .  β*βηΚ»κ Γρ, βϊβηλο*.

ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΙΧΟΙ*
J^Ula βέβηλα, καθοαξβνΊώνΈ,φζχλμαΙων, 
licfe Ύεύμασι ΔακξύώΡ η ΑΙμάτων.
Τ  νπωΰίςαΤος  ̂ο ύπό&άς'τον Λ  'ey ον̂  
Οθ*£ν τληπα&ώς,σπενίω >1 ΐΓρο$7ο*Εξγον. 
®ίίνγάς β'Ύλη ω$$με ττξος 7α
Ελίβιtb$ φευ άποςάζτ&ι αγ/%ω.
Οϊκ]#ϊς Έ,τυγητϋζ Ανάξίύς^τηνΚλψΓΐν^ 
Ίϊά μ π χισα ν <&πεξ εύ<ίι<ίάζω 7 ψ  )

ΒΙΒΛΙ-



ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ*
Έν

T# αύτ.*ΝΙΚΗΦΟΡΟΤ ΤΟΤ
ΒΛΕΜΜΙΔΟΤ ο , τ ε  ΣΩΜΑ- 
ΤΟΣ K0J τ τ € ξ ί ΨΥΧΗΣ! ix J iS -e iT a f

Λ ό γ ο ς .

ον,

Θ Ε Ο Φ Α Ν Ο Τ Σ τ ^τ ^ Μ ^ λ ? , ^  
ΓΕΝΝΑΔIΟΤ τ *  Έ ,χ ο λ α ξ ί * ,  ο  π ε Λ  

τ η ς  ά ύ τ η ς 'Ύ π ο & ε σ ε ω ς  τ η ς  ΨΥΧΗΣ’

Κοή Τ£λ£ϋτοδον,

Ό, τ ε  ΠΙΣΤΕΩΣ η&  ’ΑΡΕ
ΤΗΣ n& j ’ΑΣΚΗΣΕΙΣ τ9  α ύ τ *  
ΒΑΕΜΜΙΔΟΤ, π ξ ο η γ χ μ ε ν η ς  τ * -  

τ ω ν  τ η ς  κ α & ο λ ι κ ω τ ε ρ α ς  α ύ τ *  ΕΠΙ
ΣΤΟΛΗΣ.



Ν ΙΚ Η Φ Ο Ρ Ο Τ  T O T  Β Λ Ε Μ Μ ΙΔΟ Τ
Λόγος περί Σώματος.

£ττ«Λί πες) Σώματος ημ7ν ο λόγος, εΰλογον 
αν «χ 7tt(η των σωματίων Αςχών ycfif Στοι- 
χείων τίξο παντός *τ(ξϋ Ααλ«/3«ν. Twtf 
μεν αν n&j άμφω τα ονόματα, το τ* Στοιγ&α 

ίηλονόττ, asm τότης’Αξχϊίς, επ'των αυτών?ταςαληφεσαν, 
'λf%α s' ομέ x̂ y Στοιχεία καλεσαντεε, τα πςώτα ηομ άσυν· 

2ο Βετα Σώματα' τό μεν, as τταντός αχ άπλα Σώματος 
πζοηγάμενα’ το ό\ ως τα τοιάταΣώματοε συντελεςικά. 
Ί/νες St ττ,ν ίιάνοιαν ποόοωτερω διαββάσαντες, λ^χάς 
μεν, την ανετόεον ηςμ αποιον Τλχν, x&f το ελοογ, asff 
τ*\· Ποιότητα κατωνόμασαν. Στοιχεία df> τα  πςώτως 

2$ε£<'Υλης Kgy IIοιότητοε τεοζαςα σώματα* Γ^ν, *Ύ(7ωξ, 
'Αέ^α, πομ live' ων η μεν Γη, f y e # ψνχξα1 το Ύ$ως, 
"φυχςόϊ η^υγξόν ό'ληζ, νγξος κομ Βεξμόε * τό Μ Πυζ, 
Βεξμόν αομ £ηςίν" απλοί Σώματα, σννΒετων Σωμάτων 
σν~ατικχ. Δών γάξ άπεφνναντο τα μενΣτοιχεία, το7ε9 

$0 ών Στοιχεία,τύγχαναν ομογενή * τάε $ Αξχάε, έκ ίζάνά· 
γκης ομογενείς είναι το7ς, ών Άξχα}. Διαφεξϋσών γάξ 
τω γε\&, σννεληλυΒ&Ζν h  ταυτό των Άςχών, ακ αδυ
νατών τό άποτελαμενον, ίζ άίλης μεν, το ενυλον, εζ ετε· 
ξας δε, τό πεποιωμΐνον ν.ληςώσα&ομ' της μεν Ύλης υπο· 

35 βιάσης, είδοχοιάσης δε της Ποίοτητος, Ούτε δε την 
Ύλην fc'tv αυτήν ραΒ’ αυτήν οξαΒτ,νοήπχ κατ' άί£ησιν»

Λ t



tj rots' Ποιότητας οιαχεκριμένας της *Ύλης ‘ Ου γχρ few 
hk ε ι̂ν̂ Ύλην iυρεθηνομ, λειπάσης απάσης Ποιότητας’
?j Ποιότητα, συνασης ''Ύλης άίεμιάς. Oure τα  τέασαρα 
πρώτα, Σώματα, πραγματιχως εντινι το πω θεασατοτις 
«ολιζρινη, χςμ αΑηλων ας το παντελής αμιγή- θεωρία $ 
γάρ μόνη, κάχ της ''Ύλης την Ποιότητα, χάκ της Ποιο· 
τητος την^Ύλην ίάςησι, χοή των αρημένων Σωμάτων εν.α- 
ςον αΑοτριοϊ της έτεροτητος ές όλοχληρον * έπει περ άλ- 
ληλων όπωσαν ταυθ' απαντα συμμετέχχζεν. Ει μη τα- 
το γάρ ι «τ’ άν Fij συνεςηκα" μετεβίβαςο yap πρόςΙΟ 
Kcviv, υπο τηςάχράτα ξνρότητος’ Hr'αν 7  $ωρ, α?λ' υπό 
της όμοιας ψυχρό τητος, «V Κ ρυΐαΑον μετενη νε'χίο- όιεορυη 
$έ χάμχαν x&j c \\ηρ, έξ επιτεταμένης υγρότητος, χομ εις 
Μεν χρήσιμος ην «ί αυτός- 1 Ιυ̂  όέ το ςοιχ&ωόες ύπερε· 
ξηπΊο, θερμότητας υπερβολήν χροσχίησχμενον * αυτό φη· 15 
μι το χατωνομασμένον Ύπέχχαυμα, χατέφλεξεν αν 
άπαντα χομ χατηνάλωσεν. ‘'Οθεν επινοηματιχως τοίς 
Στοιχάοις, χΑ άχ ομ<&ητως ομ των Ποιοτήτων ωχρότητες· 
ΊΕ»Κ ̂  ™ ν —τοιχάων άνομ&ητων οντων α υ.ηνάπαθοαν, άλ

λα χοιχίλωςπαχόνΐυνχεραννυμενωνολων Si ο λα κα} άλ-20 
λοιαμένων, χομ χο)λάς έαυτο'ίς όεχομένων ένα/λχγάς, αχ αν 
αχ απλόν Σώμα έχει την συςχσιν, χομ τοιαντης ά'νευ 
συνδρομής, χρμ όράσεως εις αΑηλα, χομ υπ' αΑχλων χα- 
θησεως, χομ πολύπλοκα μεταβολής χομ μετατροπής-, αχ άν 
άη σύνθετον συντελε<Βέν, αχ οά&ητιχον, αχ άνακθητον- 2 5 
Έ ί  αυτών των πρώτων χ$μ Σωμάτων χομ Στοιχείων, οΐα 

τινα Στοιχειά πα προσεχή χομ δεύτερα Σώματα, Χυ
μοί τίοπαρες ’ Κιμά-, Φλέγμα, Χολή ξανθή, Χολή μέλοα· 
να- Το μέν υγρόν χομ θερμόν, Αέρι παρόμοιον. Τό£έ ψυ
χρόν x&j υγρόν, ''TSarι παραπλησιον. Ί ων Χολών η ξαν- 3°  
θη, θέρμη χρμ ξηρά, Γίυ(>< χαθεςηχεΐα παρεμφερής’ ‘Η 
μέλοανα, ξηρά χομ ψυχρά, φέρασα αναλογίαν προς Γην·
Τ ϊ  τ άν Χυμών συνελείχει χομ ν.ράσει τά των ζώων έχει 

Σώματα την ασιωσιν * προηγαμίνως συνεςηχότων εκεί- 
μορίων, ών έκάςα τά μέρη πάντα τω την αυτήν 3 $ 

ιόϊαν λΑηλοις όμοια , χρί} διά τατο καλαμένων
όμοιο με-
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cjΜίομερων* ’Αρτηρίας , φλέβας, Neu îf, Σχρχός, 'θς&, 
Δέρματος, χομ των τούτων' ά A} K9V «t/τα καλέσομ 
Σταχδίά τινες 8 κατωκνησαν, ω$ ^  συνθβ-
r /κα των οργανικών' ‘ΟφΒαλμζ, χομ ‘Ωτός, ‘Ftvosrr, 

5 Στόματος, χομ X«foff, K# Π Λ ,  των α&ω» 
effc/tf η Ψυχή προς Tots προοαρετικχς ένεργάας υπχρε· 
Τ8σιν όργάνοις κέχρητομ. Να/ <$>} κακάνων πως, 8 μην 
όλικως, δϊ ών j) φύσνί· Κ9̂  των £ωων μη προοαξ8μένων πράτ» 
τ «  τω $<«* Ka^W , ^Ηττατοί·, Π^ίγ/ονοί, Σπληνός, 

ΐολΜ  Ήεφρων, ><λ£/ πάντων των cvref οργάνων των rrjff 
φυσεως υπηρετικών' ά χομ το7ς ομοιομερές την 8σιχν 
5τροσέοικεν, ιδιαιτάτην κεκληρωμένα ταυτην χομ ολίγων 
μετεχηχ&οον των εξωΒεν. Των γαρ 'Αρτηριών χομ Φλε
βών χομ Νεύρων των έν τοϊς αρημένοις έξομρ8μένων,

* 5 εκχϊον αυτών ομοιομερές άντικρυς x&j άπλΰν ως προς 
cu$n<r*v · οπερ ύ/> ετιν εν τοΊς έκτος οργάνοις έυραν. 
Ο'υτε δέ των ττράτων Σωμάτων των ‘όντως Στοιχείων, 

η Κράσις κατά το ισαίτατον έν το7ς έξ χυτών, sB' ή 
των Χυμών ενηνι των ζωων ιο άμοιρος ακριβώς, Α/λά 

2ο μέση μέν η Κρασις έπινενόητομ. Π% δέ το θερμόν έπλεο- 
νασε, χομ πν τό ψύχραν ’ κατα τό μχ?λον χομ ήτίον γενο· 
μενών των πλεονασμών ές άοριςον. Ωσαύτως π% τό ξη* 
ρόν νπερέχε χ&} πχ\ τό υγρόν κατά Συζυγίαν ' εντισι μέν 
τό 'fr,pcv χομ θερμόν, εντισι δέ τό θερμόν χςμ υγρόν, δόλ- 

25 λο$ι τό ψυχρόν χομ ξηρόν, έτέςωΒι τό ψυχρόν χομ υγρόν. 
Ώί «να/ τάς της Ηράσεως διαφοράς έναις. ό πλεονασμός, 
τάς χομ δυσκράτ8ς λεγομένας όκΙω, τέασαρας έν 'Απλό- 
τητι, χομ τεΰταρας εν Συνάυασμω μ;ανόε τη,ν Μεσψ την 
έποανΰμένψ, ως ευκρατον. Τον δ' άρημένον πλεονασμόν> 

3ο ̂  μόνον έν τόάς άλότησι των, ένοίς η Κράσις, ετι καταμα- 
Βάν, άίλά καν το7ς μοριοις αυτών * 8κ ισοτίμως. &δ' έν 
αυτοίς, «Α ’ έν ά&ω μορίω μάίλον , έν αίλω δ' ητίον9 
κατά προβάσας χμι υποβάσ&ς, ών ΰκ εςιτ'ις έξαριΒ- 
μιισις> ■

3 5 Έ  κάϊ δ' ύχ  ο\ τυχόντες, ά%ά οί χομ κλ«νον φέροντες 
‘όνομα την άνιαον Κράσιν, Την τ  ένόλοτησι, τήντέν

Δ a μοριοις
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μορίοις θεμενοι ΰυσκρατον , μετ’ αυτί?? τετάχασι, 
τκν υγ^αν ομΗη&Ι θέρμην, 'Ισως άνείη δεονεπιςησομ, πως 
αυτή ΰΰσκρατος > Εί μεν «ν πέρα Τ8 μέτρια το πλεονέκτη
μα τ» Κράσει, το ίυσκρατον άναμφίλεκίον- Κίστων 
rtf Φυσ« 7*να?σκ0/4ενων cfcov *y τος , ε̂ν # dj? φυσ& το 5 
Θερμόν tmaJof το καλάμενον έμφυτον, 8 θερμότητος ον 
εν μεσάτητι nctf φυχροτητος, άΧά ομολογαμ&ως ΟΧερμον’
8$ υγρότητας μεταξύ ηαμ ζηρότητος, aXs. Ύγρον η$μ dr· 
μω$ες' ά:ο n ĵ ν Πεψ/f ε-φησίς τις, ως spyov ίσα προίη- 
λως Cy,t3 Hcef θερμά μεμαρτυρηται·) λίαν εύκρατος ή τη ΙΟ 
Φυτ« συγγενεςάτη Κράσις, «  n&f το μέσον ολως παρηλ- 
λάζε. Τάχα  ί ’ αν τις μαΧ̂ ον τγ μεσοατάτη ίοίη το 
ίυσκρατον ' «γε την θερμότητα ηομ την υγρότητα, της 
φυχροτητος επιπλέον ηομ της ζ,ηρότητος, καν ταις Γϊόαις 
ορωμεν ευίοκιμίσχς οσημέροο/, καν τόίς Φυτοΐς , ειπε  ̂15 
εκίραποΊεν άς άμετρίαν, κ&} πο$$ω χωρησαιεν τ3  καθή
κοντος. *ΑΧά 8$ε τ ίς  Κηπεύοντας ζηραναί ποτέ την γην 
άκηκοαμεν απέχοντας, μαΧ̂ ον μεν ζν όγραίν&ν ως ϊγχω- 
ςίν * ώσπερ 8$ε φνχράνομ, θερμοάνειν ί' οσον είκός- Το 
μεν oijTav υπάτων'Οχετηγίο^κεκράγασι, το <Γ.οί Κοπρώνες ίο 
ίιαγορενασι * «  μη τελμάτωσης η γη ηρ} κάθ υγρός * 
άμη πυρωδας ίσιας, H9V £2<>ε το tjjv ΰγ^αν
Η£/ θέρμην Κρασιν άσιορίςως ίυσκρατον, η πάλιν είκρα- 
τον λΐγ&ν, ίκ άνεπΐλησίΐον.
Έ ν τει&εν α̂ίιον συνιίείν ως ηομ των πλεονασμών οι λοι· 2 5 

π ο), μετριως μεν, κατάτε την πςωτην τ ί  ζωϋ γτνο· 
μενβι συμπηζιν, κατά τε την της ηλικίας ευθυ£ αρχήν-, 
κατατινα τ  αυτής παραμ&φιν, «V  εν tw  των μορίων, 
«τ'εν ολω τω σωματι, καν  ̂K(>aW έχο/ το ίυσκρχτον, 
b σαφώς την υγιάαν παραβλάπίασιν. *Τπερβαινοντες 30 
ίε το μετριον εν τη ίιαρτία, νοσώδες εκτελ&σι το υπο
κείμενον' Μετά ίε τ  αυτήν η πρώην Ησαν ά&εν&αν επι- 
φερασιν. Έπίτοοσιν λαμβάνοντες, εχάτης αίτιοι βλά
βης καθίςαντομ- Τά γάρ «V αμετριαν ηκοντα παντε-' k·* / , )|| * Λ » >/ ' * / /Αη, συνιοντα μεν, bfcv αν των οντων συςησειαν' επ ιόντα % J 
άε, το συνεςηκος ωχίως άν ίιαλύσεεαν. Τ$ Θερμ5  γάρ

4  ΝΗβφό̂ Β τδ ΒλεμμΦβ
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He τέλος Ιτηκ,ςατησαντος, η rtt ζηςά, φζΖίον το άντικεί- 
μενον * Kcq αναπάλιν. Έκλελοιποτος ίε τίνος Στοιχεία, 
ποιαν ε£& χωξαν μίναν το έκ των τεαςαςων συντεΒ&μέ· 
νον, κ<Μ $  αυτών όλων Ομπ $ιαξκ.ϊΐν ; Διά ret τατο πάσας 

5 τάς άμετςίας πό^ωΒεν άναγκeuov ν,ολάζε&α] $ιά των 
ά?μοζ&σων άντιπξάξεων·Π ? os· τάΣτοιχ& α λcyov τινά κομ τ ά  τ5  π χντο: ενι

αυτοί μίξη τέοσαςα. Πξος Ά έξχ, Το *Εαξ. *'Ε<ϊι γ ά ς  
ύγξον συμμέτςως, Βεξμον συμμέτςως, ( είπες έκςαίη

10 τ ϋ  ν.ατά φύσα) v&j ύιά την εύκ,ςασίαν ύγιεινότατον 
ΤΙςος το  Πυ£, το &έςος. Λ Οεςμον γ ά ζ  ομα ημ) £ηξον. 
Πρές Γ̂ ν, το  ΦΒινόπωςον, οτι ξηρόν κ#} -φυχςόν. ΠPoe«ν ΙΙ < ν ' ■ » ' I < ' « / jΤοως, ο Χαμών, επαπεξ "φυχςοςηομ υγςος.
Q ! Κ«4ξο) πομ τύ : Χυμό: αιξασι, το̂  εαυτω παξόμαον 

15 εν.α~ος. τον οάματινον, ο Έαςινός. Των Χολωίων* 
τον μίν πικ.ξον Key £ανΒόν, ο Θεςινός' ο $  ΦΒινοπωςινος, 
τον οζύν τ s n&f μέλωναψ τον φλεγματικόν, c Χαμεςινος, 
Ούτως εχ& τά  των ‘ζΐξων, μη τα παςά φυσιν έποισφξη- 
σχντο:, κςμ ταύτας μετατςέφαντος νοΒεύσαντος.

ao^OcOTf  ̂<5f των Στοιχείων 8*. ε̂ ιν αίεν αδαμα κ.αΒ' αντο, 
τον αυτόν τςόπον των Χυμών εϊλικςινης τις εν Σω- 

ματι ολως. Koc/ των 'Πςων ωσαύτως ακ έςιν κύεμιαν εύςείν, 
»} μονωτατα Βεξμην, η φυχςάν άκρατον. ’Α&’ 8<$έ ΰγξάν 
ξηςίτητος άνεπΐμικίον, η £ηςάν μη μετέχασαν ολως ύγςο~ 

2 c τν,τος. Εί μη γάς ττάνΒ'ομα της άδηλων οπωσαν κεκοι-' / »*· / ' I If Ml )- ' »> » .νωνηκε μίξεως τε ηςμ ν.ςχσεως, «τ αν Ενιαυτός εχενυπαζ- 
%ιν, ατί τι συνέβη των ύπο γένεσιν * άνηξητο ύέ το παν, 
τςτινοσχν ες το παντελές επιν.ςατησάσης εναντιοτητος. 
Διά Τ8Τ0 τςεφε<&ομ μάΤλον ύπ ά?ληλων\ <ν’ 8τως ενπω, 

3 ο συντηςαΒομ τ  are Στοιχεία, ηομ Τ&£ Χυμάς, ntf 
τάς*Ω,ςχς εταζεν ο Δκ.μιαςγ 'ος, 8 μην αςίην άπόΤλυ&ομ, 
μη των επικρατείων ολικως ενεςγαμ&ων, ά7λ επ\ μέξχς 
ηομ μετά της των επικξατΰμενων ίιαμονης. 
βνμόναις ίε τοα: °Ω.ξαις, ά?λά ηομ τάίς ‘Ηλιχίαις, το 

35 Τ8ς Χυμάς utfav ε τέξαν ετεςον πςόσεςι.' Το μεν
A 3 7  *Υ
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6
γ ά ξ  λ ϊμ α , rc7? της ακμής έπιδΐδωη. Το%βλω&* 
ie, το7ς'Ακμαζα τι. Τοις Πα^κμ«>ί«πν, β μ<?λθΜ· Χυμό:. 
Κ«/το Φλίγ/ΛΛ, το«ί dWra£«™vdflAa<i>fTaVHAi*
κων τ«ί αυτ»ν Ιδιότητα:. 9ΟΒεν « ^  TW Γέ· 
ξοντας λέγχσ ίτινεε ως ίμαντάδ&ς χ$μ άπεσκληκότας rolls 5 
Στεξεοϊς, ά ΐλ ! υγξοι τυγχάνχσ ιν  οντες x rct, φ λέγματος  
5ΤδξίασΙα πολυ&δχς. Εί μεν αν διά  roc Σ τεξεά λ ίγ ο ι τ ις  
r a e  ακμάζοντας Βεξμχς x&j fy igu s, u?k' α διά τον ε:τι- 
κςα τα ντα  χολωδη'Χυμόν> λεγέτω  διά τα Ζ τα , χομ τχς  
Υηξαεχς "ψυχξχς χομ £ηξάς.' Eld's διά τον Χυμόν το7ς ίο 
*Ακμάζασι, τό Βεξμο7:  λεγε&ομ χομ %ηζο7ς , άκόλαΒον 
W  τό το7ςΏξεσβυτοας άντιΒέτως το7ς εν ακμή* -φυχςοΤς 
&νομ χομ υγξο7ς διά τον Χυμόν.
^άκοτιητέον δεκ&ί κατά την -'τέξαν ’ΑντίΒεσιν οττοΒεν έτι.

τό τχς μεν-, ύγξα: λέγε<&ομ Χομ Βεξμχς ’ τά : δέ, $η· 15 
ξ8ς χομ ψυχξχς. Ποτεξον ϊ εκ της φυνεως των Στεξεων, 
η μην εκ τα τοΊς μέν ■> τον οάματικόν ετταυϊε&ομ Χυμόν* 
τ οι: όε> τον μελαντεξον' πξος Tons ίΐξαις κ91 reus Ηλ<- 
xluis, χ$μ τ% καθ’ ολον τό σόομα Κξάσ&, χομ τ% ταυτης 
εν το7ς μοξιοις διαφοξά; 20
'Στοχάζε&ομ δει, χ$μ των 'Έ.πίτηάευμάτων, χομ των ΈΒων, 

χομ των Διαστημάτων, ηδη δέ χομ αυτών των ΟΙκητεων 
Toy rrs Φυσεως θεωξητην. Eoret χ$μ ταΖτα πάντα, 
Χ34 μα/Αον τά  Τξεφοντα, μεγάλας Μεταβολάς εν ro7s 
νωμασι πέφυκε δξάν * τά  μεν, ωκιτα * τά  δέ, εκ τα 2 5 
παςά μικξόν άνεπαι<&ητως έν Χξόνω μακξω- Κα} καΒως 
V πέτξα κοιλιάν*ταμ χ$μ σιδηξα πληγη, χμδ ζανιδος φο- 
ξά* Τξόπον δ  α τον αυτόν. Ουτ<» x&f τό Σώμα, τισ) μέν 
α/Αοιατομ παςψχξημα Τξοφδάς, Tie) δέ έν παξατάσε*
Xgtf χολοαοτητι· Πλ^ν ό Χξόνας τό πςίν λανΒάνον εκδη- 3® 
λον τιΒησιν. Ον* άγει ως μέν βν πςός το της ’A /Aoicr 
treax τάχος, η την βξαδυτητα* χομ η τα τξεφομένα 
Κξασις συμβάλετομ. Των δ' ά/Αων των συναρηξίΒμητ 
μενών εκατόν άσφέξβ* τό εαυτα, καΒ ην έλαχεν έχ&ν 
ύυ\'αμιν. *Ω.ς$ πεξιφξονητέον των αλών αδέν. 3 S
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Ε« a? τ  Άναντ/α τ»ν Ένηγμ»  Ιάματα* πάντως άνα- 
γηάίον τάς των Ποιοτήτων υπεξβολχς , «V? μένομε· 

ξ&ς όεν, « τ ’ «/ συνδυχ'τμΜ, κατα$ξαυε<8οίΐ Αά τ?<* raw 
αντικειμένων πςοσαγωγης, δ $υβ$ην ενε γ̂ημενης άνεπι· 

5 χέτοις όλα*ς οζμάίς ’. ίνα μη τΐ£ επισυμβοάη πξος ετεξο- 
κλ« )} ίυση^ασίαν άπξόοπ1ος εηπίωσις.
Ό χ *  Α**ν έν τ«ν Διοατημάτων μετά τδ Τξεφεςν αύτάς· 

ν.ως ng) afaoic7' κχλο7τοτις* ετηεξ ε&ελοι, Τςοφάς 
ά'λοιωην.άς. Li A* 8ν Τξοφάς ο μ. 8 τε net) Φάρμακα. 

ΐοΦάξμχκα μέν9 Αά το πεφυηενα] δξάν α&οίωσα εν τω 
Σωματι' Τξοφάς $* ως ύπο της εμφυτχ Βεζμότητος εςς 
την ν.υζΐως δσαν τςοφην μεταβά&οντα* TijV εξομοίωσα 
δηλονότι τδ τξέφοντος εν τω τξεφομενω, πξοηγαμένης 
Πξοσφΰσεως’ ης πςοτέξχ, Πξο&εσκ' not) πξο ταυ· 

ΐ$της* Αι μάτωσες' not) πςο της ΛΙματωσεως, 'Ανά&σν" 
πςο Si της Άνχδοσεως 9 Χυλοοσις, n&f Πέψης εν τη yco- 
ςςί. Τα A? πάντη μεν άμυνάν παξέχοντα y&j λελη- 
Seiccv τξοφην ' εηφανη Si πξάί τάί Ιάσ&ς ενδακνΰμενοο 
την ι%ύν, εικότως in τ 5 λίαν ύπεξεχοντος, Φχςμχκοο 

ΖΟλέγαντ'άν μόνως, 8 μην η&) Τςοφα). Κα/ άμφω S' όμως 
οικάως εχα πςος την ύσΐάν τα Σώματος.
*Α^οτζ·ω> ί\οσα τοβ Φαςμάκων κα&αξτικά9 nsM τέ·
J ταν fc!7n πλ«ν fVi πολεμιως αγαν τά Δηληΐηζιχ. 
Τά /wf'v γά$> «  Kfif5? τδ Σώματος 8 συςατικά, Sia\vrma 

2 5 δε μχΤλον* λεγα δε τά κα^οάζοντα, ττλ̂ ν πέφυκεν εΚ· 
netv, αποσπάν, εξάγειν Τ8ς το Σώμα λυπώντας Χυμές* 
ετε̂ ον ετεξα φυσ incus τισιν iSioτησι* μετά τ δ  μηίεν*. 
οτ ευΐόχως πςοσφεξοντοη * παςεισάγεεν άόίκημα. Θεξ- 
μά ταυτ) ημ) £ξ»μέα» >(ρ£< τα ςοματι. της Γαςξος ες* 

30 8 ηαηάσεως, εύχεξως η&) πξοφυλατίομενης n&f %ιοξ§8· 
μένης, Παξοάτια. Το7ς ΔηΑητηζίοκ &  πολυεάως «ti- 
πάζχ<Η το άίιηάν. Τά μεν γά(> αυτών ^αβιβξάσχεε  ̂
τά τηnet iuc της εν άμφοΊν έκφυλα §εξμοτητος9 8χ υ·. 
πο της οϊχείας, τω Ζωω κατακξαταμενχ· ΜαΛβν μεν 

35  2ν υ7τ<5 τδ  ταύτίΐί άτμω&ftf T>jv « utcm·̂ ε?ωκ8ξaaetv όλί· 
$ξάτητα, ita της «V τβ ?xf βσα γαομενης εξαγωγής* ενεξ-A 4  7 ?
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s Nm$o(>8 re Βλεμμ&β
γη τιΒεμεΒα χμ} ίξατηξιον' ως » Tlravoi re iv αυτί} πυ- 
ξωόες εχφεξα πξοτφαυσα νοτ$οε, Hytf παξχνκενάζα 
y.ccietv ως r/jst φύσεως. Τα ό' ως vy ôT r̂oc πξο7χεκ]ημέ- 
να φΒοξοποάν ̂  tc ε̂ ε̂χΒομ τινά $οπην ά/λαωσεως ύπό 
7 8  7τε7τίιχκ σηπόμενα, συΰζηπα v&j συνΛαφΒάξα φΒ&· j  
ξόμενα. Τα Λ’ υτΤίναντ/α rcis άϊλοις, άΑοκότω "φυχξό- 
7 ητι νχξχά χομ νεκςοΐ' χα] γάς χ& Κζ>ύί?ί· ίπιτασις,
« τ ’ ivlos, **V exlos επιμονωτεξον όμιλνσασα. Παντα
<? ομ8 τα λυμχϊταιχ, την τΰ οξαν άξχην ex της τω Ζωω 
συμφυές λαμβάνα Βεςμης da κιιητικης. ‘'Εχΐινων αΰ- ίο 
των μόξί άτΙχ σμικςότχτα τόϊς Ιατηξΐας more συν«σα· 
yetotf. Τινά Λ παντάπασιν εντοϊς εκ]ός άποτξόπαια. 
ΤΙοτε Λ’ £ν rcis hc7cV, eqiv ά χομ των τακτών συν λόγω 
πχξαλαμβάνετομ. Κotj τ  ά/λα <$ε πξός αησιν εχε* τη a 
συντελκιτα. Ύων γάξ υπό τ ης Πξονοΐας πκζηγμενων, 15 
8&ν των όλων ανώφελες- Ε* xgj τινι τις 'θσω μη Λί, 
χςμ "Ενθα, x&f Ore, χομ *Οπως, χομ Δ* ο μη ττ̂ οσηκε* 
χςησάμενος, 8ζ ωφελάχς, α&α βλάβης εσοιτ άν πά· 
ξοχος.
Ύ^ύτων Λ των Διοξισμων εν άπασι χομ φ χξμχκας χ$μ 20 

Διαετημασιν, εν *Ασιτίαις, εν̂ \φα*ξεσεσ/\· αίματος, 
ενΚεναγγάοας απλώς, χάνταας λοιπά*; άγωγοας, avay· 
Xceiov μεμνη<Βα( τον ΈπνσχετίΙηξα rijs Φυσεωε * να/ μην 
χομ πξός το Π?̂ 5%ον , as- τ&Ιν Σωμάτων αύτω συνΛατ/*
Βε(Λένων, όξάν' χ$μ μη τάε ωξχς ηye*Ba( πίτας, ά  μη 2$ 
W  τάς Κξάvets αυτών συι χΰχσας εχοιεν τοΊς όνόμασιν.
Ει γάξ τοι μέξος τυχόν τδ 'λεξος, r, χομ παν αυτό φαναη 
χ&μέξιον, τίί ex της αυτδ πξοσηγοξίχς y ενοιτ αν επι* 
Χ8ςΙα τοΊς Σώματα, ύγζαινομενοις ύπεξ το &cv χομ ψυχο· 
μίνοις, et μη Λα των εναντίων ως εν χαμώνι Βε^μοάναντο 30 
Κ<μ ζνίξοανοιντο, καθ' όσον axes; Ουτω χξη *&} τάς των 
α&«ν χαΐξων μεχαμάφάς επιτηςα<&α{ * χομ καΒ οτι άν 
εν αύτάάς εζίκu t o  της ευχςασΐας το' Σωμχ, Λ α  τ<2ν iV/> 
T>ji«av βρηΒημάτων πξός αυτήν επανάγεσαι. Τα /ανν 
«ν «υκ^ατα των Σωμάτων τοας τ8  'λίξος ευχξάτοκ συν* 3 5 
τηξατομ πνοαις, V7ic των ίχυξων ίντχξάτων βλαπτόμενα.

τ α



Τa δε δυσχςατα, μόοΑον υπό των δυσχξάτων evaciet KccTcc· 
ςασβων, άνομοίως αυτοίς εχασων, ως είπες όμοια π α
χέ* χακως χ$μ χινδυνωδως, ore χ$μ γενναοοτεςας δείτομ 
τής ex των σιτίων, ποτών, (βημάτων, y υμνασίων, χ$φ 

5 των αΑων των εοιχότων ά\τιφοξάς, ως πςός πολέμια 
διτ7α γινόμενης ομόφυλα. Κομ τά*ς 'Ηλιχίαις δέ μηδέν 
ατοπον επιφέςων ό πςός αυτάς άΑοτξίως εχων Άης, ετι 
χομ συνοΐσα τ »  μαλπα. Τό ye μην οικείων ταντοας xe- 
κςά&ομ αυτόν χμμ συγγενών, βλατίίικόν. ΟΒεν άςμοτέον 

ic  τό τε  Διοατηματα, τ ά τ  'Επιτηδεύματα, χομtcus Κςάσε- 
σι xgj tous 'Ηλιχίαις ύπ εν αντίο τω ΥΙεςιέχοντι.
PJAjjv ιππασίας Tt χομ μντμης άζίον, ως οσα μεμπίά, 

δείτομ χομ της διά των εναντίων επανοξΒωσεως. Τά 
δε κατά Φυσιν άμίμσίίως έ'χοντα, φυλακές μάΑον Χξν·

1 5 ζε* χομ συντηςησεως, αχ ανασκευής. *OBev εξ ενός υπο
δείγματος, επ\ μεν των Βεξμότητι χομ ζηςότητι συνεσχη- 
μενών, έχ δυσκςασίας η σφοδζοτέςα πάΒχς, όΐον ό Πυ££- 
τός, παζατςοπη της έμφυτη Βεςμότητοί, επί τό πυ- 
ξωδες ων, ν.ατά τ  αν ο μα την άνασκευαςιχην παςαλαμ-

2 0 βά\ε*ν αγωγήν, ευλογωτατον. Κομ ποτέ της διαΒέσεως
έπιπεπλεγμενχς εχχσης τάς εναντιότητας, χομ πςός 
άπάσας άντίχαΒ'πα&ομ, χομ μ&ζόνως χομ κατηπ&γμε- 
νως πςός την μείζω χομ χατεπάγχσαν. Τΰϊς δε, την ως 
εν πλάτει πςωτην οίγχσιν Ηλικίαν, υγςοϊς ασιν, οιχείως τη 

2 5 φύσει μετά Βεζμότητος πςαείας χομ πςοσηνχς τάναντίο. 
πε*ςα£ομ πςοσάγε*ν, χχ εύλογον. Τα δ' ομοιοο χομ πςος- 
φυη διοάτης υγςοτέξας χομ συντονίας άπτΑαγμένα, γυ
μνάσια. *1 ον αυτόν τξόπον κάν το7ς άΑοις, οτοι χεχςη- 
&ομ τροφαις άωΒότες ύγςοας r prnxts, >j κατά τάς uAas

λπ »/ '  f « > . ’>* λ > ε)3 ° χσα*ς ποιότητας, Χο όλων υπ αυτών παςαρλαπίοντομ,
*1 'ηςητεον τό Ε̂ Β°ς ως αΑην Φυσιν * επείπεξ χ σφαλε- 

ςόν. Ε» δετινα σημεία μεΑοντος πάΒχς εκ των ε^Ε- 
Βχς πςοφοάναντο Αιοατητεων, κατά μικρόν ύπαΑαχ1εογ 
αυτάς. ’ΕπΑ μηδενός αιτία χακωσεως ολως πξοχυπίον- 

35 τος̂  rat συνηΒεος, «  χομ πως ά*άςμο~οι δοχοΤεν, χ πα· 
ξοατητεοχ Ύξζφχς. 'Εν τόας ιπ\ μεςχς γάξ Εξάσεσιν

Λ s ίδιοτξΟ-
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ΙΟ
Ι&οτξοπίοί) διάφοξοι * ngj τά  χατά?ληλά τισιν αυΓων, &κ jf.
Sn τοιάντα n&j navcus όμζ· ngj το βλάσίΐον αΑχς, ίτε- 
ξ&ς c' »■ «« * t>cfij Ηξ0£ άπες των τ  οίχο̂ εν ΰςωμένων, των 
τ  ε£ω§εν έπιγινομένων ευ τινες εχασιν, ύκ ευ afoot λ«- 
χει\τα>. r' J ,« i t̂fv «ν όπωσ$ν τδ 'λέξος μετατξοπάς  ̂ ctfooroefous 

γκόμενας εττιη έ̂κθα/ > x&f ταύτοας αντι&ετικως 
χαΒ'εχάτην άκξιβάζε<&αι Tees πςοσαγωγάς, ϊξγω$ες on 
ygjf $υτί·£άνυςον. Tc Ss tccs επισήμϋς υπές ών ό λόγος 
&ri?x£7f,x&Uf καταβάσεις τον της Φυσεως εξέτασην Η&ΐ ίο 
συνέςιΒον, y.otf ταυταις *Οποι Set, HSĤ Oνον avrixaSi- 
ςα<&#ι, χομ τε, \ομ *Οπως, ΰ Αυχ ξ̂ές.
QJcrcuv Ss χαντω Σωματι Καταβάσεων κατά τό πςοσίJ- 

κον, καν ταυταις Stor/.nTsev εύτάχίως αυτό. Τεο!τα- 
ξωνγάζ εγνωσμένων των άπασων * μιας μεν> της Ύγι&νΰς j j 
της Πξωτης Κ& κξάτίονος * Αευτέξχς άφ' k πεξ η Ν όσος 
άσφζή,σασα, H&f την άς το πςόσω ποιησαμένη φοξάν, 
H#j ςχσχ στάσης όομης χομ σφοόξότητος, ά^ζοιτ αν 
πθωτως οχλάζειν χαμ υποτηχε&ομ ’ Τρίτης* ιτιάν τό His- 
ζον kcctcc μικςον χαυναμενη }{cfj απκξοοτιομενον r\dv\, 20
Treos αργίαν καταντήσει παντελή χομ ίιάλνσιν' χομ Λοί- 
9Τ8, c/xci? n πξος την 1 γιβιαν τελειτομ την xaij εζιν ιπα~ 
νοόος, ( η Sn Καταςασις ενομΐ&η της Άναλήψεως* ως ευ· 
σχξκιχν χ$μ §ωμχν αναλαμβάνοντας rrjviκαυτα τ& Σώμα- 
j ος, εχΙε τδ πάΒϋς χομ της όλιγοτςοφίας ΙχνανΒέντος 2 5 
χμ} άτονήσαντος. ) χκ ασφαλές έξχπίνης « ί  μέγα Πξοέξ- 
χειΒat τινα Διοάτης μεταβολήν εν τινι των Καταςάσεων, 
ύίαμως. Ουφημι της μέν αυτών τταυσαμίνης, της S' άξ· 
ζαμενης, (Τ kvavriov γάξ άπαν, μεταχεχωξηκ&ας της 
νγι&νης, άναγκαιον συμμεταχωξϋν αυτ% ηομ την Aiea- 30 
Ταν.) dfo' 0Τ1 της αυτής μενϋσης, St ον επιεικώς){gtf κοίτ 
τά  μΐ'βά; μεταβάσεις γενέ&ομ τάς ενχ)λχγας. °0^εν 
*S' αΰτην χ$ςόον την φαυλην Ύξοφήν, ufoa κατά βα&· 
μιόας συμφέςα πξός έτέςαν χξηΐην μεταμάβε&ομ. Tc 
γάξ Ε$ος εν πάσκ άπανταχν Φόσις έτεξ» κίώεϊηκός, 3 $ 
κλονεϊ nefj ταξάτlet Tyv τδ Σώματος kaiav t οάφνης,με-

τατςε·
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IK
ΤΛΤξεπδμενον. ’ Α λνσιτελες avugjTo πςός πληξαχταν ε£ ά- 
κςας ενδάας iy τω παξαχξημα μεταβίβαζε/Qoj, χ#} 
το πςός άκξαν ενδααν πολυδιάζατον εκ πληξωσεως. 
Τζάτων ατως εχόντφν, αχςη τας νοσαξομίνας άσιτείν άς 

5 μακξόν εν τοάς των νόσων άξχαίς, χάττ&δάν έζατο- 
νησοαεν τξίφε&ομ πςός ανάγκην ηςμ μη λετίίως* «yt 
τέως νυν άσι τινες ατως υφηγάμενοι agj δΐΧ7ΐξατ}όμενοι. 
Kurd γάξ την της NcV# σφοδξοτεξαν οξμην, η#} μάλιςοο 
τόν χύτης εδξασμόν, πξοσηκει τάς κάμνοντας εν ασιτία 

ι ο τελεία, μη της δυνάμεως άπαγοξευάσης, διατίλ«ν. ’Η  
μην δΐΜτχ&ομ λε7ίίότεξον, οσον τό ίγχωξαν * or? ^  
την φύσιν ίιεγ&ςομενην « ί  t>jv ττςός τα  νοσεξά γεννοαοτε- 
ξχν άντικατάςασιν ακ «V βςωμάτων ελχει&χ) χατεςγα· 
σίχν επιπξεπες, ΰ τ% των μοχ^ηςων χολάζασαν Πεψε* 

15 των της Νόσα ποιητικών, πξός ίτεξαν Πέψιν
μετάγε<Β<*1· ·
Κ *  τοις επεμχομίνοις δε Παξοζυσμοα πεςιοδικως, ατ ε- 

νοχλάντων ατε γογγυζοντων αυτών άσβαλείν, ά/λα 
παςακμαζόντων ηομ παυόμενων, τάς άξμοζάσας ττξοσε- 

20 νεκίίον τξοφάς, ά τ αυτομάτως, είτε τζόγον ετεξον πξο. 
εκκεκςιμενων των πεξίτίων, Κ«/ τατο yd? ως των on 
δεόντων-, ά ηομ πεξιπίζιον t'πηγόςευτομ. Κα) απλώς w*£r% 
οτ εύφοξότεξον ό κάμνων διάγα, τ ότ αυτόν κομ τξΐφε~ 
<Soq βίλτιον, ως εν τοσάτω της φύσεως, η τα ζωον ολι·

2 5 ν.ως διοικεί, διά των επ\ μίξας αυτής δυνάμεων διακ&με-
νης ά$οξυβωτεςον,η&} πξός-την των ίδηδεσμένων εναχολα- 
μενης εΰμαξίςεξον παςάλτ.φΐν τε χμΐ μεταποίησιν. . 
Έχχσης δε της Νόσα τό κατά την φοξάν ομαλές *9 f 

ανένδοτον, κ&{ μηδενοο παξαδ&κ'ύσης καιξόν ύφεσεως, 
$0 εν τω κξάτίονι της ημίξας, εν ω ηφ των ιαμάτων, uvay- 

κης άκ επαγάοης. επιλεχίος η προσαγωγή, τςίφειΒα-f 
τόν κάμνοντα. χρήσιμον * &ίξας μεν, πςωϊαirtgoy· Εν 
Χαμών ι δε, τα -φύχας επικξχταντος, μετά την επιτο
λήν Ηλια, χομ τψ  τα Κξύας όπωσαν ύπολωφησιν. Eat·

3 5 $*νόν τατο τό μίξος, χρ} την ία ξινήν Ω,ξαν σ/.ιχγςαφακ,
ως το π ε ξ ]  Μεσημβξίαν tW δειλής ό\1/ίχς% την Θεξινη*'

*94

Λόγος περί Σώματος.
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f(ps} τύντεΰ&εν ές αύτάε έπιχςυψ&ε άκΐίνων, την ΦΒινο· 
πωςιιην' χομ τβ νυκίεςινον, τηνΧ&μέςιον. *0,τε γάς τηε 
‘Ημεςαν'χςόνοε, ο, Tf τWf ταύτην Nmc7oV,
'Ημέςα μία κοινώς χ$μ κατά πάσαν Τίςάξιν, ngy κατά 
•πάσαν πάΒησιν εκ τδ πεςιέχοντοε ονομάζοντας. j
rJ'fos’56(’<wv A rw  tv NeWi' cWav xcM̂ av, ’Ας-χηε-, 'Ava· 

βάσεωε. ’Aκμ>?ί, ΙΙαβακμδί·. ’Ey /«v tows: 'Αςχαίε 
Αε7ί]ηε ftg'v χ ^ «α  Τ^οφί;?, δ μην έε πολύ, τα πό^ωΒεν 
Triv τηε Πονάμεωε οικονομάΒ ο μ  συντηςησιν, την εωε Κυσεωε 
τδ Νοσηματοε. ’Ey τάίε ’Αναβάσεσι, λεπίοτέςαε η πςό-1 ο 
τεςον. ’Εν τοus 'Ακμαίε, είπες η $ΰναμιε εξαςκά kW 
Αίαν λε7ΐ}ηε. Εν $  τάίε Παςακμοάε, πςοποά'ιζ<ίσησ 
πςοε το άίςότεςον, χαΒ' οσον ύποποίΐζα το νόσημα.
Ύςιων ό'" δσ«ν εν Νοσημασι Καταβάσεων, (τα  μεν γάς 

αυτών Οξύτατα φέςετομ, τά  £ε, Βςα&ύτατα, τα 15 
$' εν Τω Μεταξύ.) κατά μέτςα διάφοςα πςοε την Κατά- 
ςασιν τδ Νοσηματοε, uftsa <$η χ$μ την ‘Ηλ<κ/αν χςμ την 
Κςάσιν τδ πάχοντοε, ηδη $ε χομ την i l f αν, χρμ την Οίκη· 
σιν, χα} τον ΈΒισμόν, ναχεχωε άςμοςίον την Αίοαταν, 
σκοπδ πςωτα πςοτεΒ&μέ\α μη χαταβεβλη&ομ την <5υνα-2θ 
μιν. Αί γάς έχάτωε λεπΊομ Αίοατος, x&j μάλλον εν πο· 
Αυημεςοιε Νόσημασ<ν, εντε νεαζχσαιε Ήλικίοαε, χομ Κςά· 
σεσιν \<5ΐωε Βεςμοαε, χομ Σωμασιν εύ&αφοςητοιε, εν τβ 
Βεςμοτέςω τω Πεςιέχονγι, χομ Χωςοαε άλεεινοάε, Xffj πο- 
λυτςοφίαε ''Ετεσιν, ωε την ϊχύν καταΚύασος, πάμπαν 2 5 
άσυμφοςα, χαΒωε εν τοΐε έναντίοιε επωφελάε· Τβ γάς 
έμφυτον θεςμόν εξωΒεν βκ εχον ‘Τ π έκκαυμα, πςοε το 
τάε tvAv πεςιτίύε ν χομ τηε ύγιείαε λνμαντικχε τςέπε- 
τομ καταναλίσχαν Χυμχε. Ει μέν δν <Βένχε αύτω μέ· 
Τεϊιν, άνύε$ το ανα^αζόμενον si <Γ έφ' οσον δ δέον η&έ- 3° 
VDkev ίξ άκςαε λιμάξω ωε, κςατ&τομ μάΧ̂ ον ύπο τδ  πα· 
Βαε ■> \ομ οια παςαμέιον, δ ί ' άνηχάν, δ^’ επί βςαχύ 
&ανί*ϊα τνμ. Δ «ο Αί φευκίέον άκοάςαε Βςέψ&ε όμδ, χομ 
μακςκε άσιτίαε, ωε εκ διαμέτςα πολεμίαε χομ άμφω τηε 
φύσεωε. Αί μεν γάς , υλ»?ν τ^ νοσώ ΰιδόασιν άε επΐίοσιν. 35 
Α< Α, χαθοα^δίίν έκΐόπωε τδ νοσδντοε την ίυναμιν.

Παςαλη-



Υ\χξαληπΊέον δέ, kutoc τχς επιτηδεύσεις xcug sv, άξμό- 
ζοντα Α ιτή μ α τα , μη παχυμε^η ■, μη δαψιλή, μη 

πολν&δη. Το μεν, οτι το πέτΊον έχ της 'Νοσα ταλοαπω· 
£8ν, εύκαΤΐζγοίςων χζήζε* των έσω λαμβχνομένων, >φ/ 

« α>ν <5αλα>ί· αν περιγένοιτο- To <Γ, οτιπερ hτα φοατίβ 
ύΜΦ αχνός επαγεί το ττληνος επ&σιον, 8 oes τον νατού- 
βεβαζημένον υπό των ένοχλέντων χομ πιεζόντων έχ των 
εντός, ηδη χαχ των έχίός έπιχαταβαζά^ομ τη πλησμονή* 
Το λ  αυ, oTtv.ccv το7ς υγκάνχσι τη των εδεσμάτων ποιχι· 

ΐολ /α  καθ’οσον άσυγγενη τά σνντεδ&μενοο, δυσχατίςγα^.ς 
η αΑοίωσις * έτέζΧ των άνομάων άνομοίας δεόμενων χατες· 
γασίας, καν τη/θ*ν άνωμάλχ χομ ταςαχωδχς οσον επι 
τη των εδηδεσμενών διαφοςότητι τελχμένης της Πέψεως* 
άμηπχ χομ δυσμεταβλήτων οντων αέ>των, χχτευ&ενησε* 

15 ί>ώμης πεςιχσία το πεπΊιχόν· ΑΑ' οτε χομ τ S πξός ευ· 
πεψΐαν έμποόιςιχΰ σΰμπαντος, ομ μη τω νοσχντι καταλ- 
λ*?λο< καθυττρ£*ΓΡ(>>7ί«<?ν AlouTOj, Tors λα tut αυ μόνον 
το r»jv θ(>/·ψ<ν γίγνεδδομ πλησμιον σφαλεξομ, την Νοσον 
(ης άμεινον διά της με μετρημένης ένδειας ύπεχλΰε&ομ τόν 

2ο τόνον, χνχ<ςέΑε&ομ την όξμην.) επί πλέον χξατυνΧσομ. 
IloTf δέ χομ πνιγμονήν έμπαχσιν ομ Τ8 άχότος πόξ^ω ΤζΌ- 
φα), μη νοσαζομενοις μόνοις, αΑα χομ των ύγιαινόντων 
ένίοις την έμφυτον, or ά&ενως εχβσα Τύχη> σβεννυσομ 
Βε^μότητα, χαΒχπεζ φλόγα σμιχραν, ύλης έπισωςευ· 

2 5 θ«σα χαυσίμχ πληΒυς- ΐ-πισυμβοάη δ ’ αν το πάΒος 
χομ δυσεξάσίΐτχ της ύλης χσης, ά μη χομ πάνυ ποΑης· 
'ΑναγχάΧον τοίνυν το της Αιαίτης λελογισμένον, Xffj ποσο- 
τητι χομ ποιότητά χατά πάντα της νότα κοα̂ ον, i£cu· 
ξέτως δέ έν τάίο 'Αχμάίς, εν το7ς Πχξθ£υσμο7ς, εν τοάς 

3ο πξοσδοχίοας των Κξΐσεων. ’Εν το7ς ήςιΒμημένοις τχτοις* 
χομ την ασιτίαν 8κ άποδοχιμαςέον την παντελή, μη τινοδ 
αιτία παρόντος άναλωτιχχ της δυναμεως.
O w  * ολως οίε&ομ το7ς εν Νοσώ χαψίις 'ίσον απασιν9 

η μη ωξίσμένον αυτών έχάτω το τ S διαβήματος wey 
35 ποσόν. “Ετι γάξ ά&οτ uAcv χαιζόν a A s γενέ&ομ μαχξό- 

τεξον η βξαχΰτεςον, η χ& το7ς λοιπο7ς συνέληλυέδότα,
μη

Λόγος ΊΓζφ Σώματος.



μγΐ Srrivx ίόκιιση> ως Ιν$ε$ημηκε παςαχών. Κοαςός ο πςώ- 
ros> Αςχύ.
jfaeytrctf S' *Α̂ χ>; NcV« τςιχώς, τ,τε r>js not ςά φύσιν 

StaBlafoos άπλατης «σ /3ολη, των τε Παςοξυσμών 
απάντων ο πςοηχόμενος ολος όλομεξώς, IV τε καιξόϊς εκ- 5 
χατακλΐσεως αύτης, Ιφ' οσον αν *) NcVof ό μαίαν ποιείτο 
την χίνητιν, εςο φχν&ητε Πεψεωςτι σημώον σαφές, « -  
πες hi. Των ίε τ^ί Πέψεων, η Των Παςοξυσμών, η κμ} 
άμφοίν επιτεινόμενων, 'Ανάβασις- Ει ληφότων S' Ιχύν 
κμί μονήν, κμ} τ8 πςοίενομ πεπχνμενων, Ακμή. Π ςά- ίο 
τωε S' ύποχωςχντος τ8 βλασίίικκ, κμ} τ 5  των Παρο
ξυσμών ύποΒςαυομενα σφοΰξϊί, <$λον ως εφεςηχε Πα· 
ξακμη.
Τ *  Si της n£v|/f<»iS η τα  της 'Απεψίας των εξ ών η Nc- 

σος, οποΐα ποτ αν «εν, εκ των εκκςινομένων Staytvoo- 1 $ 
σκετοη, των τ  οίνω μετά Βηχός Sta 'Βινόςτε κμ/ Στόμα
τος ' (οΓί Sri τα κατ' Εγκέφαλον κμ/ Πνεύμονα κμ} ®ω- 
ςχκχ μηνύετομ συνάσει κμ} χςώμχτι.) τωντε κάτω, St ών 
η τών κατά Γχςεςα σημχίνετομ κμ} Φλέβας βιοίΒεσις, 
κμ} η τών τόπων εν ots ά^ςοίζοντομ, κμ} Si ώνπαςάχοντομ, 3 ο
κμ/ οΒεν άςχοντα/ φεςε&ομ. Κ«/ Τ8Τ0 χάς ΙνΒυμησεως>»*·afrov.
Υ\1ζας Si τχίς νόσοις ητε κατά βξαχύΑύσις, ητ 'Από- 

ηασις, κμ/ « Κςΐσις τ'ο συντονώτχτον. Κςίσις χάς 
î tv οξύςφοπος σύν αχώνι μεταβολή’ κμ/ πςότεξον σφο- 25 
ίξά τις άντικατάϊχσις Νβσ# κμ} φύσεων, εκατέςχς ωτευ- 
ά&σης, είπες ποτέ, την ετεςαν καταβαλών. <>έΐσσες κν 
tv Sly.ous κμ} μάχαις, «  πςος ά&ηλας όύω τινεε άντιφέ- 
ξοιντο τό την νικώσαν τον ετεξρν, τον λοιπόν Si την εναν
τίαν λαβών, Κξίσις είωΒεν όνομαζε&ομ. Παξαπλησίωε 3° 
εχα κάηι Νοσ« κμ} Φύσεως. ‘Ο πότε χάς αύτοίίς άν- 
ταχωησμος κ& πόλεμος Ιχυξός συ^αχείη, τό την μεν, 
ητίκ&ομ, την Si, κεκζατηκενομ, Κξ'ισις εύλόχως αν Τξόπω 
καλοίτο μεταφοςας. Κεκςιτομχάς τ&τεν&εν ως μη πξός 
α/ληλχς εχοιεν εκίοτε πςαχματα. 3 5

14 ' Νικγψόρβ τδ Βλεμμββ



Λίγος ΤΓΒξΙ Σώματος. *5

δε Πεπασμων, χςμ ταχύτητα φύσεως σημαινόντων-, 
ore πξοφοάνοιντο·, χομ ασφάλειαν k  ‘Ύγι&αν·, ο re rtj 

Κξισα συντξίχοιεν, συμφεξχσαι μεν βην at ΚξΙσ&ς, ei 
rcc νοσοποιά πεπεμμενα πελοιεν εντελώς * β  δ' χ, πξός 

5 λόγον άσύμφοξοι. Φαύετομ γαξ >ι φνσις υπό τατων εζω* 
Βεν πεπλημμελημειη, you της ένδον Βηξίωδχς r 5 πάΒας 
επιφοςάς, χ&} της εντευΒεν Td παξο£υιτμΰ χχκοηΒάας, 
ότξυνομενχ χ&} δίχασα πςός αχοαξον των λυπύντων άπο· 
πομπήν.

ι ο β \κότι <5" at Κξΐσ&ς λόγω συντξεχΧσι το7ς Παξο^υσμοϊς, 
επά %ξάχ κτήσεως, xetj γε σφοδξοτεςχς, εν ταΐς 

αΒξόαίϊ ΜεταβολαΊε. Κ«/ χαΒως εν Γχ^ξι πλχξεςάτχς 
γεγενημεν*ΐε τη* Πί-ψΓ»? η των πεξΐτ\ων άπο&εσις (γΐγνε- 
τα/) βχλίμχτι φύσεως * «  δε διά όηγμον, η διά βάξος, η διά 

15 rtva βίαν άπωΒοΙτο τχυτα χομ ί.χξο χοαξϊί, κομ τι Χξη^Ιν, 
rj χομ τό παν συνεχφεξετομ. Ύοιχτοτξόπως δη καν ταΐς 
Κξΐσεσιν’ ei μεν η ϊΐίφις άνενδεχς·, ων η τταντελης εζωσιδ 
ry φύσει κατά σκοπόν, άξΐ~ως ε'χει χομ τα της Κξίσεωδ* 
«  δ' ενδεχς-, χείξόνως k  τοσΖτον, k  'cbov ενδεχς. *£ΙσΒΒξ 

20 γάξ η Γα?ηξ δυνάμεις άλήφει παςα της Φύσεως Ttczu- 
ξχς, Έλκίίχην, ΚχΒεχ/ΐχην , 'Αγιωτικήν * ’Αποκξίτι- 
χην' χομ διά μεν της πξωτχς ivιισπάτομ τό εφετόν τω 
της Όξέξεως βιαίω, διΟΐσοφάγχ πξός t αυτήν επισύξχσα' 
διά της ετεξας αυτό πεξι~ΐ/λε* χομ πεξίσφιγγεt ,·χαν·

2 5 όλίγιςον «y , πανταχόΒεν εαυτην συνάγχσα, χομ ctove*
φιλίως εναγχάλίζετομ * (χα) Μητς*ι δε κ41 Κυίβί ατω 
τα εν αύταΤς. ) διά δε της ά?λχς μεταποιεί χομ μετχμει- 
β&, χομ τξοφην εαυτ% πξοσήκασαν πχξθ6σχευχζεί το 
χατεχόμενον. χομ υμταπολαύει ταύτης εφ' οσον πέφνκε' 

3© 0tx <5? της ύπατης k μη χξείχν εχ&, χομ ό μη ςίξγεο, 
Τ8Τ άποτιΒετομ πξοοοΒχσά τε χ#} πό^ω πεμπχσα* 
Τοιντοτξόπως χ&} ποίντατα μόξιχ, των αυτών μετεχη*# 
δυνάμεων. *Επ& γάξ η τχ Σώματος χσία πάσα &ηνε· 
Χως) χα/ διά των αϊ<Βητων εκχενχτοα πόξων, χ& τ 7,ς άδηλα

3 5 διαπνοής * ανάγκη δά&ομ ταύτην·, ά p&ket δ&μενειν ολως>
άναπλχ-



ι 6 Ν««ιφό?8 τ& Βλζμμββ
'Αναπληξοίσεως* *Α!λ' ητε Κίνωσις ε£ όλων των μοςιων
«α τά  Μ ετάνοιαν, *ήτ Άναπληςωσις Si οίύτων απάντων
κατcl AidSoatv. Το πςωτως αν πεφΒεν 'xctf χνλωΒεν
εν Γκ^ζ'ίSeSeyfAtrovτ ο 'Ηπαρ, dvaSoBtv εις otvrc StccTwav
ε^Ηπατος αυτ» καΒηκασων Φλεβών es Γαςερχ actf toc 5
περί αυτήν, ακριβώς αιματο7 Std τελαοτεξας ίευτέςας

r,Svj Se κατά την SlcSov οαματ$<8<χ'ι πως άξ£χ·
μεν ον ες β ξα χ ν , Sid την των ελκοντων ημ} μ ε τα β $ α -
ζόντων αγγείων φνσιν , παςαπλησΐως έχασαν τη τα

νΗπατο*. ίο
rp ο το/νυν Αίμα των ανοικείων τη της ολομέλειας τα  Ζάα

τροφή πάντων εκκαΒαρΒεν, της λευκής μίν H&j κά-
φης HCH ταχυκίνητα Χολής, ώχρας ηομ ΡανΒης Sid των ,. / ' '  / ~ . & 7 > / *»ελκο·των πόρων, κ^μκυ^εωςτης υποδεχόμενης αυτήν' της
μελοάνης Se, της παχε ίας agy βαρείας ngd Sυσκtvητa Six 15 
Σπλήνα' πεξιτίωμάτων St* των ύ$χτω$ων των ακ αυ- 
τω τω Α'ίματι Αίκην οχήματος χςησΐμων προς ευροιαν £ιη· 
Βεν Std νεφρών * (το φλέγμα γαρ εις το τρεφοιν ακ αχρη· 
*ον, μτ,πω παρατροπην πεπονΒα, οϊα πετΊε<&ομ H&j με· 
ταβάΑ ειν είς ασίαν αίματος πεφυκος.) Ουτω Sri το ΑΓ· a Ο 
μ α  των εΐξημενων οΒνείων ΰιακριΒεν, άιαποξΒμένεται Std 
Φλεβών εν ολωτωΣωμαηπρος εκατόν των μορίων. Ε£ αί
ματος ό' «χ « τροφήν τάτων εκατόν, Std τα  Χιτωνος 
των εγκατεσπαρμένων αύτο7ς αγγείων (Αιαςεϋλετα/ γα ζ  
dS'/ιλως απα ς  αυτήν επισπωμενος') περιςε/λον, ηομ προς 2 § 
τήν οίκείαν μεΒαρμόζον ασίωσιν, ηομ προ<;ιΒεν, *$£/ προσ- 
φυον, Η&ΐ τελείως εζομοιαν εαυτω, ηομ το πλεονάζον 
τ  αυτής αποτιΒεμενον. 'Ενίοτε S εν τοσάτω, μόςιον ίίτερον 
ivSdcc κατεπ&γόμενον, η φωμη πλεονεξίαν, αφ αςπάζά  
ταυτην κα/ προ γε της αποΒεσεως. ’Επών αν ενοχλοιν· 30 
το τοο μόρια προςτινων έκφυλων τη φυσά Χυμών, σπευ· 
Saav αυτα αποτρ'ϊ^α&ομ· K#/ Sri πεπεμμενας μεν, 
£αΐ.'ως κςμ ακινίυνως ως ευκινντβς αποτινάΰσοντομ * μη 
πεπεμμενας Sl·, Svχεςως εκςν,ασασι K&f κιν$υνω$ως οία Sy 
σεκμοχλευτως εγκατιχημένας τω σωματι, καν τω μετά· 3 5 
γ«Βοα την ϊ£ιν αυτα οοσαςάτΊοντας» ngtf ζωτικήν ελάχι·

*>ον.



jycV, αγετίωε μεταγίνοιντο, σνμμετάγονταε. *0$fv 
άξχοάα ν8νεχήετιε υποθήκη, ωμά τάνοσοποιά μήκιν&ν' 
«  μήπως οϊκοΒεν μεταφεξοιντο % κάκ τόπχ τόπον άμεί- 
βαεν. ΣνμφεςΧσομ τοιγαςήν τω ι οσζντι Κξίσεων, otj πε- 

5 πεμμενων γι\ομενα{ των'Ύγι&αεπολεμίωνΧυμων* uπι
πών δ' οντων αυτών ετμ πάσα Κξΐσιε άσυμφοξοε. Διό το7ς 
πεπασμοΤε τ  άγαμόν tv τοιε καΐξοΐε άπασι-, ng) χε- 
ττξητ«ικ&ί μεμκξτυςητομ, κατ' αυτάε τάε 'Αξχάε' 
ωσπεξ τοίε ενανriots τ8ναντίον9 KSM πο^ω μάΑον εν Teas 

%ο'Ακμαίε-
Ή  Σελήνή δεποικίλωε ά/λοιχμενη, δυνατομ κατά καΐξάε 

το, τε Π εξιεχον η#} πλά=εα των π εξ ryβίων, hols x&f 
τά  ή με τέξα Σώματα, συνα?λοΐ8ν εαυτη' τό μεν, 'ίδιότητι * 
το δε, Έγγυτητι* (κατωτέξω γάξτετακίομ πάντων Πλα- 

15 νητων, άε αυτάε δή τάε τ 5 Α'&εξοε πξόε τό *Τττ έκκαυ
μα, Τ8τίςι τό ςοιχιακόν Πυρ συναφάε.) μάλιςα δΊντοΤε 
νοσ8σι ’ χ&1 καθ’ όσον όζυτεξον νοσ8σι, την τοιχυτην εν- 
SeimvTotf δυνχμιν, ωε έτοιμότεξον Τξεπομβνοιε, ωε $α· 
δίωε ταξατΊομενοιε, ωε πολυαδεσιν εγκ&μενοιε κινήσεσιν, 

8ο«ττ« τ 5 βεβηκότοε εξεςησαν- 
' 0 $εν τόνοσαζόμενον μιμείτο  ̂πωε τάε τήε Σελήνής Μβ- 

ταβολάε, τάε εκ των εξ Ηλ/« γινομεναε αυτήε άπο- 
ςάσεοαν, Mcy των πξόε αυτόν πολυαξ&μων Σχηματισμών» 
Ε< n&f πενταχωε χηματίζε&ομ παξχδεδοτομ πξόε άΑη- 

2$λαε τ8ε Πλχνήταε, 'Εξχγωνω, Τετξαγάνω, Τξίγωνω* 
Διχμετςω, xgf Συνόδω τοαε άντ&έτοιε. Φεξομόνων γάξ  
αυτών υπό τον Ζωδιακόν, ηομ των Ζωδίων εκάςχ, ζδυωκαί* 
δέκα δε ταΖτά εϊιν.) άε Μοίξαε δι04ξ8μεν8  Τξΐάκοντα* 
r«y ολωντε τ8 Κυκλ8 Μοΐξων βίε εξήκοντα πξοε Teas 

30 Τξίχκοσ’καε συμποσ8μίνων * επάν δυω Πλάνητίε ύφ' εν 
Ζωδιον H&j McTprcv ενξΐσκοιντο, την αυτήν συνόδευαν ά*λή- 
λοιε λόχοντα -̂ Μοΐξαε δε δυοΤν ζωδΐύιν, εΐτ tv εξήκον
τα διεςηκότεε απ' αδήλων, εξαγωνικάε -χηματίζε&οη* 
Των δυω γάξ εξαπλασιαζόμενων > ή Ίρδιακή δυώκοαδε· 

3 5 κ«£· άπαξτίζετκι * ηςμ των εξήκοντα Μοΐξων εξάνΛε* ι$ 
ποσότηε τάε εξήκοντα πςόε Teas Τξίακοσίαίε Μοίρα*’

Β Ψεληξο;

Α ό γ ο ς  ire?) Έ ω μ α ,το ς. ι γ



ι 8 8 Τ8 Βλεμμ^β
•πληςοΊ τής ολότητα' ηομ το *Εξάγωνον Εξάπλευξον 
cv y ’Iσοπλευςοντε η&( 'Ισογώνιον εν άμβλ&ομς Γωνΐοας' 
(Εκάςη γάς αυτών μιας 'θξθής9 usd Τξ’ιτα μέξας 'Οςθής 
εςιν.) είπεξ β ί Κύκλον εγγξάφοιτο, διοαςεί τον τζιατον eig 
εξ hot nofj όμοια τμήματα- Δια ταυτά τοι rdg άςημε- 5 
vug Mo/focf άπεχοντες α’Αηλων cl Πλανήτες εξαγωνικο) 
χωματίζονται, την αυτών μεταξύ ήιάςασιν έχοντες, 
μήθ' ύπεξβάΑασαν μήτ έΐλ&πασαν εξαγωνα Πλευράς* 
tjTii v7ioTeivet tjjv άπεελημμενην ΰφ' ε αυτής Πεξιφέϊ&άν. 
¥Ο τε  3ε Των Πλοίν τ̂αν εν μεσω Μοϊρολ τξιτίΰος εόενζωοια- ιο/ 'Ρ ϊ» ’ » * /. '  \ * *' *κης, (αυτό/ οε &σιν εινενηκοντοc.) τετραγωνικός ο 
Σχηματισμός. Τα Τξ’α γάξ τετραπλασιαζόμενα την 
ίυωκη* ε̂κάσα κεφαλαίο! και των εννενήκο τα  Μοΐξων 
Τετράκις συντεθειμένων., το πλν.ξωμα συ'αςιθμ&ται των 
άπασων' κα) τα Τετξαγωνα τετίαςαο ιχοντος hag H&f 15 
Γωνίας οξΒάς, or αυτό πεξιγζάφα Κύκλον, eig ha η&4 
όμοια άοΜ^βτα/ τμήματα τέοςαςα. Κ άντευθεν οι Πλα- 
νητες ά μάζον a /u«ov J /f^rff άπ αΤλήλων Τετξαγωια 
Π λεύγας, τετςαγωνικως ά^ήλαςως στξός την τ  5  Κυκλ8 
ΠεξίμεΤξον χηματΙζασιν. 2·
£Γίκοσ7 $ε Μοιςων πξός τοug εκατόν εγνωσμένα τα Αα<?>j- 

ματος·» (τετΊάςων^' aiiTotf ΖωΜων'άσιν.) ο Τριγωνισμός 
κατοπτεύεται· Ύς'ς γάξ τετίαξα γίνεται $υωκοάό'εκα9 
HSH Μο/̂ ων Εικοσάς ‘Εκατόντάςτε Τξΐϋσαμενομ, tccs εξή
κοντα πξός ταίς τξιακοσίοας άΒξοιζασι. Ύςιγωνα τοΐνυν 35 
'ίσοπλευξα, Πλίυ^αν τάς οξάας γωνίας εχοντος ηομ ϊσας9 
επειπεξ αυτών έκάςη $υο7ν τξίτων οςθης εςιν9 υποτάνεε 
τ>}ν Πεςιφες&αν, η το τξίτον ολα τα Κυκλ8  κεκλήξωτοη, 
HSH τοtig λοιποάς ίυ<τ» Πεξίφεξείοας εχειν κατά πάντα 
το άπαξά/λακίον. y 3®
E<V *\σα ήε ήυω τον Ζωδιακόν όιαίξαντες οι Πλανήτες $ια- 

t μετξασιν αυτόν, κατ' αμφω τα ζωΰιακα τά μεςη, την 
αυτήν απ' άδηλων την K&f κυξίως πλάτην ΰιάτασιν διϊςα· 
μενοι. Κυκλα γάξ Διάμετςός εςιν ΕυΒ&άτις ήγμενη Α« 
τδ Kf ντςα, usd πξότ εκάτεςα τά τής Πεξίφεξάας άκςα 3 $ 
πεξαταμένη, &χα τον Κύκλον τεμνασα·



ΤεΦ ω$ης ?ν χσα χαΒ'εαυτην η <ζ, πεφυχν~α $  λαμβά- 
ν«ν εξ ‘Ηλΐϋ rus φωτισμός, νψηλοτάτην χωςαν λα· 

•̂ cvrcS ως 7rfcs* αυτήν, ncfi{ σώμα κεκίημενχ λαμπςότεςον 
a μα κ& πολνμ^γεΒες, το πλατυν.ως λεγόμενο* ημιον 

5 ταυτης diet φωτΐζετομ' χαΒως απαν φωτιζόμενο* Σώμα 
σφαίξοείοεε. Αμελεί κ̂ μ συνοό ύ̂χσα τω Ηλ/ω, τό μεν 
άνω μίςοΰ, ίν ω ίεχετομ τ as ηλιακχς λαμπηδόνας λαμ- 
πςυνετομ * το δε κάτω φέξ& , κχΒως ετυχε φύσε ως, 
άλχμπες, ως των κατ' επ εισαγωγήν άμοιςχν αυγασμων. 

ίο Παςχμάβχσχ. δε τον*Ηλιον χμεναν τω τάχα , τη δε της 
οικείας Σφαίςας σμιν.ςότητι, (βςαδυτεςα γάς πάντων 
Πλανητών εςιν, ως εχπεπίων.εϊα της άκςούφνχς οάΒεςΙπ 
κχφότητος.) τό κάτω μεςος οσον τετςχσίΐομ πςός τόν 
*Ηλ/ον εχα καταυγχζόμενον, άχίινοβολ&μενον υπ αυτ5 

15 πςός λόγον της παςαμά·φεως. Κ«/ Μηνο&σης μεν εςιν, 
Εξάγων ον συν Ηλίω ποιϋμενη Σχηματισμόν' Ύετςάγχ- 
νον, Διχότομος' Τςίγωνον , *Αμφικυςτος * Διάμετςον 
δε, Πανσέληνος.
^ετηξητομ δε ολον τον 7 ωδιχκόν ύποτξεχϋφχ πλανητι

κό κως εν ημεςοας εστία πςός τά*ς άκοσιν, εχχσοχς ημ} 
μιας ημεςας ημισν μεςος πςοσεπιχάμενον. Κά να όε τχς 
άκςιβεςεςον τετηςηκενομ δοκχντας, Χχ ημιτελαον τό με
ςος, άλά ωσά τςίτον' ο ηομ\τοΊς των ’Α κεςόςων πολύ μα- 
Βέσιν εγκίκςιτομ. Tiff ημισάχς χν τχτων των 'Ημερων 

35  των επια πςος ταις είκοσι μετά τα τςιτχ, όεοιτ αν η Σε
λήνή πςός την τχ Κυκλ« διχμετςησιν, εν η της φανότη- 
τος πλήςωσις. νθΒεν δι ημεςων τετΊάςων Κ£/ δέκα, τςι- 
τχ πςοσδεομενων, ηομ διαμετςησα, ηομ πληςηςϊςομ. Δη 
γάς η τοιαΰτη πόσωσις της όλης Πεςιόδχ τχς 'Ημεςας 

30 αποτελεί τάς οκΐω πςός τάίς είικοσιν, εκίω μιας ‘Ημίςας 
λειπομένχς μοςίω' διά τάντά Τοι την μεν Ιβδόμην εκ 
Τετςαγωνχ x&j Διχοτόμε' Την δε τεύσχςεσκαιδεκάτην 
bt ΔιαμεΤξΗ ηομ Πανσεληνχ των ωςισμενων Σχηματι
σμών, των επίσημων Μεταβολών, εκδηλοτεςας των άΑωΨ 

35 ΚξισΙμχς, πςοςτε τό κςάτίον μάλλον ζεπχσας^ αυτά ΤΛ 
πςάγματχ πο&άκιϊ εγνωςισαν.

Β » *0τι
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" O  Si ro Mnvc«JtV το 'Αμφίκυςτον τηε Σελήνή? 
άόςιςα* το Si Διχότομον ηομ τό Πανσέληνον ωςισμε- 

^  Λοβ των εξτ,ε, «  KdV TTfcAjAa. Δυ» 
<y£v Κύκλων εν αΰτ^ νοαμενων μεγίτων, ωε ye πςόε ο£&η· 
σιν, 8 μεγιζοι όε την Σφωιςαν, x&f αΑηλαε λχάζασι. j  
Κctf rS μεν το φοανόμενον ηα} τ  άφανεε απ' άΑηλων 
$ιάζγοντοε, Hgfij μηοεμίαν μετάπϊωσιν πάχοντos' Τ8 Sa 
Το πεφωτισμένο* τε ηςμ αφωτιτον τάσι* ολως 8Χ εχον·
Τ os, uXs! ceei μεταπίστίοντοε' εν μεν Toils Πανσέληνοι? 
ίφαςμόζϋσιν αΑηλοιε 8τοι, χαΒωε εν reus μεσαιτάτοαε ίο  
Τ»'-' άμαυςωσεων ’ εν όε Τθ7ε λοιπόΐε φωτισμοί αΑηλΰε 
τεμνασι, κατ οξ&αε Γωνίαε εν Μηνο&$εσι * κατ’ "Αμβλεία? 
εν Άμφικνςτοιε' εν Διχοτόμοι $1, κατ ΟςΒάε. ’Εν μεν 
8ν οςΒοαε Γωνιαίε 8χ εςιν 8τιε ΰιχφοςα, καΒάττες 8$' εν 
ίφαςμογοαε ’ εν ό'ε τοϊε μεταξύ τη? όςΒότητοε τη? ι J 
οφαςμογηε, άςιΒμον απαντα το πολυχιόεε ίπεςηλασεν. 
Ου  ̂ εν Εξαγωνω παςχ$ε$οτομ το εν Τςιγωνω
Si το 'Αμφίκυςτον' άΑ' ω? ότι ταυτι τα φωτίσματα 
WM 8% ετεςα τοιε είςημενοιε ενοζοίτομ Σχηματισμοί?, if 
μην οτι ηομ μόνοι? ιδιαιτάτων αύτο7ε. "Εκ πςωτ8 yxg 
tS πςόε ήμάε αγαν άμυδξ8 Σελαγίσματοε ϊωε Διχοτο- 
μ8, τη Σελήνή πολυειδωετό Μηνοαδεε * εκ Διχοτομώ^αΖ 
Hus ΙΙανσελ̂ νί?, πλατυμε^ωε το 'Αμφίκυςτον. Απλωτή δε 
μόνα κατά λόγον άκςιβειαε ηομ μονο&ύη, τό,τε Διχότο- 
μον x&j Το Πανσέληνον. 'ΑΑχ x&j των παςαδεδομένων 2 $ 
Σχηματισμών 8Κ εντελεε το ποσόν> οτι πςοε tjjv των du«- 
καιδεχα 'ζωδίων χςίΒμησιν εγεγονα. Τα δυω γάς εξάκιε, 
*Εξάγωνον συνιςα' ηομ τα  τςία τετςάκιε, Τετςάγωνον'
HSH τςϊε τα  τεαζαςα, Τξίγωνον' χομ Sis τα  εξ, Διάμε
τρον* άπαξ δε τα  δυωκαίδεκα, Σύνοδον. 3d
Q i)« ό λίγοι Si Σχηματισμοί σεσιωπηντομ, πςόεγε την 

των Μοιςων εκίελύμενοι τ$  ολί# Κυκλ» ίιάκξίσιν* ων 
us ο τη παξύση Θεωξΐα, τόγε όοχχν ημιν, tis πολύ χρή
σιμο? ’Οκ]χγωνισμοε» εξ 8 τό τ« Μηνοειόϊίε τη Σελήνή 
μεσαίτατον, είπες "ίσον άφεςηχε Διχοτόμ8 H&f πςάτηε 3 $ 
αύγάσεωε. ‘Ημεςα το κςίσιμοε ύ* αφανής η τετάςτη.

ΚχΒάσ
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Sf
ΚαΒως 7«V «« Τετςαγων8 την έβ δομήν, itroos εξ W  
γω\8 την τεταςτην, την μΐσην έβδομης κ$μ πξώτης εστι- 
γινωσκομεν. Kay κα§ωε εννενηκοντα Μο7ξοη Τ8 Σχήματα· 
εκάνα Πλευςα' τοιχτοτςόπως τ 8 δε Τ8 Σχήματα σιεντε 

5 σιςός τεασαςάκοντα- Μεσην δέ φχμεν την τετάςτην έβδο
μης naff στςωτης, οτι πες εκ δύω τετςχδων η Έ/3δομας9 
συνασίίικως μετςαμένων 8 διαζευχίιχως· Οΰτε δε την 
‘Εβδομάδα πληςεκ ημεςομ συνι^ωσιν εσίΐά, μοςίω <5? μιας 
ημ-ςας εκίω λ&πόμενα}, κα&ως δέδακίομ πςότεςον' 8Τε 

ίο  την Τετςάδα τεοζαςες ολόκληςοι, πο?λω δ* εΤλ&πδίς- 
Ί α  γάς Έ/3δομαδος, πες) ης ο λόγοε, ημέςαε εξ εχόσησ 
εν εαυτη κομ ημισυ t&j τςίτον, ωε εν% πςοσδεομενηε &ς 
τελείαν άπαςησιν, εχοι αν η Τετςάεεκίον ηςμ τίταςτον 
συν ημεςα*ε τςισ)ν, ημίσχς κ$μ δώδεκαΤ8 Χξδζχνα πςα  

f 5 π^ςάτωσιν.
Έ ™  δε τη έβδομη ΗΜ τη τεταςτη, χ$μ τοάε α&αις κςι- 

σίμοιε, Of Κςίσ&ε όκ εξίχύος αυτών, α)λ' εκ των iv 
αυτοαε της Σεληνηε Μεταβολών' α} Μετάβολο*/ δε πςοε 
Τ8ε Σχηματισμός ’ cl Σχηματισμόι δε το των Ήμεςων 

so XV- άναμ 'νχσι τέλειον, 8 χςη την ολοκληςίαν εν κςισίμοις 
επιζητεϊ&ομ' διά δε τ »  μεςη, παςατηςείο§xf ηομ τάε ολό
τητας· *£lanες δε τό Διχοτομχ χομ στςωτηε είλάμψεως 
ίσον αφεζηνοε, το μεσοάτατόν «<?< τχ Μηνοειδχε' η τε- 
τάςτη τ  εν η πεςατότομ ν.ςίσιμοε όκ επείσακίοε' 8τω δη 

35 το Πανσεληνχ χομ Διχοτόμη κατ' ισομοιςίαν άποκεχωςη- 
κός, τό τ S 'Αμφικυςτχ σίελε* μεσοάτατον * ενδέκατη 
να& ην αυτό, κςίσιμοε απαςεμπΊωτοε. Κο/· άμφω δό 
παςαπλησιωεεχχσιφύσεως* επάτετάςτημεν,της έβδο
μης * Ινδεκάτη δε,της τεαςαςεσκοαδεκάτης Επΐδηλοι ·· ταυ- iso τον δ' άπάν Πςοσημάντοςες' ότι xgtj τω τί? Μ tpeetSSc 
μεσαιτάτω, ττςοσημοανετομτό Διχότομον' Τω τό 'Αμφι· 
κυςτχτε, τό Πανσέληνον’ των εν ταΐε ωςισμόνοαε της Σε
λήνής Μ*ταβολδαε άέςος τςοπων, h> τοαε των άχ’ ωςισμί- 
νων μεσαιτάται? πξεδιαγςαφομενων κατά καΐξόε' της εν 

35 εβδόμηΚςίσεωε, πςοϋποφαινομένης ωςτάποΤλα κατά την 
τετάςτην * της εν τεαςαςεσκαιδεχάτη, κατά την tr-
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SfKUtw' άγαΒης μεν εσομενη: της Κςίσεως  ̂ «V Τε rots 
εχν.ζινομενοις επι το Κξεϊτ%ν, ν.ατα την ’Επ'ιδηλον γ no· 
μείνε τίνος Αλλοίωσε ως εντε Τω σωματι Τ8 νοσχντος επ\ 
το κατά φΰσιν ^εποντος’ πονηςάς δε, τχναντίον' των 
μεν εκχςινομενων τρεπόμενων επι το χείρον' τ2 3ε πά%ον- j  
τοε «V το παρά φυσιν επ'ι πλέον προβαηοντος. 'Ενδεκά- 
τ?γδν Kgj τετάςry Μεταβολών σεληνιακών ακμαίων χσων, 
h  ανταΊς ευλό'/ως ν.ςίσιμοι των Ηκ άφαι ων' «  Key τέ
ταρτη μεν, ά^ιωματι τω της έβδομης * ενδεχάτη 3ε, τω 
της τεασαρεσκαιδεχάτης υποβεβήκατον' ώσπερ ομ χατ αυ·t® 
τάς της Σελήνης Μεταβολομ τ% των καθ’ εβδόμην η&) 
τεσσαρεσχαιδεχάτην Ιπισημότητι.
/\'ις 3ε της Σελήνής διχοτομαμΐνης, οτι ηομ διτΊος ό Τβ* 

Tpctyvviσμός * CEv τε yaq Αν^ησεσιν εν τε Μενωσεσιν, 
δί ‘Εβδομάδων Ίλως τριών μετά Σύνοδον, ηομ ο δεύτερος 15 
ytvtruj Τετραχωνισμας, χ£/ των διχοτομημάτων το δεύ
τερον). ei μεν 8ν παντάπάσιν ην εν.άςη των ‘Ε/3 δομάδων 
ανελλιπής, εν άις η Σελήνή Διχότομος, ημι Παμφαης, 
Υ&4 αύΒις Διχότομος, απαζ μεν διαμετρΖσα τον Ζωδια
κόν η&ι τον ‘Ηλίακον* or ε£ ‘Ηλίϋ ποιοΊτο την πλείςην 2Q 
διά,ασιν' τετραγωνίζασχ δε δίς, ίτε ηομ τ S ‘Ηλ/i* τω 
της όλης Περιφέρειας τετάρτω δίίςοατο, πάντως uv n&j 
τόϊς νοσχσιν 'Ημέρα κρίσιμος επιφάνειες» της εϊκοςης, 
άναμφιλέχίως ην η πρώτη συν είχοςη. Των δ' ‘Εβδομά
δων εχασων ελλιπω*, χάντεΖΒεν των τριών εκΊων λ&πο- 2 $ 
μενης έχάςης, είχοσιν ημέρας συναγϋσων η& μέρος ημερη- 
σιονιημισυ' ηομ της συν βκβ?# μεν πρώτης ενίοτε το κρί- 
vetv εύρίσχετομ' τα  μάλιςα δε, της άχοςης έςι’ καί ye 
ίκδηλοτεξόν τε ηςμ βεβχιότεςον, ώς η πως» παρεςησε, 
τηςτξίτης'Έ-βδομάδος, τη δεύτερασυναπΊομένης, η&) την^9 
τεασαρεσχαιδεχάτην το της δευίέρας τέλος οικείων ποιημένης 
#ςχην· *£1ω?ερ «ν ένδεκα·τη της τεασαρεσχοαδεχάτης 'Επί 
δηλος, §τως επ\ακα*δεκάτη της είχοςης ’ επ ολίγιςον δδ 
κ»τα παξίνΒεαιν ηομ της πςωτης συν sixozy. Τ αυτής 
γας οκίωκομδεκάτη γνησίως 'Επίδηλο:, ως- Ζσα μέση της 3 J 
Τξίτης Εβδομάδοε, μετςαμενης τότε καϊά διάζενξιν. Τομς

Ί*ξ



γας Των *Ε/3$ομα$ων μεσαίε ημεξοας eveςν τεταγμενως το 
πςοΰσημαντικόν , μητηος eir εκ της νλικης αταξίας, 
etr εξ επισφαλές πςαξεως, &τ εκ Τυχηςας πεςιπΊω· 
σεως ϊπιουμβαντοςχωλυτικϊί· Κα} Α} τετάςτη μεν, μέση 

5 της πςάτίΐε Έβ$ομά$ος εςιν' ενδέκατη $ε, της δεύτε οας* 
εστίακοαδεκάτη δέ τη? τςίτης, etye κατάσυνάφ&αν η'Εβίο· 
μάε ’ εϊ δέ κατά διάζευξιν, όκίωκοαδεκάτη Θεωρητή, τςιων 
ημεςων ύσων αυτής εκατέςωσε. Πάσα δέ 'Επΐδηλος, λέ
γεται ηομ Θεωςητη , διά το μη %$vOf τηνικαυτα το 

10 φατνομενον*, ηομ κατ εκείνην ενεςγύμενον την ημεςαν επί- 
σκοπ&Βοη μονωτατον, ά&ά καί τι νούμενον, x&j κατά 
την άσίπ&τα κςίσιμον έκβησεΒο  ̂πςοσδοκωμενον. Εως 
μέν «ν ' τεοταςεσκοαδεκάτης το άγωνιςικίν εν τά*ς Κςίσεσιν 
ίχυξίτεςον. ΕντευΒεν υποκλάετοί)πως μέχςι της ««ο

ι 5 της- Εξης δέ xffl πςός τεασαςαχοςην επ) μαΑον χαυνζ- 
Totf nyf arovei. T o  A  απ' εκείνης παντάπασιν ές'ν ά· 
δςανές. *θΒεν ηομ τά πο&ά διά Πίψίύϋί ctf Αυσ&ς εν 
Το7ς ύκ ολεΒςΙοις νοσημασιν' ενίοτε A Key Α αποβάσεων 
βί μόξιον γκομενών 8 καΐξίον* απανιάχις μέντοι ye δί εκ· 

30  κζίσεων.
’\τέον το λοιπόν ε%ς το κοινοτέςως πες) των κατά τάξιν 

κςισίμων διαλαβάν'Ημεςων. Κατά Ύετςάδας 8ν ngtj 
καΒ' 'Εβδομάδας κςινομένων τ 8 πίπαν των Νόσων σαφε- 
ςεςόντε Kgtf βεβοαίτεςον' ωασες την τετάςτην H&j την 

35 ίβρόμην κατά την πςωτην Έ/3δομάδα δια$ξΐσίμ8ς εγνω- 
μεν * την μέν τετάςτην, 'Επίζηλον Βεωςητην * την s isss 
μηντελεωτέςαν, x&f της τετάςτης ύπεςέχασαν δυνάμει 
Κ$μ άζιωματι. Παςαπλησίως H#j κατά-τάς άέλας 'Εβδο
μάδας ημάς etSevaf χςεων. Κατά την δευτεςat, την μέν 

30 ενδεκάτην ’Επίζηλον' την δέ τεασαξεσκοαδεκάτην, εν ΰπεςο- 
χηδυνάμεως Η& άξιωματος. Κατά την τςίτην, της 
αντνς αναλογίας, 8 της αυτής Βεναςότητος , την έπίοο- 
καιδεκάτην δηχ&την είκοτην. Κατά την τετάςτην-, την 
συν άν.οτη τετάςτην, ημ} την εβδόμην συν άκοτη· Κατά 

35 την πέμπΊην, την συν τςιακοςη πςωτην, ηςμ τηντετάζ· 
την άμα Τξίακοτι. , Κατά την εχΐην, την εβίόμην συν
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rfiar.cty, Kgti rw  Tfoσαςαν.οςήν' ητίς I*/ το reigns τηε 
tv ''άβ3ομασι upf Τετξάσιν άτretags Κςίσεως. 'Εφεξής 
γάζ εν Εικοσάσι τελεμενα τα  των Κξίσεων η π&ζοο 7ταςε· 
«ρίσεν» εως τη; άκοςηί συν εκατό?#, τδ κατα re ασαν/ον 
Ίσως εττισυμβαινοντος' μν\τε τον hoy ον άναΐξεντος, μν\- 5 
τε τ#ν τήξησιν. Δ«λον εν ν.οοκ τετων, ως « «κο?# τ«£· 
Τΐξωτνις συν «κο?#, ττάνυ πο/λω τω μετξω ν.αΒυ7»εςβεβη- 
χεν, ο,τε τοίχος της είκοτης ? τδ τϊ}ί σνν «κο?# 7ΐξωτης 
ίς αν.ξον υτίε^τεξΗ.
/\vygggg 3 ε3εν συν they rev λελογισμενον ’ ny μεν το ίο 

σϋνημμίνον εν Έβ3ομάσι x&j ΤετξάσΓ π% 3ε το Λε- 
ζευτ/μέχον οίξΙΒμημα. 1 ην μεν yctf πςωηjv ’Εβ3ομά3α*
3ΰω Ύετςά3ες συνημμενως άπίξτισαν, ngy την μεγαλψ 
τ.ξΐσιμον τ>?ν εβόομψ ewnyayov. ΕΤτα 3ι%ξημένως ‘Ε/3<5ο* 
jiai καί Τετξοοε-, την εν3εαάτην εγνώξισαν. Έ̂.π&τοο συ* ι 5 
νελθδσ#? ετέςας Τετςά3ος εν συναφείχ, H&j 3υω 3ιαζευ- 
κΐϊ/.ως ΐβ3ομά3ων τελε&εισων, 3 τεοσαρεσκοα3εκάτη πε· 
•srû w'tcc'soij, ττολυ το αξίωμα ngy τε της εβ3ομης εγ· 
y<?a φέ^εσα. Μετεπ&τα 3ε Τετράς συνασίΐινως 7ίξοςε· 
betaοο τψ έπΊχκοαίεκχτην 7ΐαςε3&ξεν ' ετε^α TfTfaf 3ο 
ομοίως εν συναίνεση τ>}ν«κο?«ν, τ /̂αν 'Εβ3ομχοων συν3ρα·

5ΐ8σων tccvto Toovov&y.tv, σίεζϊνγμ*\οο<; συνημμένων
ε, τησ μιας. 'Εντεύθεν $οο3ίωςεα{ κατ'α)λαςΈβ3ομα- 

3ai n&j Τετ$ά3χς «τε 3ιαίζεσις, «τε συναί ε̂σ/ί *ο7τ%7ΐές 
«σ*ν ενξεΒήσοντομ * 3ε3ηλωμενων των κατα τάξιν το 25 
νρΐσιμον εχεσων ονωσεν εν αυτούς εξ ονόματος' οάς 3η 
να} τινες εξο&εν ετεξχι 7ταςεμπίτίΐεσιν. Ου̂ ε γάς ε?<ν 
Ήμε fee %$3όνάνε7τΐ3εν%ς Κ ξίσεως, eiys κατά τιοίσης ΕΙμε- 
ξας εξ Ηλιε τ% Σελήνή Μεταβολή.
|"|λκν acocrff έχ ομοίως Of Μεταβολομ , τοεετοτξόστως 30 

ε3ε α) Κζίσ&ς ομοίως. Tig μεν ycef σαφείς οϊ των Φ«· 
τίςων 7ΐςό·. οο&ν,λες Σχηματισμοί, 3ί ων oq Μεταβολομ' 
π% '£ ασαφείς* Οντα τοι no} τα των Κζίσεων, 71% μεν 
ivufyn, πζ 3 ε τοιχΰτα, Ζητησις 3ε των πξοτεξων, ε 
τ£ν ασαφών* ετών χμν$ξων. Κατα μεντοι τ«ν εννάτην, 3S

Μ
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Λόγος περί δώματος. 25
net) την πολυκατηγόρητον εκΐην, πέμπίηντο noy Τρίτην, 
£8 ολως ey Κρίσής ίιχλανθχνχσιν, έπάπερ ύκ άλογο». 
Τ»;ν μεν γάρ εννάτην, εισφέρει το Τρίγωνον * τψ  εκίην, τα 
ΪΙεντάγωνον * τ«ν πέμπΊην, το 'Εξαγωνον' χ&} την τρί- 

5 την, το ’Εννκόγωνον. Το τρίγωνον τ>)ν έννάτψι ως εν 
'Ημέρομς εννέα, x$y προς ταΰτοας εννχτω μοςίω την της 
Ιϊλευρχς λαμβανων περάτωσα. ’£#«&? ταυτα τρισσό- 
με\χ> τ as 'Ημέρας τηs σεληνιακή περω8κ συναριθμώ, 
rocs πσας εστία προς Teas είκοσι μετά μόρια τρίτα. 

1,0 Καινεν 8' αν, £>ιν 88έν, το, την έννάτην το εννατον μόριον 
as έ χυτήν επισπάσα&οη > καθά ημ} την τξίτην το «κο- 
8$ίβ8ομον, ως 8ετχβήσετο^. Key την είκο̂ ην γάρ, ημι- 
συ μέρος ημέρας άλλ ns σφετερισαμίνψ έγνωκ&μεν. * Ωσπερ 
8ί το rns άνομης έργον, ενίοτε κατά τψ  συν είκοςτ} πρω

ί $ την εκίελάμενον κατεμάθομεν ’ ατω 8η n&j το της έννχ- 
τγ\ς ευρίσκετε προς την όεκχτην μεταχωραν. Είκοσι 
Μοίρομ πρόςγε ταίς εκατόν η τα Τρίγωνα Πλευρά. Το 
Πεντάγωνον ry εν} η, το Εναγών ον rjj πέμπ% 8ι8όασι 
πχρο$ον. Ως ίν εκίη Ρ*ν' * Η μερών πέντε ngy τρίτα, κμ} 

20 8υω πεντεκοαίεκάτων, 8ιά πβνταπλασιασμζ ποιημένων 
ταίς της Κυκλοφορίας ημέρους τον αθροισμόν * εν πέμπ% 
8έ τετΊάρων, μεθ' ήμισβίχς οκΙωκα*8εκχτης μερίίος των 
όλων εξαπλασιαζόμενων , τχς εστία προς ταίς άκοσιν 
(έχάσας Key το τρίτον προσεπικείμενον) συνεκπληρασων. 

2 ^ Ωσπερ 8' έβό'όμη Key τέταρτα Key τισιν αΑαις, ατως 
ε·/% τε ncy πέμπ% τ  ο της ποσωσεωε ελλιπές. 'Εξήκοντα 
ΙΛ',Τροίΐ τζ> έξαγωνω Πλευρά' τω Πεντάγωνο» 8υω προς 
tcis έβ8ομήκοντα. Την τρίτην, το ’Εννεάγωνον παραοά, 
κνυσιν, ως έν ημέρχιε τρισ) my μιας ημέρας είκο<&εβ8ό* 

jo  μ<>, την οίκοιαν εχον άπαρτιζομένην Πλευράν, Mosaic 
νποτήνασχν τεσσαράκοντα- Συντεθειμένα γαρ εννακις 
τά  τρία, τελασιν εστία προς τοΐς είκοσι ' το τ ’ «κο«&ε- 
β8ομον πολλαπλησιχ&'έν τοσαυτάκις «V ενός ολα τρίτα 
άγεται μορών. ’Η ποσότης 8έ ταυτα τωνΉμερων  ̂ «ν χΐς 

5 j  ή Σελήνη τον ολον 8ιέρχετα/ Κύκλον τον έαυτης.



ι 6 Ννηψόρβ τβ Βλζμμββ
Γ££ν μεν τοι τετίκξκχοντα Μο^ων ο πο&απλασιχσμοε

γινόμενο: H&f aureV ηνχχϊκ , ταί έσχα τα  στξος 
Τοαντξιαχοσίοα? συμπεζατοϊ. AoyBv hrot-s τ(>ισίν Ημε- 
ξ(ας χ&( τω λίλωθέντ* μο*Ιω> tus τεοεαςαχοντα, λατξ>ε'%«
Μοίςας y Σελψ *1' το λ' τμγ,μοο τχ τα,ΰτης Κυκλ» το εν- 5 
νατον. Δ*α τΒτο λελεχίομ το ν.ςίσιμον εχ&ν ex τ 2 εννεα- 
yaowif tijv τ^Ιτην, ίτΐιωσωμενψ «V εαυτόν in τγ : τετοίς. 
rye το είχο&εβϊομον' έ μετκτιΒεμενχ τΐξος τγν elxeiccv 
ολοτχτα, y&f το εκυτηε εξγον y τετάξτη, B&j Tiff r^nye 
αποπληςοΐ. ι o
'J ’atJ roe λε τα των Κίστων χχ ε£ ocvctyxys εν rots idiots 

xoueole πεπχγιωμέιον εχει το evefyov, «Λ* $ , <v οτε 
« 706 raw, ij λα τ; σφάλμα, ττςοχατάζζαν, « τ ’ ex των 

νοσ*<ντων, iir ex των πεζί Κντχς ' τυ%όν λ? κακ των· φε^α- 
9Τευτων, if χομ λάττ-α τνχαίχν πεϊίπΊωση, y κςμ μγ$εvoe j j  
ToiBrtf yεy#vίί/κεr̂ ?, όι άυτο το τ«ί υλ>Τ4 ττοιν.ΐλον ev χητσα 
Hgj οίτκχίον. *θ3 εν οικτίοξεί&ομ χξεων χΰκμως εν reus1 
Ct7forx/y}eû  των ΚξΙσεων, χ τε μήν h tous χςισΐμάις ‘Η/κέ- 
feue ολω> κπξοσεκίείν.
Π vs μεν χν τχν τξίη jv Ημέραν &σχγ& το 'Εννεαγωνον, 20 

06?κχντω£ eie/ίτομ' μη ποτέ λε Tci'jrye rye retry? ω: 
των 'Ημερων, ev cue tu Κςίσ&ς χκ άμυύ'ξομ, τελχσχ? αζχχδ 
Τξία Σχνματχ·, το-, τ  Εννεαγωνον, το, τε Δεκαγωνον, 
τό,τε Δωλκαγω'Ον αίτια' χομ λα ταυτα χμι ο λα τξΙ· 
rye Παξοζυσμοϊ, των ά/λωνμκ/λον ττολύεοχ/λιμοί. Τ χ2$ 
ftev χν ’Evvgoeycovx πςοσεχνς υ διάξ^ςωσις' το Se Δέκα- 
yωνον εν y με reus συνιςατομ $υσ)ν, yulae* τε μια: ■, η#} 
συσιν ετεξοις μοςίοις, τίψτίίω τε ygij τςιαχοςω Μοίξων. 
Ê ocs λ  συν Τ f/axc νταλ τω λολκοβγωνω Πλευρά. Το Δω- 
λεκαγωνον εν τιμίραι·; <W κρί/ αυτό, <5ε ^  τετάζ· 30 
Τω ngj/ τρχχα&ϊκΐω t îtous νιμέξα*:’ Πλευρά τω λ»«· 
χαγωνω Μβ/̂ ωι· T^axcvTaV.

Ό η ^  καΓ* Ουλάνον Σώματα κQH καθ’ αυτα, 
λ 06 τ?? ?TfoV u&yXct %εσεω$, εχ«τινβίί εν υλ  ̂

μβν̂  λ*νο6μ«ο, a? auroXf «6- εκ̂ νεν ο σοφωί $ημιΧ(>γρσας 35 
Ινεθετο, Νδί ομολογεί μετ ΑΙ&ησεως, Ει γχς  φ ντοΊς



χμ} Βοτάνου ή τοιαυτη χοςηγΐ* νενέμχτα) χμ} πλά<το# 
Vov εκ %ccf' e* Μαγνήτιδι χμ} Nafxff rcis φαυλότατο# 
δέδοτομ χμ) πο$ωΒεν ενεςγ&ν, πο/λω μοί̂ λον τοίς πάντων 
eeiSnreov κτημάτων is τοσατον ύπεςχειμενο# , τής αύτε- 

5 ^απάτητος όλης αυτοχςατας μενάση$, ως ύπες άί<8ησιν 
πάντων. Μεν το/γε Teas Δυναμεσιν e ταυτως παςεχη' 
κως οςίζοι σχολψ όταν βχλοιτο * χοή τοus Μεταβολάίς 
εντέ^ετο), χμ} άπςακ]χσιν vneixt«τα/' χμ} Nw»v επίχεο 
χμ) Θανάτων οςμάς μόνω νενματι, χομ άςμοζόντως αυτα 

I ο χελεύσε* ξά^ην λ/αν πληγήν χμ} ολεΒξον ποιϊίντα) την 
έφοδον 9 χμ) πάσης ασφαλείας items άνΒζωπίχηε. Ύω 
Χξάτε* γάξ της ίχνος Κυξία, χμ} feaTotf το πάν> χμ} 
μετάγετομ, χμ} ασιατο), χμ} διαλυετα).

inc-i$n χμ} ήμ&ε λογά χάξιη τετιμήμεΒα, χμ) 
15 σεμνωματι νοεξότχτος ολβιέμεΒα , δέον πςοηγαμέ· 

νοος μεν, ολ»ί· αυτός άτεν/ζ&ν « «  πξος (κείνον y os παξν\· 
yayeVy ος εδδζασεν. 'Επομένως δΚ χμ} τά πξος το συνοϊ. 
σον eteiay&v ήμέτεξχ’ {χομ ταυτα γάξ εζ εκείνα.) χμ} 
πξονοχμε\αςπξοςτο άγαΒον μηδεμ/αν χωλό μην νφ/ςα<&ομ, 

20 χμ} Τξοφάς διακξίνειτ, χομ Κοαςας εζετάζείν, χμ} συμ- 
μετξ/αν επιτχδευαν εν άπασι, χμ) νχνεχέσι μέθοδοι* 
'Ύγιείαν τε τχξείν, χμ} νοσοποιον άπνπέμπε&ομ, μη συνεχ- 
χεναντας τω κατά Ποιον η κατά Γίοσον η κατ αμφω λυ- 
παντιτο μη λυπαν ’ ά/λάτο τχς φυσεως χμ) μόνως κχ· 

35 τχβάϊλειν πολέμιον άγχεμάχοις οπλοις, «  πάξεΐιν. ΐ?#  
δε παςασχευαζόμενον άπείξγειν ’Ακξοβολισμοίς χμ) Πξο+ 
φυλάν, ά/ς, τατε Πως, χμ} Πότε, χμ} Π5, χμ} Πβθίν, συν 
'Οπο'ω·, συν Όπόσω, τα τ^Εντινι, χμ) Δι οτι, χμ} etrts 
a&os· Διοξίσμος, εν άδενι των ενεξγαμένων άμνημον&ν* 

οσοι Χωξαν εχασι^πάντως πεξίσχοπ&ν, χμ} τα χαΒη- 
χοντος τξόπα φξοντ/ζε*ν των πξος το τής ‘ΤγιείαςεχΒξων 
ανταγωνισμών, τατ αυτοίς επιτήδεια Κ α*ξχ χμ} μοξ/οη 
ποιεί<Βομ πολυπ^αγμοσνίχν τα Σώματος εν οΊς άφελχνΤο/ν 
Βεσις πζεπάδης ■> οΒεν χμ) βλατί/όντων άφοάξεσις ευχξη· 

35 w  · Εϊδας τε χμ} ΙΛετξ* των χεναμενοον χμ} τωνάσαγομε- 
νων αχ άλογέϊν, χμ} σκέφεως οτι πο&χς άζιχν' τηα τά

'ΐχτήξΐχ,

Αόγος Trsfi Σώματος. αγ



28 Νιχνφο̂ β 78 Βλεμμδβ
Ίχτήςια* roc Πςοφυλακίηςιχ, τα  Δκατηματα πςοσενε* 
x]fov* fvriJi των 'Ηλικιών-, των Κξάσεων, των Ώςων, των' 
Χωςων, των ’Επιτηδευμάτων, ncq των Έβων. Κccf ταύτα 
πάντα παςαβάίλειν πςός αϊλγ,λχ, χ&} των εν αυτοί: 
'ίσως άντικεεμενων «λ'ν έδόλως πεςιφςον&ν* α?λ' εκ της 5 
αυτών άντιπχξο&ίσεως νςμοσμίνην ποιά&ομ την επιχά- 
ςηοιν. Ilf ο δε των άϊλων, re τν  πά&&ς αίτιον εξα*
νίχνευαν άγαν επιμελως, όπως αν άπαςαλογίςως διαγνω* 
<φ«η· Το δε πάντων άναγκαάτατον' να/ μην κρμ την 
9τςάξιν διεςευναν, ei διναιτο κατευςοχάν τϊί.σχο7ΐ8, Η&} 
μηδενός εκπίπΊειν των πςος ασφάλειαν, οσον eis άν$ςω· Ι Ο 
πΐνην ϊσχυν-
Ό,πχναλητίΙίον δε ημ} σαφηνιςεον ολίγον πες) των της 

Σελψης μετά τ£ Ήλί& Σχηματισμών. ’Επά τοΐνυν 
I) Σελήνη τον οίκάον διαπεξχίνε* Κύκλον τον ολον εν Ήμε- 
ξα*ς ετίΐά πξος τοας άκοσιν, εχήσαις κα]τι πςοσεπικά-1  ̂
gevcv μοξιον 'Ημέξχς ωσά τξίτον, g πςοδεδήλωτομ, τον 
ημισυν πάντως διαδςαμάretf Κύκλον εν ημέςοας τεαςαςσι 
TTfof toms’ δέκα, λ&πομενοα', ‘Ημέςας τςίτω, καν τχνταις 
άπαξτίσει την με&’ Ήλί& Διάμετρον. Έκ μεν γάς ττς 
gffωτης εν Συνόδω κςύφεως ημ} ζοφάσεως αποτελάται30 
πάσα φχνεςά τά  πςός ημάς κομ παμφοάν&σα, δί ημε* 
ξων τεοταςεσκαίδεκχ ηομ δυω Μοιςων 'Ημεςχς ήμίσΰς τβ 
Xgfi τετάςία, τω την ολον.ληξον μηνιαίων πεςιχγοογήν 
την εκ Συνό̂ Β πξδς Σύνοδον, εν Ημέςαις iwia xjjtf ρμησεία 
γίνεc9 */ πςος τά*ς άχοσιν. 'Επά Της Σελήνης τον έαυ-^? 
της όδευήσης πλάνητικως, y&f ο ° Ηλιος ο δεύεε τον txvrS, 
Η#} πςοίocuiet πλα\ητικως* κομ χςη πλάον η κυκλικόν 
διαπόςευμχ τη ν  Σελήνην ποιησα&ομ» πςος το τον * Ηλιον 
ύποφΒάσof/, η* ως αυτά συνελ^άν. Έκ μεν νν ολι
κή» άμαυζ'ωτεως, εωε πλήςϋς φχύσεως Η μίξας τ& Σε* 3 0  
λχ,νΐ) ,  KctBcoe προσεχώς ει$ε&η, τεαταξεσκοάδεκχ, age) 
πςος τχΰτομς ήμισό τε K&f τεταςίον. - Σχηματιζομίνης 
8̂ ταυτης διχμετςικως πςος τοννΗλ<βν, (πες) τ 5  Σχήμα· 

τισμΗ γάς ο λόγος.) επάπεξ ο Σχηματισμόe curioς της 
Μεταβολές, ttgetf το μεταξύ Ton Φωϊήζων, ως iv Πεςι- 3 5

φεζάα,



29Λ όγος πε?1 Ψυχ%.
φεξεία , Χιάςημα στα$ έχάτεςον μέξος ττξός οα&ησιν σε. 
λΐίκακοί ΰξόμος- Ήμεξων τετίάξων χομ όέχα, λενηομένων 
‘Ημέξας τξίτω, κα&άστεξ στξοάξητομ. Παξαστλυσΐως όια- 
votjreov καν το7ς α&οις ΣχηματισμοΤς.

T s  avT8 πε?ί ·*υχϊς.

μέν Zv οξμη rS λόγα όιαλαβάν, στεξι στάσμσ 
Ψυχής 9 ως οίόντε συντόμων ο μ» χομ σαφώς. 
Τζτο γάξ ήμόός «  μ*& ήμων efarήσαντο, 
τοιήτοκ λογοις ένασμειίζοντες. Πο/Αων ίβ 

χομ «σύμφωνων έζενηνεγμένων Δογμάτων στεξ) Ψυχής, 
άσίεξ ευοόα μά/λοι yive&ctf Τω λόγω τα  της όξμν\ς, σΤξός 
μεν τάς αντιλογίας #<Γ έστινευσομ ίέον αυτόν * έσιάντες 

15 8Κ ολίγοι Σοφοί νανεχως τε κομ φιλοτίμοος ταυτοαν στξο- 
&ντήσαντο. Μόνης όέ της 'Αλητείας φξοντΊσομ χμ) στξός 
αυτήν έζ όξΒΖ βαόιει&ομ κατά ye τό έγχωξΖν- Κομ όη 
ττξότεξον αυτό τΖνομα της Ψυχής όΒεν τε, κομ ο, τι όη- 
λδν αν «V, Βεωξητέον- Ειτα τον 'θξον επισκεπΊεον.

ζο’ Επεττα ζητητέον τάς Δυνάμεις αυτής-, τίνες, όστοΐοά τε 
«σ /, κομ τότε στες) της άνΒξοοττίνης &αλησίίέον Ψυχής. 
Έν Tip τέλει όε κομ στεξι ’Αναςάσεως farέον. Olv.eioc
γάξ κομ ό στεξι ' Αναςάσεως λόγος-, τω στεξ) ΆνΒςωστ» 
Ψυχής\

&5 Ε κ τ® 'ψνχ™ 8V τ δ σημαίνοντος τό ζωογονάν, τό ζωο
γόνον τ 5  στεφυκότος ζρν Σώματος, άξητομ Ψυχή. 

Πολυ«(58δ όέ rS ζην οντος, ως τά  Φυτά χατ αΊΒησιν, 
κατά τε κίνηση b  οξμη, κατά τε λόγον αιτίας τταντος 
τ 3 ζ$ν ή ψυχή, συνάίοντα τω ναύτης όνόματι κομ τον 

$οΟξον Άξποτέλης άσχέίωχεν Ζτως άσιων. Ψυχή fen ’Ey· 
τελέχαα στξωτηΣωματοέ φυσική Δυνάμει ζωήν εχονToff. 
Κομ στάλα/· Εί όή τι κοινόν εστϊ στάσης Ψυχής <δ» λεγεη, 
*η αν ή στξάτη 'Εντελέχεια Σώματος φυσικά όξγανικά' 
τό Δυνάμει $w}v εχον άνομ φήσας όςγανικόν. Εί μη γάξ όζ- 

3 5 γανιχόν, ϋκ αν εχοι όυνάμειζωψ. Εντελέχειαν όέ στξωτψ 
άξΚΜΒ τήν τελειότητα f την Tas ενεξγάας στξοβά&ϋσαν.

Οΐό*



ΟΪδε χάξ KCtj δευτεξαν 'Εντελεχείων αυτήν tijv 'Ενίξγααν. 
*£φ>? yiv rr,y Ψυχήν σΐξωτγ,ν 'Εντελέχειαν, εντελή εχειαν, 
καΦ’ ήν το εντελές το Σώμα το' $/ν πεφυχός. Τ ίτο  
χάξ έςι το Λ»αμ« £«ήν έχον * ί%’ or/ 7ίξότεξόν βςι Σώ
μα δυνάμενον ζ$ ν , β μεν το< *«/ ^Γν, κα/ τότε «τ^ γ β α  J 
ylverctf ζων> άφιχμενης ψυχής ev αυτά' ( τ ί τ ο  7 « f  
» γ tv ζωοις ατ ev φυτοις ες·<ν ολοοί ευξαν.) αΛΑ απαντα
χά των ζωντων άμα xotf όΐμφω, το' Σώμα xotf η Ψυχή 
δηλαΛί, μήτε τήί· Ψυχή? πςοϋποίξχέσης, μκτ* flrfcC- 
φε<τωτοϊ τ «  Σώματος' ei ft?? τ«· to Στιέξμα Ktyct Σώμα i o  
δυ\άμε* εχον ζωήν. Ά&."Εντελf% «« πςωτη Σώματος 
oî /jTotf δυνάμει ζωήν εχοντος ή Ψυχή ·> διά το |υ'λον, λ 00 
τον λ&ον, Λα τον σ/Λί^ον, κ<χ/ τ ’ αΛΑα ττανφ’, ο?ί ίκ  *V< 
το πεφυκίναή χοή Λυνα<8«/ ζψ. Ίο δέ φυσικέ ΤΤξοτέΒει- 
τομ, Λα τα τεχναΐά. ®ξόνχ χάξ ή Κλ/vtfs*, >/τ«οί «Λ »  15 
των τέχνης εξχων έκ ε?ι TfAeoVijs", ίΛ? μ/α ψυχή· Σώ
ματος δέ φυτ« διοικώ μένα, Κ$ο/ δυναμιν, ταυτόν Λ’ «ττ«ν t7tb 
τηδ&ότγιτα, χεχλγξωμενα, φυσικήν<■ ττξός το ζ$ν συνέσεις 
Ψυχής.. Οξγανικόν Λ το το/ίττο Σώμα. Χξή χάξ Si αυ
τ ί  τήν ψυχήν ooV Λ’ όξχάνα τα? οικείας ενεξχείας έστιτε- ao 
λ«ν. Δ/α τίτο' τ<νε?, α7Γε̂ > 'Αξίΐοτέλης δι ξ̂ημένως είπες, 
ίναταντίί, το/δτον τον τϊ}? Ψυχή? Aoyov συνέ&εντο. 
Ψυχή έ?ιν ’Εντ?λεχ«α πςωτη Σώματος φυσικέ οξχανικα, 
Δυνάμει ζωήν εχοντος. Όξγανα St κα/ too τβΦυτα μέξη, 
*ΐΐζα xotj Στέλεχος^ Κλάδος τε xotf ΑΧξέμονές. Keif ΨΙζοο * 5  
μεν άναλοχά Καξδΐα κα/ Κεφαλή, Στόματί τε,
χοή ̂ Ηττατ/. Κοοθα? γα^ ή Καξδία τω Ζωω της έμφυτα 
χοή ζωτικές $εξμασίας Άςχή» τοιβτοτξόπως ή τω 
Φυτω της όμοιας ’Αγχη Βεξμασίας ’ επεπιεξ ενεςι xotf 
τω Φυτω $ερμον έμφυτον &ς το ζ^ν. ‘i l f   ̂Κεφάλι} Λ 3°  
ατοολιν οά&ήσεως 'Αξχή xotf χινησεως, ir o f  »j ‘P/<fa τδί 
e/xe f̂v â Ao«0(7f<y£·, τηςτε χατ αΰξησιν xotf χαξττοφοςίαν 
ΧΜσεως. ‘£1ς Λ’ εχ τδ Στόματος ττςωτως ή τξοφή τω 
Ζωω’ τςοοξαπλησίως έκτης $ζης ή τξοφή τω Φυτω. Κα- 
Βαπες δε εξ* Η πάτος ή τξοφή μεταβχ?λ&σα, ττξοσοι- 3 J 
xetHTOtj το7ς μοξίοις τ$ Σώματος, ϋτω7ΐως ix της Ψόζης

μετά
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3 ΐΛόγος πε?1 Ψυχής.

μ η »  την ολκήν άΤλοιαμενη καν τω φυτω, πούσι τόις αυ
τί/ μοξίοις πςοσφυετομ. Στέλεχος εοικεν Αυχένι ngtj 
Στέςνει. ΚAaSoi Ποσιν, η μψ H&f Χεςσί' ΔαχΙυλοις 
’Αχζέμονες. ’Ενεςγεί Ss Six πάντων ως Si οργάνων η φν* 

j  τικά Ψυχή. Τοιγαςαν Εντελέχεια πξωτη SetVAVTOtf Σαί* 
ματος όξγανικα' φυσικά.

εις Se Δυνάμεις ολ·κως εν αυτ%. θςεττίική, Αυξητι
κή, *SH Γενη,τικΛ ΤΙξωτη KOf άναγκοαοτέςα των 

όλων ή ΘςετίΙική. M*f καςποφοςαν μεν εύςΐσκετα/ Φυτον, 
ίο  τον, οτι μη$έ Ζωον. Τα γης»σ»ντ» γάξ αχ αυ*

£«· Μ« τςεφόμενον St Φυτόν ή Ζωον, ανάγκη μή ζήν. 
Ζψ μεν αν απαν φ  υτον « ί  ο φυτ ον er/i‘ Ζωον S’ 8 λέ~ 
ytrccf Slot το τής ζωής »ΰτα άμχjŜ ov x&j άξυμφανές. 
Τής γάξ εναςγαί ζωής. ngtj τελείας γνωςισμ» πξωτον, 

15 Αίο^σ/ί* «τα  Κΐιησις ή κατά τόπον.  ̂ Κα/ κούΒως 
ο τξέχων ή&ενημένως τξέχει μεν, α λέγετομ Se Δςομευς. 
ο, τε γςάφων <ryyκεχυμένοος n&j ΰυσίιατυπωτως, γςά- 
φει μεν, 8 λέγετομ Se Γςαφενς' (τελειότατος γάξ εμ- 
φχντιχα τα' ονόματα, τής κατά τψ $ξομικψ, το, Δξο- 

3 0 μευς' κομ τής κατά τψ  yβαφικήν, το, Γςαφευς.) ατω 
Ηομ τά  Φυτά ζ$ μεν, Ζωχ S' 8 λέγεται, Six το τής 
ζ-'ίής ατελές.
Τ ο Se Ζωόφυτον, έπάπες όλως A/c9 ijew εχε, μετά των 

Ζωων γέγονεν ως oticΒητικον. Έπεί όέ τήν κατά το- 
25 π ον ακ έχε Kivfl̂ v, μετά των Φυτών Six το άμετχβα,τον 

έ^ατάζετομ. Κομ ατως εκ τε τα Ζωα ngy τα Φυτ'α συν· 
τεΒειμένον εχληξωσατο τ  Ονομα. Το μέν αν Ζ ωόφντον* 
τω οάΒκ,τικόν ότχωσαν «ία/ πλεονεκίά τα φυτά,
Υ ο Se Φυτόν όταν eta τέλειον Τα? τς&ς Δυνάμεις εχε* 

3ο τάο άςαμένας. Γίςωτψ την ®ςε7ϊ1ικψ; ns άνευ ο Sv- 
votTotf ζην' Δευτέςαν τψ  Αυξητικήν, όταν V έλκομένα K& 
πςοσοικειαμένη τςοφή Sa-φιλής Ισα τςέφα τε ngtj συντνμ 
ςν τα Φυτά τψ  οσΐαν, ά&ά Sn καί πςο<Βήκψ αντω 
κατά τε πλάτος κμ} μήκος, κOf βάΒος « τ ’ αν πάχος. 

3 5 έςγάζητομ. Τςίτψ τψ Γεννατ/κψ ή απεςματικψ. Σπεί- 
ξtrotf γάξ εξ ccltS, καί ysvvccTOf ομοιον αυτά φυτόν,

ήό*



η εκ τδ κχξπϊό η εκ τδ xAais. Τ/ν« γάξ ταν Φυτών 
ίκ των χλα<5ων μοίϊλον, >/ των χοοςπων yevvSvtv όαυτοίς 
όμοια» καθα^^ αί ''Αμπελοί δυναμιν εν τοίς χλάδοις 
φεξϋσοη σπερματικήν χ& γεννητικην ' τινοό δ' αυ των 
Φυτών, αυτομάτως γεννάτομ. K ey ζωα y«f εκτινος j 
iA'jef, η τηπεδόιος, ‘Η μεν tsv φυηκή λεγομένη Ψυχή, 
τ&τον *χ« τον τξοπον.
3£ν  is το7ί Ζωοφντοις εντελεζεζύ Ψνχη χαταφοάνετα^.

Μετέχα y άξ τα Ζωόφυτα, κα$ω? πζοεόςητα/ ,  χςμ 
Αϊ&ησεως τέως άναμφιλεκίως τηε αττίικης. Συςέΐ&ε· 1D 
τα/ γαζ> au«f£ τ/vof αΰτοΐρ πξοσεγγίσαντος. ΪΙξοσηνχς 
δ' έγκυξσαντος, διαΐέ?λετα/. Φαν^ν δν as μετέχο* τ?? 
άπ\τΜ[ς * της υποδεετέςχς μεν, avayzeacr^as' Λ'. Ταυ- 
τη* γ«£ ctvfu, eit'v ζωον πέφνκε ζην. Έπε* δε μετ Αι- 
&κσεως τξεφετομ x&j ύκ άνοα&ητως, άϊ τα Φυτά', ftf-1 j  
Tfχο< «ν βλωί <Jjj hW τδ γεν^ικϋ, κ# τδ κατ’ επ&υμίχν 
όξεκίικϊί. Πως γά<* τςοφν, μετ ΑΙ&ησεως, άνευ ’Οξέζεως τβ 
Xgf Γευτ/ως; ττλ/jv άμυδξως ταυτα τοΤί Ζωοφντοις',' xgtj 
ως εν σκιά των δεδηλωμένων άμφοτεξων Ψυχών, της 
τε ν  Φυτοις, της τ  εν Ζωοφντοις re οοτελες εχϋσων. 20 
Ή  sv τοίς 'Αλόγοις ύπεξβοάνα κατά τό τέλειον · εν ταυ- 

τη γάξ 8 μόνον τό Θξε7ΐ]ιχόν xgtf Αυξητικόν χμ} Γ>ν- 
νητικόν, χμ) πξός τάτοις τό ΆπΊικόν, ά?λχ xgfij τό Τευ· 
ςιχόν, ο#) το κατ’ επιΒυμΙαν Ό ε̂κίικόν έναςγέςατα.
Κα/ ye δη τό κατα θυμόν, χομ τό ατταν Α'ι&ητικόν, Α̂ 3 5  
τό Φανταϊ/κον, κ# το Μν^ονίυτ/κον, κα/ το' κατα’ 
τόπον Κινητικόν, on λεόπετομ τό Ζωόφυτον. 'Επ&υμη* 
τιχόν δε χομ θυμικόν Δυνάμως όξεκίιχομ·, διά τό την 'Επι
θυμίαν xcfij τον θυμόν οξέξ&ς «να/ Ψυχής. Τό, re γας 
βπ&υμ&ν, όςέγετομ μεταχείν τδ δοχχντος η δέος αύτω, 30 
Κα/ το Βυμύμενον, όςεγετο  ̂ λυπησοη τό , ii ο τε&υμω· 
rctf. Kotj όομφω τοίς μη λόγον εχΰσιν οόχατάχετα * τοϊρ 
1’ ΆνΒξωποις υπό τ  δ Λογ» χατεχετομ χομ αναχαίτιζε· 
rctf, μη tS παςά φΰσνν χζχτηταντος. ’'Οργανα τη 
ψυ%£, τδ θυμιχχ μεν η ΚΧξδιΛ' τδ δ' ΈπιΒυμητίΚΰ, 3 j  
τό Ηπχζ, xsh πςωτον οξγανον, δΐ 8 xgej ταυ τ’ όργανα»

T#
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*ro JiefcNfu?*>v εν ΚαξΜού χομ νΗπατι κατιον έζ *Eγχεφά*
λα Πνεύμα, TO ψ υ χ ρ ό ν .

Si ζωΤίκβ Πνεύματός, πολύ Se taro πάμάαν έ<ζ) 
Kgj λβπΊόν. Τβ μεν, τοϊς τΐI Σώματος μοξιοις ίχε* 

ς rtiy&TCtf $1 Άξτηξίων i n& SiaSiSoretf συμπασιν, αίτιο* 
rns έμφυτα kW ζ<Χ>ΤΜΥ\ε θεξμότηΤος ον. Διο χφ  ξωτι* 
Κον iίατωνοματομ. Λούε, κομ αυτό όι Αξτηξιωναπο τ*ιί 
Κακίας άνω φεξόμενον έπι τηνΚεφαλψ^ υλη τω ’Εγκεφά* 
λω γίνεται Π νεύματι. Κecru γάθ rots πολυπληθείς ngj 

t ο πολϋελίκίας Άξτηξίας τα λεγόμενέ SixlvoetSa: Πλέγμα* 
res ανιόν, rS πάσαν ολίγα oetv τη* ’Εγκεφάλα βοίσι* 
ύπέχοντος, χ&ί ολον τον ’Εγκέφαλον ίιαπλέκοντος  ̂
χάχάσε Si» τά : πυκνά: n&j συνημμένα: άΑήλοα: επαλ- 
λήλα: επΐ7ΐλοχκ£, ηομ την των αγγείων ίχνότηταi μο* 

ϊ 5 γις Η& Τυ* χξονίω διατξιβ)} κιναμενον πολυςξόφοι: καμ* 
5TCWS-, Κ£Η ατω: έ: πολύ κχτεςγαζόμενον χα) πφόμενον* 
rots Έγκεφάλα πάσας Κοιλίας i τέασοίξες Ss αυτοί &arit 
πληξοΊ. Κooj ολ% Se Ty κατά τόν ’ΕγκέφαλοV Seri» πλψ 
σμίως συναν»κίξναται, των τα Πλέγματος Άςτηξιων %ι* 

20 ζομενων πολυμεςω:, κα) ποΑων άποχβων είς τα : τδ 
'Εγκεφάλα κοιλία: τελευτασων, Si ων το Πνεύμα Sie%et*· 
σιν etc Τον ολον ’Εγκέφαλον. Ενθα πάλιν otrev άκοΟ 
άΑοιάμενον κά) πξϊς εύκξασίας όάθεξία μέτξόν έν aAotf 
uAo Six πολυβέων φθάνοV Μεταβολών., πάση: Αί<Βήσεως 

δ 5 η#  Φαντασίας nuj Μνήμη£ Ό?έζεάς π  η#  Κινήσεις' 
nSn S’ έν τοϊς Λογικοί η#  Διανοήσεως̂  Η&Δοζη: όργανά» 
%ξηματί£& πξωτ^ον τν  Ψυ%ή> Διο n&j -ψυχικόν πςο* 
σηγέςευται̂   ̂ k te y
Υ\χξά το διχφόφν $ν τής ευκξϋσίχς αυτα^ Sia0 cja£

Jo ή Ψυχή τχς ένεςγείας έπιτελεί. Διατοι ταΤο K&f 
των Άνθξωπων οι μεν μά/λον, οι Si fjrjov Ευφυΐα: ρετε» 
χασι. Πςοςγάς την έπιτη^ότητα τα οξγάνα♦ κ&} ή Ένέζ» 
γεια γίνεται- Τατο καν τοϊς άλογοιc φαίνεται ΖωΜς* · 
^ΛΛ.« γάς άΑων xarElSn·» *etj μψ Κ^ καθ' 'Ύπίκάσε*έ  ̂

35 είναι πεφνχχσΐ γνω·ςιχήτεςα>> πςος την Ποιότητα τα  ε*
*Εγκεφάλω Π νεύματος έκίελαμίνων ty) γόον Ένεξγ&ων *

C fc μόνοι

Aoyog πέ?ί Ψύχίψ &
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»  μόνον Των γνωτικων, cc/kcc ycy των όρεκίικων, ωσαύτως 
Hg{ των κινητικών. Πανταχπ γάρ τω fu, η μην ύκ ευ 
Stav&i&xf τό οργανον, άκολχΒϋ τό ένέργιψα. Το το/νυν 
εν Έγκεφάλω Πνεύμα, καΒά προάρητομ , όργανον πρω- 
τι~ον τη Ψυχή' Το μεν Si έαντ$, τό Se ngj συν Το7ς 5 
NeufOis··· it ών τ# τ« Σώματος έσία πάση &(Χ7ϊοξ$μενε- 
τα) καταλλήλως έκά~ω μορΐω &οίόι%όμεΐ’ον.
Έ-- $ή τι καν το7ς τ& Αίματος άγ/άοις εξ άναΒυμιά- 

σεα: αύτ3  1Ίνεύμα κινητικόν τϋ Αίματος εις Βρέψιν 
των μορίων τ« Σώματος. Ε'ίπερ &ν η ψυχή Ζωής ίο 
αίτια τω Ζάω ygj Βρεψιεως, &εν αν ycy τό ζωτικόν Πνίυ- 
μα-, ηομ τό Tb Αίματος κινητικόν, cpya\a τη Ψυχή προς 
τχς ζωτικχς ηομ ΒρεπΊτκάς ενεργάχς * πλην ϋ πρωτως 
Kg) αμέσως, άλλα Sid τνς φύσεως' Sio ygf 8 λεγετομ
ψυχικά. 15
ΥΙαντχ S? τα  Ζωα κχΒ' ό, τ<£ν αυτών μόξιον μετέχε* 

Πνεύματος' κινητική <5ε rS Αίματος, η τ$ αναλογών· 
Τος τω Αί'ματι ζωτικά τε ngj ψυχική, κατά την έαυ- 
τ& ζωϊκην χιχβχσιν εκατόν, ’tv  re yap Φυτο7ς , εν τε 
Ζωοφΰτοις-, εντε Ζωοις, βαθμοί yivaTxovraj φυσικής άνα~ 2 Ο 
βάσεως. Ουτωτοι ημό τό κατά τόπον Υμνητικόν άφ' εαυ· 
των, ό έςι τό καθ’ όρμην■> r,y8v τό μεταβατικόν, τιάσι 
μεν Ζωοις ύπαρχε* κοινώς, άχ όμοτίμως St\ Παραπλήσιας 

τό AicΒητιχόν, η τό Φχνταςικον, ygf τό Μνημονευ- 
τικόν, τό, τ  Επιθυμητικόν, εκ ye των ενεργειών « πάσιν 2 5 
ωσαύτως φοάνετοtf προσόντα Ζωοις. ’'Αίλχ yap ενεργχσι 
κατά τά άρημενα σφοόξότερον, ά/λα S' αύ άμυόρότερον.
Τό μεν &ν Αι$ητικόν γνωΐικη Δυναμις εςιν άλογος των 
αίθητων άντιλησίίικη.
Τ εοπάρων S' οντων Σωμάτων των λεγομένων απλών, Γης-, 30 

'TSxtqt, 'Αέρος, ITû oV* ό 'Αηρ 8κ εςι μονο&δης, 
α/λά τό μέν αντ3  παχύτερον, τό όέ λεστίότερον. Τό 
μεν αν παχύτερον ονομάζεται κυρίως ’Ατμίς. To Se
λεσίΐότερον κυρίως 'Arp. ’t^v  %ν η ΆτμΙς Άέρος ngf 
*Ύ0χτος μεταξύ. Aio n&j η εξ tfTίατος €*ς 'Αέρα Μετά- $ 5
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βολή, Λα μέσης 'Ατμίόος γίνετομ. Πςοσεχως μεν γάζ 
εζ °ΤΛατ«· η 'Ατμις. Αυτή ό'έ λίττ7υομένη γίνετα/ ν.υ· 
ξίως 'Αηξ. ' ΟΒεν τα τέοσαξα Σώματα Λα τα μεταξύ 
Αίξος x&j ΤScares ενξέσχοντομ πέντε. Γη, *Ύ0ωξ, ’Ατ- 

$μ'ς·> Άηξ, Πυξ.
Π ? « “ Ταυτα τα πέντε Σώματα, κατά λόγον, <να /wjyJV- 

μΐα των Σωματίων ποιοτήτων άνεποάΒητος άη Τω 
Ζάω, γεγόνασιν ακ&ήσ&ς πέντε' ^Οξασις, Ακοή,’'Οσφξη- 
α ς, ΓέΖσις, ‘Α<ρ«.

i o T ? s' /wfv avysaSas Πο/ότητος, η ‘Α φη όϊαγνοοϊικη. To 
γάξ ε£ 'Ey κεφάλα Πνεύμα το Λα Nfi^a»' σχληξοτέ- 

ξων Hgj γεωόε^έξαν, έγκατεσπαfμ ένον ολω τω Σώματά 
κατάδηλον οςγανόν έςι τη Ψυχ5/. T}jsi Λ σωματωδεςέςας 
ηομ παχυτεςας οά&ησεως της vSaraSas Παότητος των 

i5%t\«fcV, η ΓεΖσις όιαγνωϊικη., Της Se Γευσεως οςγανον 
τη Ψυχή, το έ£ Έγκεφάλα καπόν εν Γλωαςη Π νεύμα 
Λα Νίφ-αι- μαλακών. Της άτμω&ς ποάτητος των οόμων* 
»} "Οσφρησις Siayva^M]. Ταυ της οςγανον το μη Λα Neu- 
ξων, χ/λά Λα 'Αποφύσεων Sva των Εγχεφάλα πξο&ΐων 

20 με(*ων « ί  τ  as Vivas εν πςομηκει Βέσει πεξοάνϋσα Πνεύμα 
φ υχικόν. Της άεςωδας ΓΙοάτητος των χίυπων η&ι των 
φω'ων, η 'Ακοή άαγνωτινη. Τ αυτής οξγανον το εντός 
των '’ίΊτων άφιν.νάμενον έ£ Ε*/χεφάλα Πνεύμα Λα Νεύρων 
8  πολύ μα λακών, ϊνα μη το αΐ$)ητη*ιον εύπαΒως εχη 

3 5 στξός τας σφοΰξας φοφας κ$μ τάς cvvrcvas φωιας. Της 
Λ? πυξάόας Παότητος των Χζωμάτων, (παν yαξ> Φαί εκ 
πυξός* τα όέ Χςωματα μετέχω φωτός;) η ^Οξασις Λα* 
y  ιωνική, χα) τ  αυτής cpyavov τη Ψυχν πςωτον, ως 
ηομ των άίλων οά&όσεων ε£ Έγκεφάλα Πνεύμα. Φέξετομ 

30 όέ τατο Λί το όπίικον Πνενμ-α Λά Nfufav μαλακών is re- 
car ον, ωςε μηόέ Nf^f« ταΖτα οοχάν, ά/λά μετξίως πε· 
πιλημένον ‘Εγκέφαλον. Ο is Λί Νίυ̂ ί/ρ ΚΨ στόξοι «σιν
αΐίΒητο) η&σαφάς, Si ών τό όηλωΒέν Πνεύμα πλησμιον 
κάτ&σιν άς ras ΟφΒαλμάς. Μ<α γϋν r Ψυχή πξοσβο- 

35 λ%·> μη μόνον τάς αίΒητικάς ενεξγείκς, αΆ* η& πα-
C 2 σαν



σαν άπαζαπλως επιτελάν ί%υα otcc τα Πνεύματος * ο 
το7ς τα Σώματος συν^ετοις μορίοις, τοις ενεργάας π$· 
πι~ευμε\>ots rtvus, τδτο κεκλημενοις όργάνοις <Wf«
γεμητομ*
Ύάτω yav nvfvtfeer; κεχρημένης της Ψυχής όργάνω $ 

πράτω, $1 αύτα <*Α«ί· όργάνοις κεχςητομ.
Τ»τ« γ«ξ> άκ οντος, ύοε οργανον. Αυτό γάρτά  όργανα 
τ&ησιν όργανα. Χωρίς οε αύτα, μόξιον άπαν copy ον. 
νΟ$εν εικότως αύτο χομ πρωτως γ̂ μ κυρίως "θςγανόν ε=μ. 
Κα/ το7ί Ntu^f λ', re, τ’ οάΒητικόν, το, τ« κινητικόν έκ ίο 
τδ αυτδ Πνίυματοί·.
Έ >Ρ? ύί̂ ίωί· αν γενομενης χομ μη χωράν εχοντος ε£ 'Ey· 

κεφάλα κχτιενομ τω Νευρώ τα Πνεύματος, Το κάτω 
μέρος τα Νεύρα το μετά την εμφρα&ν, αναί&ητον suBuf 
χμ} άκίΐΎ,τον. Έ* τάτΒ χομ τινες άνοά&ητχ τα  Νέυρα j 5 
προηΎ,Βη7αν χποφηνα&ομ, <5/« το χωρίς τα Πνεύματος 
αυτα χασ αυτα μγ\ μετεχ&ν οώ&ησεως, ott μη ο ο Εγ· 
κεφαλος ο την ασίαν αυτοίς ομοιοτατος.
9fcjka τατο κατ' Επίνοιαν, ώσπερ αν εϊτις χομ το, Ζωον 

ολον άναίσΒητον λεγοι χςμ ζωής άμοίξον καΒό αύτό, 20 
ίιά το της Ψυχής άνευ, μητ αί&ήσεως μετϊχειν, μητβ 
ζωής. Μάλιςχ μεν τοι όιότι το. Πνεύμα κατά το μά/λον 
χμ) ητίον τοις Νεύρο.ς συνανακεκρατομ ’ δια την τααύ· 
την άνάχρασιν &εν άν βΜ&ητιχά τά  'Νεύρα χαΒ' υπαρζιν» 
*θΒεν χμ) τά μαλακά πλ&ονος μετεχοντα Π νεύματος, 2 5 
επί πλέον οάιΒητίκά, χομ ητΐον κινητικά. Το ύ" άνάπα- 
λιν ολίγα τά σκληρά μετεχοντα Πνεύματος, επί ολίγον 
α4$ηΤ(κάτ χομ μχΤλον κινητικά. Στεγανότητος γάρ da?
Τοΐς κινασι χμό $ωμης, ητίς hi ίιχ πυκνότητα χμ} σκλη
ρότητα. Δ<ο χομ τά  εχ νωτιοαα φυόμενα Νεύρα, ταγέ οη 30 
παρά πάντα τον Εγκέφαλον πυχνότητι χομ σκληρότητι 
όιχφερονγος, χομ $ιά τδ^’ ίχανως cvra πυχνά χμ} σκλη
ρά, πρός τάς μεγάλας χομ ποΤλης $ωμης χμ} &εναρό* 
τητος δειμίνας κίνησές, χρήσιμα κατά λόγον γεγονασιν. 
*Οπα ό ‘ Αί&ήσεως ίίόα μόνης̂  8 μην χμ} Κινησεως, εκά 3 $
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♦
Nf νξού μαλακωτατα κατεπεμφΒησοον εκ των μαλακό· 
τάτων τη ολα 'Εγκεφάλα μεξων.

ο μεν %ν αίι&ητικόν, γναςικη όνναμις ψυχής άλογος . 
των αίιΒητων άντιλησίΑκη* Το όε Φαντ άδικόν, γνοο·

5 ςικη agj αυτό όυναμις άλογος, εκ της αι<Βησεως έχασα 
τάς άςχάς. ‘ A γχς η Α’ίά)ησις εκ ιός ενεςγϋ, τούτα εντός 
η Φαντασία ι̂ατυποΊ, y&j φέςω πα$ εαυτ%. Κ«/ ποτέ 
μεν αυτα ταυτα, ποτέ όε τοιαυτα.

$ε το ©υμικόν εν Καξ$1α, ηομ το ΈπιΒυμητικόν 
ίο  εν*Ηπατι' τον αυτόν τξόπον εν *Εγκεφαλα> το Γνα* 

<?/κον. To γάς εν αυτω Πνεύμα πάμπολυ ypj λεσίΐότα· 
τον ygcj καΒαςωτατον ον, πςός ΟΑ&ησας χομ φαντασίας, 
ycy τάς χ/λχς γνωςικάς ενεςγείχς επςτη$αον οςγανον τη 
Ψυχή. Kocroc μεν αν τάς όυω πςο&ίχς τ£  *ΕγκεφάλΗ.

15 κοιλίας, το Φαντατικίν εν*Α νΒςωποις. Κ ατά Tty μεσην, 
το Διανοητικόν. Κατά την όπί&ιον, ην επικςανίίΑα ηομ 
σταςεγκεφαλίία καλχσι, τό Μνημονευτικόν, γνωζικόόν 
ενεςγημάτων οίονά ταμι&ον καΒεςηκός. °Α γάξ εκ της 
Αί&ησεως η Φαντασία λαβΰσα ηςμ άπομαζαμένη κα·

2ο τε%ε, ταυΒ' η Μνημη δεξαμενή παςα της Φαντασίας. 
απεΒετο τία§ εαυτη μενών, Μνημητις «σ«* διό κακ&νοο 
μνημονευματα φασιν, όον εςι φαντασία, τηε Φαντασίας 
παξΧ7ίεμ7Γ8ση: Tg Μνημη τά φανταΤίκη, ηομ της Μνή
μης διά της φυλακής ηομ μονής παύσης μνημονευτώ.

35 Σάζασι δε την Μνημην οά μελετομ τω ετιχναμιμνησχων 
ταυτην άνακατΑζασομ. Κetf *τω μεν iy *ΑνΒςωποις τ*  
Φανταριών, ηομ τό Διανοητικόν, ηρ} τό Μνημονευτικον.
Έ "  δε τοΊς ά/λοις Ζωοις ύκ ε?ι τό Διανοητικόν,. πτε το 

Δοξχςικόν. Έν όΐς γάς τό Διανοητικόν, εν εκείνοι: ■ 
3ο Κ&/ τό Δοξαςικδν’ είπες εςιν η Δόξα Διάνοιας άποτε·9 

λευτησις. Αείπετομ ySv εν τοΊς ’Αλό^οις τό Φα,ντα̂ ικόν 
etvaf κοοΒ’ ολον τον 'Εγκέφαλον, ηςμ τό ΜνημονεμΤικον. 
*Α?λ' άδε Βύλησις χ Πξοοάςεσις εν αυτο7ς. ’ΟςεκΙικα) μ& 
*/οός οι Δυνάμεις, ά^ά Το7ς Aoymfits ΟυΤetf μόνο#*

35 ινΒεωςύμενοη,

Λ ο γ ο ς  πζξ\ Ϋ ν χ ν ί ς .  37
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Υ'νω&κομ δέ Δυνάμεις της ψυχής tu 7τάσομ% λέγοντομ 
πέντε. Νδί, Διάνοια Ί Δο'£οί, Φαντασία, κομ A «£)>}- 

σις. η Μνήμη γάξ κοινόν έϊΐν ως άξητομ δοχάον ενερ
γημάτων γνωτικων' ύν. αυτών εκείνων κατ' ύσίαν * πως 
γάξ, ά/kx των έκτυπων αυτών. "Οτε γάζ τις έν τ% 5 
ψι χν  φν'ξα τας τυπΰς, ών ίω̂ αν.εν , ων ay.riy.cev, ών 
διενοησατο, κομ οϊονά διεζωγξαφημίνα κατέχει πα$ αΰ- 
τω τα  φΒάσαντα yεγονένομ, τότε λέγεται Μνήμην έχ&ν 
έκανών. Συνεζευκίομ cl's yctf ry Διχνοία η Φαντασία.
Κομ γ ά ς  Ηρεμία διανόησις Φ αντασίας έκίός, διά το πξοη- ίο 
yci&ocj π α ν τα χ *  την Αϊδάησιν' εν τω κα τ' αί&ησιν τω  
δε βίω.
^[δ> μεν αν ν^μ Διάνοια, Δυνάμεις λογικά} κα^αξως.

Φ αντασία  δε ya ) ΑΪ$ησ<ς, άλογοι ■ μ ετα ξύ  δέ πως 
η Δε|οί, Hg} οΤον έπίμικ]ος. Ου% οτ ι Δόξα καν τοϊς 'Αλό· 15 
γο ις , α ϊλ ' οτι ποτέ μ ίν  μ ε τά  λ ό γ α , π οτέ  δ' αν ευ λ όγα  
συνίςατομ. Νδ? δέ H&J Διάνοια τω λόγω της ά σ ία ί δ δια- 
φέξασιν' ά?λα τό αυτό λογιςικον τ τ ς  Ψ υχής , ο ΐε  μεν 
άχζόνως επ ιβάλλει τοϊς νοητοίς Λ ως c -ψις τοϊς όξατόϊς, 
τότε λέγετα ι Νδί’ οπότε διά τό μη αι&ησεως άνομ 20 
χ ξ ά α ν ,  ό φ αντασ ία ς  έ ϊ ί  τ ις  πάζοόοϊ. νΟτε δ' έν χζάνω 
K&i δΐί^ οδικως ποιέ ΐτα ι τ ά ς  ένεξγάχς , εκ τ χ  διά τίνος αόα 
νβ«ν, καλάτομ Διανοιχ. Τδ μέν έν Διανοητικά, λ ίγ α -  
σιν οζγανον etvotf τον μέσον ’Εγκέφαλον. Ουδίν δέ τ ις  ά^η- 
κεν οζγχνον τδ Διανοητικά, διά το την λογικήν Ψυχήν 2 5 
πξοχλοιμένην τω  Σω ματι διανοητικά* ένεξγ&ν' δ τω  Σω· 
μ ά τ ι δε πξοχζωμένην νοητικως > χ$μ παντός ΰπέξτεςον 
σωματικά μέλισμα.
φ α ν τ α σ ία  δε κομ ΑΪ&ησις άλογοι λέγοντα ι' διότι κςμ 

τ ά  μη λόγον έχοντα ζωα, Φ αντασίας μ ετέχασ ι κμ} %ο 
Αί&ησεως' έπάτο ί y e  κομ αυτα ι τζόπον ετε^ον είσιν έν τοϊς 
λογικοίς, η έν τ ά ς  άλόγοις. Τ ά  μέν γ ά ζ  ά λ ο γ α  κτίσεως 
ανευ οά&άιοντεμ, χομ χωξ'ς έπ ιτασ ίας φαντασίαντομ*
Το δέ λογικόν £ωον ό* Ανϊδξωπος, |%« παξά τδ λίγα τό 
Κξίτικον, ων αί&άνετ ομ, τοίςτε φανταζομένοις εφίςησιν, 3 5 
ο«  λογικος. νΕχ« δ'ε κατ' έ%χσίαν% H&j τό καλώς η μη,
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Λόγος πεξ\ Ψυχής. 39

ταΐς οάΒήτεσι χξήταΒοή, x&j τό ποαδοtyooytjjetf rue 
φαντασίας ή μή- K«y το το7ς φοανομένοις πξός τν\ν των 
μη φαινομένων κατανόησιν καταχξήσα^ο^. Των τοιάτων 
δ' αυχημάτων απαν ζωόν αλογον αμοιξον.

S^O-xe?^ dt τϊης εν φυτοΐς Ψυχής χφ Ttje έν Ζωοφυτοις, 
η ζωική χώ άλογος ύπεξβέβηκεν ’ ατως εζάξητοη 

ταυτής Ιϊχσιλίοος hζ έχασα τόπον, η Λογική. Λέγοιτο 
δ' αν x&f αυτή λόγοις πξοσήκασιν 'Εντελέχεια. Λιττή 
γαξ ( καΒώς χομ ό Φιλόσοφος επί^ησεν) ή πξώτη τ& 

ί ο  φυσΜΰ όξγανιχά Σώματος 'Εντελέχεια. ‘Η  μεν, ως είδος 
έν ύλ?; τω Σωματι xyj αχώξι&ς, α 'Ε.ντελέχαα. χ#} διά 
τατο Βνχ,τή' καΒάπεξ ή φυτά Ψυχή, xj*f αλόγα ζώα 
παντός * ή δε, χωξι^ή άΒάνατος, ή 'ΛνΒξώπα Ψύχη * 
καΒοος Πλοία Πλωτό,? τε xgij Κυβερνήτης, ατως 'Εντε- 

I 5 λί%«* πξωτη καΒεζηκυϊα τα Σώματος, ο διεξάγει χοά 
χυβεςνα. Κ«/ ο ΓΙλωτηξ γάξ Kpej ό Κυβεξνήτης, Εντελέ· 
Xfita πξωτη τα Πλοία γτνώσκετσμ. Πλωτήξος γαξ 
άπόντοα κ&{ Κυβ.ξνήτα,· πως αν εχοι τό Πλοίον καΒο 
Πλοΐον τό εντελές, "ίΐτε χομ κατά τον Φιλόσοφον ή λο- 

2θΎιν·ή Ψυχήι χωξί^ή Σώματος χομ άΒάνατος.J [χσα μεν τοι ψυχή x&j όσια έη\ xcy άσώματος, πλνγ 
α χ  ωσαύτως, 'h/λέ ή μεν φυτική Κof} άλογος, ατελής 

ασίχ· (Κou γ ά ?  ως Elder fv *Ύλη τω  Σωματι, χαΒως,ι λ , / * (I · y « ·* 'ειξητοη, όεομενη τα Σώματος εις υπαξζίν εαυτης, WH 
25 αχώξιςος ασα τα Σώματος, κςμ Sid τατο συγκαταλυο- 

μένη τω Σωματι · καΒώς άξΧ τό ενυλον είδος απαν S&Totf 
τ^ς ύλης εις υπχξζιν έαυτδ, κ&ί χωξίς ύλης HVttf a Swct- 
T«y.) Η δέ λογική Ψυχή τελεία ασία fc'i, μή δεόμενη 
τα Σώματος « γ υπχξζιν εαυτής, dAd *&f καΒ' εαυτήν 

30 «να/ δυναμέ\χ, Η& δια rafb τα Σώματός χωξίΦΙ, HSfl 
άΒάνατος ομοίως χομ άσώματος. 'Η μεν φυτική ψυ%*ί 
χομ άλογος, πώς άσώματοςj διότι α Σώμα. Δ< ολα 
γαξ διήκα τα Σώματος, χ#} εν π αντί αυ τω ίζιν. Έν τω 
αυτω δε, δυω Σώματα είνομ άμήχανον. Ουτω τοι ncy το 

3 5 Ενυλον είδος, άσώματον, ότι μή σώμα * Σώματος δέ πξω
τη άξχή* καΒώς x&j ή ''Ύλη Σώμα μή ΰσα’ Σώματος
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γάξ HSff *υτ») πςωτη άξχη, κατά τ 8Το άσωματος.
*Η δε λογική Ψυχ>) ^  /μ*τ«  Σώματος αμιγή: χσα τω 
Σωματι, χομ μηδαμώς εχ ό̂σά τι σωματικόν, £ πως 
άσωματος, ά/λ' άπλως. Ολη γάς νοεςά * χάντεΰ&εν 
άνωτέξα φΒοξάς. Σωμάτων γάξ τό φ§<άξε&ομ xpj 5 
σωματικών.
Ό θ  fv καλώς επιςησομ δοκεί μοι τχς την^Τλην χομ τό

ΕΪδος μήτε σώματα μήτε μην άσωματα φαμενϋς, 
ά/λα σωματικά. Κ«/ γάξ «  jwv σώματα·, πως πξωτομ 
σωμάτων άξχοίμ, Πάλιν <Γ είπεξ άσωματα, wws· σώμα- ίο 
τα σι^τ^ε«<τ<; Σώμα γάξ'ύδεν εξάσωματων, στ εκ σω
μάτων άσωματον. Ουτοίπες χδ' όσιας άπεω την^Τλην 
Xpf τό Ε13ος Φ ά ρ σ α ν , ά/λ' όσιωδη, της άκξιβείας ίχδ- 
μενομ Κο/ πάντως εύλογον, εκ πξωτων ’Αξχων όσιωδων 
σωματικών συνεςάνομ, τάς συν$ετι*ς όσιας τά  Σώματα * ι $ 
χάπ&δηπεξ εκ σωματικών Άξχων., χομ 'ότι συντε&ειντομ 
διαλύσει κα&νποκεί&ομ φνσικως χομ φΒοξΧ. Το7ς δε τήν 
νπαξζιν άσυν&ετον εχασιν, εν οϊς όδίντι σωμάτων-, eU 
δβσι μόϊοις χσικ ύλης εχίός, ποιας φ&οξάς επίνοια γε- 
yoiravy
{£»: δε δει xpf ιδ!χ την Άν§ςωπ8 ψυχήν όξίσα&ομ, ψυχή 

fc.iv Ουσία τελεία, χρ) απλώς 'Ασωματος, Λογική, Θ?*- 
ληηκη, Αντεζόσιος,Ένεςγητίκη xpj καθ’ αυτήν, xpj ’Αθα-» 
νατος, Ο.υδίντι, φοξτικόν Ίσως εκ των πξο&ςημενων ανά· 
άΐυζιν τ 2 παξοντος ν'0ξ8 ποιησα$ομ. 2 %
Υ ςλείαν χσίαν είπομεν την άν$ξωπα ψυχήν, ωσαύτως χομ 

τ  ά^α  ταυτη πξοσεπεμαςτυξησαμεν, όσα κΐκίητομ, 
χομ οΊς διαφΐξε* των ά?Αων Ψυχών, πξός εκάνας αυτην< 
Χ& λογικως άντιδιαςεΤλοντες. ’Εκείνοι γάξ όσίομ μεν, 
ατελείς δβχ xpj ως. άδο& εν *Τλ#*· δό χςμ μάλλον 30

2 0

Άσωμχτφ δε ταυτήν εφαμεν την Ψυχήν, ό πως, «Α ’ α* 
πλως. Έπεισες θά ά/λομ πως άσωματοιΛ τω μη 

Σώματα εινομ, τ 3τ  fciv 00 μεξΧς άσωματοι. Έητο 
γάξ' σημαίνει, ΤΑ π ω ς, Ον γάς iy  %άσι τ όϊς λεγομχνοκ J %
■ όσωμάτ̂ ς η άσωματότψ ομότιμος, Τοοέ γάξ & χ&

V*



μη σώματά da tv, ά/λά ro7s σωμασι πλτ,σιάζϋσι * χ$μ 
τήτων τά  μεν μά/λον' τά  S' ήτ%ν. Ύαντά.γχν oicves μβ* 
ταξύ των Σωμάτων re χ$μ των απλώς'Ασωμάτων, ωτπεζ 
otf σωματικομ ποιότήτες ομ σωμάτοον άχωςιτοι. Τύτων 

5 των Μεταξύ, χ$μ η φυτική Ψυχή, χομ ή εν άλόγοις ζωοις' 
Χομ rrj μεν μάλλον * Τ% S' χτίον. Τέως S' £ν χομ άμφοΐν 
ο πςός το Σώμα πλήσιασμός, χομ το εξ «υτδ πάμπαν 
αχωζιςον. Πάντα τά  τοιαυτα, σωματικά μάλλον άεν αν. 
Ούτε 3ί Σώματα κατά την έαυτων ύπαςξιν, 8τε πάλιν 

ίο άπλως 'Ασωματα. ‘Η ά'άνΒςωπχ ψυχν\ μη&ν εν εαυτη 
κεκϊήμένή σωματικόν απλώς, ήγ8ν όλοτελως, 'Ασάματος 
etfVTOf.
/\ογικχ Se, Six το λογίζεσαι χομ vcetv· οπές hi το ταυ- 

Τής εξοάςετον, χομ της οικείας ύσίχς χαςακίήξίςικόν 
15 τε χ$μ πχςχςατικόν. νΟπα S$ το Λογικόν, εκά χομ το 

Νοεςίν. Λόγον γάς %ωξ)ς Νδ, χομ χωξ)ς Λίγα Νδν, 
8$ε μυ&εύσα&ομ qaStov.
Θ ελκτική, Sion Λογική. θελήσις γάς ε̂ ι §οπή πςός 

τό ϊφετόν μετ' eiStjreao χομ κςίσεως * κγαν ^Οςεξις 
a ο πράγματός τίνος, μετά Τ8 τον όςεγόμε\·ον άόενομ το οςε* 

κίόν, on rcSe Σωφςοσννή τυχόν, κ φιλία, χ$μ κζίνειν 
ότι οάςετόν, είτε άγαμόν hiv άλή^ως, είτε Scxet αγα« 
&cv etvaf, πονήζόνον’ είτε χομ πα ήςον hi χομ Scxei. Ilf*· 
σιτόν μεν τοι κςίνετομ χομ άποΐεκάν, Six τό υπό ποόΒχς 

9 5 κτίνιΒομ ngj καταδ^ζλω&ομ τον λογισμόν. Ουτω τοι χ&* 
ή'ΕπιΒυμια,'Οςεξις' τό S επιΒυμχτόν, οςεκτον' χομ 
ό θυμός, ’Τ)ςεξις ‘ τό Ss λυπχσομ τον, Si cv c θυμός, όςε· 
κίόν. ‘Η τοινυν άπλως ’’Οξεξις εν μεν τοϊς 'Αλόγοις, άνευ 
άόχσεως έσα xgq κςισεως, αυτό τβτο λεγετομ ’μοιον Οςε* 

ίο ξις · εν Ss το7ς Λσγικοΐς εν οΐς μίνας τό etSSvuf χομ κςίνειν, 
ονομάζεται Θελήσις. Ουκ ά?λο Se hi θελχσις, χομ άλ
λο Βχλήσις' οτι μχόε τό Βελήτόν ά)λο παςά τό βΰλήτον. 
®έλήσις.μεν ttv, οξεξχ λογική' το όό τχν τοι αυτήν οςεξιν 
λογικήν εχον, Βελήτικόν' τό $ υποκείμενον, rq $ελήσε» 

^5 XsH & <? V &λήσΐϊ, βελήτόν.
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P ^ yrt$p vios vi Ψυ%ΐί, δ ιό τι to Λ ογικ όν d rcav \{gif Aire· 
ξρ σ ιον . Α υ τ ό  y a ?  κυ?ιον εν ποοσομς ο ?μ ά *ς, «V εν- 

δχνομ TocvTtus, «V  cevn%«v.
•E> εςγνιτιν.νϊ xai καθ' αυτνίν. *Or; μετά τ& σώ μα 

τ α '  , H5f/ %o>£<f τ£ σώ ματος π ίφ υ κ εν  ενε?γ & ν ' το 5 
μεν, c?ydva χξω μενΐ! τω ΪΙν ε ύ μ α τ ι , χομ δί «υτ« tcT? 
σζτλάγγ,νοϋ, χομ Tsis οά & χτχ?ίοις, χομ τοάσι τοις r #  σω -I. I ' I \ V» ' » / „
μ  ceres μελεσιτε χομ μεςεσΓ το σε , οζ>γα νων ceveu 
σωματικών δυναμίτη, χομ μάλιτα μετά τψ  τη σώματος 
απόχεςιν τάς U tcu ra ra s  ενε?γ&ας επιτελών. ίο
^£^$άνχτος δε , λότ; μεν« τη σώματος άτΐοτίΐασα,

KOf οοϊδΐω? με’ι « ,  μ>?θ’ άσίίομενχ ταΰτν,ς θανάτχ, 
μή& ολως avry π?οσσελάζοντος y των άϊλων ψυχών εν 
TC*s' οίκ«ο<? Σωμχσι $νησχ8σων.
* £ ν ι α  τω  λόγω  στξοσέΒεσαν τ χς  Ψ υ χ ή ς , χομ το ζωσαν ι 5 

«να/ ταυτ«>, κρ  ̂ σ ω μ ατι γ .εχ?χμένχν ο?γα ην.ω , χομ 
«7Γλ«ν, Η#/ ά χ χ μ ά τ ις ο ν , χομ σωματιν.οις άό?<ιτον ο φ Β α λ -  
μ ο ϊς , χ& ΐ νοερών, *$£/ τ ? ε π ΐή ν , χομ ζωής τω  σ ω μ α τι 
?ru?ex Ιικ ψ  » αυξχσεως τε, x& f οαοΰησεως, χομ ν.ινχσεως.
\ΑA  οίμα/ χομ ταΖτα μετά συντομίας όξιτιν.χς τον αστό· 30  
ίε<5ομεΎον*θ£ον i/jASv * Εί γα£ 'Αθάνατο? >j ψυ%»?, >φ/ 
£ωσα ττοοντω?, κα/ ζωής-, χομ των οσα ζωής' τω συνημμέ
να σωματι πάοοχος. Ι̂να τ) yocp αυτά κα/ συνηπΊομ 
μν\ τοιαυτχ καΒεςη%&αί Το σώμα σε ν.εχςχτομ οσζοόχλως 
c?y αν iv.lv. Τ  ογά? χκ ο?γχνικόν, χδε πέφυχε ζ%ν. Πως 3 5 

yd^ ό?γανιχχ μη οντος, οία τεχνίτες ενεργήσει οί αυτχ 
χ Ψυχή', Ε» σε χομ απλώς ' Ασωματος, χγαν*ολοτελως, 
απλή δχτα χομ 'λχημάτιςος, χομ σα?κίνοις ’Αόρατος ο μ- 
μασι. Σωμάτων yd? άκΒχσις  ̂ χομ %ημα, χ̂ μ συνθε- 
σις. Εκϊε Λογική, δή?*ον οτι χομ Νοε?ά. Λογικόν yd? 30 
μχ Νοεξον «να/, λόγονηυ. έχ« τινά. 'Το ε̂ τ?επ%ν άνομ 
ταντχν, των α ό̂λως ιιγνοσμενων- To yd? νίΐιςον, χοά 
τ?επΊον, άμολίγητομ. φ οάνετομ Toiyct?Zv , ως εν τω 
σς?οσβχως λ«λιψμενο» τίρ 'Αν$?ωπΰ ψυχής ο?ω, το ΙΛλ 
^ « τ τ ο ν  «ίεν. - 3 5

4 a Niwtyigfs τΒλεμμββ
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Λ ογος πζξ\ Ψυχής.
Ή  *ν λογική Ψυχή, χομ roes· τη? 'Αλόγα Δυναμε*?

e'xet πάσα? νφ' εαυτόν, χομ τά? τη? Φυτική? ' χ&) 
η ' Αλογοί χ λείπετομ των φυτικών Δυνάμεων άδεμιά?. 
Ουκ ετι δε το άνάπαλιν. Ουτ? γάς ζωον άλογον, δν« 

5 νάμεω? μετεχον λογική?, 8τε Φυτον, οά&κσεω?, η κά
τω τοπον χινησεω?· Hoc μεν γάς των κςε*τ\όνων μετεχον· 
τα Δυνάμεων, μετεχε* χομ των χρόνων, τα δε των 
χειςόνων, χκ ηδη χ$μ των κςε*τΊόνων· ‘ Ο μεν γάς την 
τη? Κλίμακο? άνοοτάτω Βα&νιδα κατείληφε, Βα$μι· 

ίΟόων επέβη πασών’ ο δε την μεσην , 8 δητα των μετ' αυ
τήν τε χομ άνωτεςω * τό δε τη? πςωτη? χομ μόνη? Βα$- 
μΐόο? αφάμενον, χτε πςό? την ΰςάτην, χτε πςό? αυτήν 
επεφ$άκεί την μεσην. Διά τχτο μονον ο άνΒςωπο? άπα- 
σα? ένεςγεία? επιτελά λογικά?·, ζωϊκάς, φυτικά?, χομ των 

1 5 εξωΒεν δη μεταβολα*? υποκείμενο?' επειδή συνημμενην 
εν εαυτω χομ φυσιν εχε* χομ πάσαν ζωήν, διά τη? μια? 
τελεωτάτη? Ψυχή?, αυτή? &ση? αυτω κατά πάντα xgtf 
πρώτης μονή? άςχη? πεζιεχίικη?.
' δε Πλωτής τε χομ Κυβεςνητη? πάσαν μεν τχ

20 Πλοία διεξαγωγήν εκπληςοΤ πλην εχε* χομ αυτό?
ιδιαίτατα? ενεςγεία?,χχ y Πλωτής χομ Κυβεςνητη?, ά?λ' y 
άνΒςωπο?' χτω χομ η τχάνΒςωπχ Ψυχή, πάσαν μεν ενες- 
γειαν ζωω τελείω πςοσηκχσαν παςεχε* τω , χ Ψυχή" 
πλην εχε* χομ αυτή εξοάςετον ‘'ίδιον-, οία Λογική το Δογΐ-

2 5 ζεόΒομ. Ύχτο δε χομ μετά Σωμχτο? ενεςγεί' πλην εκ τη?
τχ σωματο? δυχεςεία?, χομ τη? ολη? πςο? τόσωμα$ο· 
πη? διά την συνάφειαν, παςαποδίζετομπω? χομ τοΊ? σηχ- 
δαία? αυτοί?, χομ χ πάντ% πάντω? είλικςινετάτην δια- 
δάκνυσι την ενεςγειαν. 'Οπόταν δε πχσαν ΰλινην εκίινα· 

3°  ξαμενη %εσιν, χομ παντό? λυΒάσα δεσμχ, μόνη? γένη- 
τομ καΒαςω? εαυτη? . ενεςγεί χομ την οίκειαν ενεςγααν 
άκςαιφνη χομ άνεηιΒόλωτον. Κα)τχτο δτ,λον, οτι μαςοα- 
νομηχ τχ Σωματο? ενΓνςα, χομ ry διάλυσε* τχ δεσμχ 
πςοσεγγίζοντο?·. εκλάμτ.ει μάλιςα τό Λογίζε£)ομ, μητι·

3 S νο? πάΒχ? εντό? εν σκνψωντο?. Τότε γάς άμαυςχτεμ
τό Λογ'.ζε&ομ διά τό πάΒο?, επείπες ετι μετά Σώμα-
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τβί η Ψυχ .̂ Κοί/ Κυ/3^ΜΐΤ«ί· ya f βιοάα προ7ρηζανΤος 
ίΐνευματος. χομ ίχυρώς ταράτΊοντος, a μόνον « ί  τήν της__ < λ » >/ti ■> » ' ,ρ< . -NfO/V χυβερνησιν, α?Λ ηόη χομ eis run idiots ενεργειας 
σφό$ρα περεμιτοώζετ^. της Neoos S' άποςας χομ τα  
χλ^ωνος . άπαρεμποΰι^ας πάντη τα υτα ς ποιησετομ. 5

K*J uAccs Se παρά m s ενεργείας αυτής μεμαρτυρητοί^ 
το, Kory %<ŵ 's· τα  Σώματος ενεργών τψ  ψυχ>)ν, χομ 

•Πο)λώ κρώτΊον, χομ υφηλότερον. η μετά θάνατον. εκ 
τα  σ< επιμέλειας χομ χκρας χχθχρσεως as μετρον ava- 
βώσεως μώζον, ην.ατάνθρωπον πεφθακότας ηνάςεκΰη· ίο 
μών χομ προ ms άναλυσεως, οτε βάλοιντο ’ χομ μένοντας 
άκινητχς, 7ηοης χομ μονής ενασης αϋτοϊς. θεωριών άπο- 
λαυ&ν υπερφυών. ‘’α ?Λοι St παλιν δια m s αυτής αγω
γή ς . tjjv σωματικήν άχλυν λατεμοντες ώς άΰναμις, 
την τε των πο$ρω y νώσιν εχον ώς οντων επ οφεσι, χομ ι $ 
τα μη πω γενεο.θσμ φθάσαντα προηγόρευον.. Ου’κ ολίγοι 
Tcihtci κατεφώνησαν'’ Ανΰρες ενχόσμωΰ&χΛνντες οφθαλ
μοφανές την λογικήν Ψυχήν βελτιον ενεργχσαν μετά  
την της- ύλης απαλλαγήν , ώς άφθαρτον χομ αθάνα
τον. 20

ο υχρη S' ίιαπορών, πώς άφθαρτος ασα χ^μ αθάνα
τος η τα άνθρώπα Ψυχή, χρονικών ύφίςατομ Τενεσιν, 

Hgtj τώ φθαρτά χομ θιητώ συγκίίζετομ σώματι; Τ »  
πρώτον γάρ ατως ο Ανθρωπος Κκίιςομ. της άφθαρτα χςμ 
άθανάτα Ψυχής τώφθαρτώ  συγκίκθάτης Σώματι χομ 25 
θνητώ. Τciaros αν μενε* Six παντός αυΡόμενος τώ. θώω 
προτχγμχτι, κατα  τ  α/Λα Αωα, χομ πληζυνομενος, ως - 
εκΐιςομ, Ηαί αχ Κ/ τον θειον Ορον ά)Λοιωθη\ομ. Bas γά ς  
liar γεννά θνητόν ολως ε£ αρχής. χομ”Ανθρωπος ' Ανθρω
πον θνητόν ομα χ$μ άθανατον. τα Δημιΰργα συναγαγόν- j o  
το? is τ  αυτό τά  ασύμβατα Six Σοφίας υπερβολήν. χομ 
Τοιαυτην εκ ώχ^οχης θεωτίσαντος την ώαμονην κοον τω  
άνθρώπω. χαθώ', καν τόία άλλο is Ζώοις. Ου γάρ ξχρηζεν ο 
νεύμα τι το παν ανιών καιρικής τίνος παρατάτεως ολως. 
ϊνα ψ νχψ  προ$ημιαργησας ΰςερως <$ιχπλα&εντι συν$η-%$

OV
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Λίγος πεξ>1 Ψνχϊς. 45
ση σωματι ταύτην, η το άνάπαλιν' ίνα σώμα μέν 8ιο<ζ. 
τίση 7τξάτεξον* « τ ’ έπαγάγη Ψυχήν. 
rf o  y#v Aty«v, ως οι ποΑο\ την της Ψυχής ΗσΙαν με

τά την τη Σωματos οιάπλασιν ε%χε&ομ Key άπάζ· 
5 τισιν, έκ τ Η μη ovva&otj το ’ Εμβςυον ως Ζωον τέλειον 

fve(*yetv, πλασματωάες τέως γπν έμο) καταφοάνεταμ 
To yάζ ατελές ΗΚ εν νηίυί' /uom, #/λ« Key μ/τά το τε· 
X ^ b ’CCf φέξει το N»j7rw. 'Απόδημος 8ν tiscy τη Σώματος 
ή της Ψυχής κσϊα πάσας καιςοίς', Ksy r i T o y s  ζωογονΐίν; 

ίο η φύσις$ άΑά το ζωογοναν 8 φυσεως, άλλα”ΐΑον Ψυ- 
χης. *Η τυχόν η Ψυχή πξοαποςελεί Αυνάμ&ς αυτής 
άλλην τω κυοφοςπμένω, Key άλλην τω άζτιγενά , κ&{ 
άλλην τω νηπιάζοντι, Key Τω βξέφα ά ‘ίσως έτέςαν, 
ΚΜ ταις κατά μικξάν πςοβάσεσιν, άλλο τ  άλλας έκπέμ· 

1 5 ττ« Αυνάμας, αυτή <Γ αναμένει τη  Σώματος την τελάω- 
σιν\ 8 τ) άνάη τεζατωάέςεζον; Ούκ εΐΐνπν Ητε πςουπαζ- 
ξις Ψυχής , ίΐτε με$υπαξξις, αλλ' έκ πζοότης άζχης 
η Ψυχή συν τω σωματι, ζωογονπσα πςεπόντως αυτό, συν έ
χασα τε κμί ΰιαπλατίκσα Key τελεσιΗξγπσα , κ& τη 

20 των άξγάνων έπιίάσα συνεπιάακνυσα τάς ένεςγάας αυ·
τη ς.
rJf ο ό έκ χοές πλάνην oy τον” Αν^ζωπ ον, Key ας το πξάσω- 

πον αυτ8 πνοήν έμφυση&ηνομ ζωής παςα τη ©fS, το 
τη Σώματος παξΐςησι γεηςον, κ& το της Ψυχής υπέςτεςον

2 5 *£Η &αάτεςον. Κ#/, οτι το μέν φΒαξτον, έπει χοϊκον*
η $' η φ Β α ςτη ·  Kay γ ά ζ  Η χοϊκή , καΒ ω ς ή τω ν  α λ όγω ν  
'λωων, κ τ  έκ π ο ια ς  Κ ςάσεω ς Χ υμ ώ ν, άλλ έκ τη ς  Β α α ς  
ά νλ ω ς (ϋεδημίΗζγημένη Π νοής. Ην τ ο  μ έ γε θ ο ς
ά^ιάηλως άάκνυτομ τ 8  τ η ς  λογικ ή ς Ψ υ χ ή ς  α ξ ιώ μ α τ ο ς ,

3 ο Key το πεςιέχαν ταυτην, 8 πεςιέχε&ομ- Κα/ γαξ ae
το πςίσωπον ηγπν την "Επιφάνειαν ένέπνευςοη » Key <5* 
εκείνης «V άπαν το σώμα πεςικεχωξηκεν αμιγως, ωσπεξε* 
το πυξ είς τον σ$ηξον.
Κ « τ «  μέν 8ν το Σώμα θνητός ό*Ανος, κατά 3έ την Ψυ· 

3Τ  ̂ χην 8 Βνητος, αΑ" άΒάνατος. Εί μέν .8ν άξχηΒεν 
το Σώμα ΰιωκήσε κ& τω κςάτΊονι κα&υπεταξεν, έμανεν



46 Νικιφόίρ» τβ Βλεμμββ

αν εκ t s  γ.ξάτίονος τδ ολον αΒανατος.' ’Εττ« δέ έκ τ 5  
/tx>i ι>ίφ«ν TJfci τχ  ts σώματα εκλινε, τω λείω 
της χλνϊ/ί υπέκλαπη, Κί</ μζτέχε τ£ £υλ£ της γνω- 
σεως t s  κ α λ δ τ ?  χ^5/ πονηρέ;' ν .κ λα  μέν δογ.πντος , <Υ- 
rcf d* πονηρ£. Te<avrjj yâ » j? h Jovj/, >φ/ >) γνωσις η j 
εμπρακΊα. ‘Ο γα« διχπεπραχως s&j πεπειραμένος, 
tyvorxev ο διχπέπρχχε ' τεΒχνχτοοτομ μεν σφαλείς 
το έκ.εηΗ λαβών προς ο τχν <5c77jiv εποιησατο, το μέν- 
τοι Σφάλμα, τον Βάον 8κ ανάλε σν.οπον, «Α α  κ«· 
rot tjY τϊί Σώματος φ·>σιν, ο Θχνατος προηγησα- 10 
το μερικώς * έπακολχΒεί δε ν.ατα την της Ψυχής «- 
α/αν» cAcreA ·̂  ̂ Ζα<?. Κ«/·γα£ έλ* το .πρόσκαιρον
προηγησαΒα\ ηομ υ.χτχπανσα/, ssM 8τως έπαγ.ολχΒησαι 
το μηδεμίαν έχον ν.ατάπαυσιν. Τό γ,ατα φυτιν sv έγε- 
ylvet· λα την 'Αμαρτίαν, t s  Βνητχ κ&} μον8 τεΒνηκότος I5 
t s  Σώματος, τη Ψυχή συντηρηΒέντος t s  * αξιώματος. 
Δ*α όε την τ5 Δημιχςγησαντος ' ΑγαΒοτητα το υπέρ 
φύση έκίελ&τοοι , sofj η t s  πεπονΒοτος Ανάςασις γίνε· 
rocf’ Το ΓΙλϊον δ' οτι soy άφΒάρτισις·> ηομ ο άνδς μετά 
Βάνατον ολος άΒάνατος* εκείνης της Ψυχής y.ocy.hvs 20 
t s  Σώματος συνερχομένων ές αυΒις των αρχηΒεν ηνωμέ
νων > «τα  διηρημένων. Πο7ον γάρ άν έχοι λόχον, α/λα 
μεν εν τω πολυπχΒεί τωδε συνάνομ β'ω Η,ομ πολυκνμονΓ 
ά?λα ο. εν εκείνη τη άπαΒά ηομ γαληνιωση ζωη\ Ποιας 
δέ δΐΥ.αιοσυνης, ίτέρων μεν etvotf τάς πράξεις, ετέρων δε 2 $ 
τάς έκτίσ&ς;

Ά » - '  αδύνατος η των ζοιχειακων πο)λο~ημοριων έκ της 
ο λότητος «V πληΒυσμχς άναρΐΒμχς Σωμάτων καΒ' 'εν 

S&j ιδιαίτατη διάχρισις ηομ συναγωγή, παμμι^Ιας γενο- 
μένης ηομ άνακράσεως', Κ«/ ποιον δυχερέςερον κομ δυσες- 3® 
γότεςον, η των ολαν ΚΙισμάτων έκ ts μηδαμη μηδαμώς' 
avof ταυτα παςαγωγη, η$μ χσΐωσις, η των άποφοιτη- 
σχντων Στοιχείων ή συνέλευση, %Βεν ysv άσίεφοΐτησαν, 
έκα̂ Η οίονεί το οϊκείον επιγινωσΥ,οντος, η$μ σΐξος αυτό 
συντξέχοντος π ρ ά γμ α τι δημινςγιχωΐ 35

Φ oun



Λόγος 7τεξ>\ Ψυχής. 47
φοάη S' αν riff 'ίσως, χομ πως ευρεΒησοντομ τά  παντός 

ανΒρωπίνα Σώματος Στοιχεία τα ye Α*λιιΒέντος, 
ειπερ έκτων αυτών διάφορά συντίΒετομ σώματα, τηςετερα 
ΦSofas, ασης ετέρα Γενίσεωςχ ’ΑΑ’ ο την 'Ανάςασιν 

5 προορίσας, /V.avci κί*/ τα συνεκίικά των άναςησομένων 
^ιατηράν, ^  άφΒαρτίσας ες ύπερον, ενός εκάςα Σώμα
τ α  παλιγγενεσίαν εκ των τα αυτα Σώματα ποιησα&ομ 
μορίων-, «  α’ντ ίχ«να)ν «?  Fm^/v &’κ εζαρκεσε* πάσα 
ΧΒων οικαμένητε χ$μ άοίκητος, χομ 'Ωκεανός cAcs συν 

10 ΠοταμοΊς χομ Πελάγεσι, χομ ο τον κάτω περιέχων άπαν
τα  Χώρον, χομ «V τοσϊίτον ύψος άνω φΒάνων Ληρ-, χομ 
το μετ' αυτόν εως Σελήνής 'Ύπ έκκαυμα, το ςοιχειωόες 
λεγόμενον Ilt/f. Ο μεν αν Ψυχικός άνΒρωπος α όϊεχετομ 
τά τα Π νεύματος.

15 Q  $ε κατανοάν 3υνάμε\·ος ολως Betav ί%υν, συγκα- 
τανοά χομ τον Κυςιον εν πάσι τοΊς αυτα λογοις πι- 

ςόν. bin εν ανατ·ισε&ομ τ  as Νέκρα:, χομ τατ ε£ ανάγκης 
eVo/i Ηοά τον τρόπον ερευνάτω μηΰείς. '.Χνατησεουοοι γάρ 
τό πεσΊωκ.ός ευκοποοτερον, η τό μηά όπωσαν ον, υπαρξιν 

2C %άν χομ ύποςασιν. ' ΑφΒ άρτων $ε καί άπαΒων των
Σωμάτων τά*? οικεία*: συνεληλυΒοτων Ψυχοάς, οι της 
'λναςάσεως τυχοντες, ως "Αγγελοι ®εα κατά τό Βάον 
εσοντομ λόγιον, α$εν $υ%ερες εκ των Σωμάτων, αάεν κω- 
λυτικον των νοερών ενεργειών υφιζαμενοι * την τα Δεσπο- 2 5 τ »  όε κηρυτΊοντες άγαΒοτητα, χομ Βαυμάζοντε:, οτι 
τά \%α πάλιν άπέλαβον Σώματα τιμιωτερα χομ λαμ
πρότερα, x&j πάσης εν Vetoes. χομ Seas πλημμελεια: ανώ
τερα παντάω: χπετελέ&ησαν, α$εμ!αν εν εαυτοί: εσά- 
<&οή/τότε πράζιν η γνωσιν η προσβολήν άτοπον ίφοςω- 

$0 μεν οι. ( Πως yap; πάσας μάχης εκ μέσα γεγενημενης, 
πάση: εχΒρα: άνηρημένης, χομ αυτήe τηςτςεπΊότητοε 
άπεληλαμενη: , χάριτι τα την τελείαν ευεργετήίσχντος 
ευεργεσίαν ΗΜ Βεωσαντος, χομ της όντως μακαριοτητος 
*ts τό 8ιηνεκες άξιωσαντος;

35 T a tra  μεν τοΐς ευσεβωί χομ χατάψεσποτιχας Νομας βε· 
βιωκόσιν, η μην h τανεληλυΒόσιν εις τό  ευΒες εκ Αα-

ςροφης *
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Έζοφηε· E«V yaq την αγχσαν πςος ζωήν, x#j ύτοι Kccri
παυσαν.

"Qvoi <!ε την travrlav ιταμόν άμετα^ςετίΐ), riji /κεν 
κο<ν̂ ί ’Ανα^ασεύυίΚ#/ άφ^ΛξσΙκς, τενξοντα} κ&ί αυ

γό) ' roc ό'ε των 'ττεττξαγμενων επίχ&ςα χομι&ται παξά 5 
τ« ίικαί» Κ̂ τ£, X«of cManvov.
* Α ν υ ν  «/ Ψυχ«/ χατα/ληλχς Teas εν KcV/w:o <5/α* 

y&ycM? αυταν Κ0/ άναςςοφαίε, rocs λν/ζ&ΐ ευθΰϊ 
μετά την εντεύθεν εκοημιαν εύςΐσχασιν , οϊκ&ωσιν ττξος 
r ον Qecv ηομ uyxTklctTiv αμητόν, vj μην πάντα τ  άναν- Ιο 
riot κοοξ7ΐέμενα{>
Χ ο  μη rot τέλαύν Των αμοιβών τω καιςω τν\ς 'λναςά-

ceocs τετα μιευτομ 1 τη ς  θ « ο ϋ · φ ιλ α ν θ ρ ω π ία ς χ ω ςα ν
Αιδχσης <» χωξαν ύφα πλάσης π αντί πξοαίξΰμένω βοηθη-
com xai τεθνηχόσι rois άμαρτημασιν txeivcis, ων το με· I t  L λ. << < < ν »* * » > r rμνη&νη x&j νπεξ ων axeevoetv αχ χπηγοςευται*
]\£ετ« yu(> την ’Ανάςασιν ·, ωαύεζ η *Απολαυσις, ο7ς αν

ίοθ«>7 βεβαιότατη ηομ αναφαίρετος' χτω H&j η Κό*
λασις els αν χληξωθ&η μονιμωτατη η& ατελεύτητος.

«



TOT ΜΗΔΕΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Λ Ο Γ Ο Σ

Αποάακνύων, οτί τχ Άν&ξόύπάχ Σττεξμοί* 
•tog άψύγχ χαταβΧη&εντος, ry ίε σπεξ- 
ματικϊί άΰτχ Αυνάμα συμπηζανΐος εν ry 

ΜηΤξα τ ο’Έμβξυον, ενίησιν αύτψ 
rqv ‘Ψυχψ ο Θεός.

= η ^ * ^ ^ ρ 4 < # ·ίτΐΊ·ι ;,γ ι ,ι' · · |§Ι

ηε Ψυχ̂ ί τδτί αν&/ι X#} iro§eV 
tjxet) H<# ο, Tt $υϊΰτοί{, key των «λ- 
λων Ισοτήτων bcvr%£ evekcê  τόϊς 7ίά· 

λομ ποτί ΣύφόIs εςγον ytydve, role τέ tS ΐΐεςέττάτΰ, Xctf 
30 τηί Στοόίί ποίςώνυμοκ·, nay ετέςοίε 7ϊξο τ£?χ μβτάτο 

σωτηξΜ γενομενύις ϋτ,ξΐιγμά* Οϋ μικξω tie τφ μεσω oft- ' 
\&χ$ι\σοίν ήξος cc&riA8Si &οίφοξόϋ£ οι τββ rteq} ύύτ*ι: φί* 
λοσΰφτισοιντεέ' ίνΐών κζΗ et^cjfircl fll'U 0n6fiSe^voiVi 
Kctf σϋμβεβηκεν αυτών έ*ά$όίs τα enoĉ av l̂affotkeueiVf 

35 n&j dvaTQ&retVi συμμαχώ ry $ημω$& Ttetbcl
μίνοκ* (* Hard μίξοσ ine^ibctf, ifytn/ ό *S ftuQevftt

0  hi



50 OsotpcLve? 78 ΜΆ$β&ς
}ςι kcupu ΗΜ σκοπα. Ημείς δε τω ιεξω διδασκαλία
της m u  fins ημών r .κκλησιας πςοσεχοντες τον vnv * οσα 
μεν εάν i’̂ etv τΐαξίγγνέύ, ηομ hcyn άπαξιζμεν' οσα 
δε v$nye%Totf λόγΰ rS ευσεβής ίχόμενα ηομ οςΒη, πα- 
ςαδεχόμεSee ηομ πεξιεπομεν, η&{ λέγ&ν πες) οιντων όποτε j  
δεησ&εν &κ άπαζιόμεν.
/\εδιδάχμε$χ Τοινυν &v*j την αν^ςωπάχν όσίαν

αυλόν, £<ίσ·«ν, λογ/κ)ίν, « 3 ανατβν, νβ?̂ «ν, J/cevo>j- 
r«j)v·, ηομ gJU7r5?«rcv· K&f συνεςχομΔην μεν τω Σώματά 
ύφι^αν τον^Αν^ξωπον ενμιά ύποςοίσε* * «σ«ν λ' ^  %ωξι· 10 

τη Σώματος, ως πας» ®εη άσοικιζομενην εν αυτω, xgf 
πάλιν εζοικιζομενην τήτ8 τελευτησαντος, <x>s ηομ εν τω 
Πςωτοπλχςω yfyove την άξχην. Κttf ό, τι Εντελέχεια 
Hyj ΕΪ($βϊ εςιν η Ψυχή τη 'Αν$ςωπ8, H&f εν αυτω οιν.8ς8- 
ta , βνεςγά τά  ίαυτης, xgj άπαλ^άτ%σ» τύτη 3 νητ8 15 
ovtcs Η&Ι υλική, αυτή αθάνατος όσα, ετι X&j βέλτιον 
ζϊί> άχζΐς άν ccvSie άπολγψητοητο ουχγενες αυτ% σώμα, 
βφ' ω συν αύτω της όποιασόν κληςονομιχς τευζετα}. Τϋτο 
μεν το ίεςόν ημών Διδασκαλίαν. Έ$ετω δέ τά  *7im&vx, . 
04 τε Π ςοϋπάςξας δη λαδή y&j οι Μ ετοιηχισμοι, x&j οι 2β 
λοιπά) παςαπλησιοι *ΎΒλοι.

Ά Λ ά Hgj πες) αΐλων πεφιλοσόφητα} τινα Ψυχών, ηχ ω
σαύτως εχοντα τήτοις. Καλδ^ yaf *&} ετέςας 

Ψυχαε, Ομωνΰμωε δε Hcq 8 Συνωνυμως, πάντη δίγαμε- 
ναε * εκάνης μεν, τ% όσια up) τω ει υποκάτω, ταΐς 2 5 
α?λαι: διαφοςάις* άδηλων δε, ταΐς κατά Tbs σφων 
αυτών λόγχς διχφοςοχς. 'Ανόσιοι γάς αυτομ v&j άννπό· 
•ΐατοι, Hey άχωςποι των εν δΐς άσι Σωμάτων, επά κ$μ 
συνοίχοντομ αυτοΐς. 'Ινδάλματα δε άμυδςά τη λόγη, 
Η& Δυνάμεις άσ) ψυχής μόνον, κομ ή πάςα Διδάσκαλος. 1 °  
ΎςΖς δε όμως φασι ταυταε' ων η μεν έςι θζετίίικη, κ#ΐ 
εν τοΐς Φυτοΐς Βεωςάτα/, κα) κατονομάζεται Φυτική, 
Δευτεςα δε η των αλόγων Ζωων, εχ8σα μεν και τό της 
Φυτικής ΘςεπΊικόν κα) Αυξητικόν πςοσκεκϊημενη δε κομ κ 
τό Αί&ητικον. Κοι} τότων μεταζυ η των λεγομένων Ζωο- 3 5

φυτών,



Αογοξ περί 5*
φυτών, ο7χ άσι τά'Όϊζεα, χοή « η  σίαζαττλήσιον* έχα
σα μεν χοή τό tyis Φυτιχής ΘζετίΙικόν χοή Αυξητικόν, όμά 
<ts χοή το τής των 'Αλόγων Αι^ητιχόν’ σιάνυ όε οόμυοξως 
τάτο. Ομως γε τοι Δυιάμεις είσί Ψυχϊ;  ̂ «  κα/ Ψυχοή 

5 λέγονται* Τής όε των Ζωων εχάσης μεν τό Θζετόΐιχόν χοή 
Αυξητικόν, χ«/ cW των Αι&ήσεων * μίτα τα 'Αλόγα Se9 
ενό'εί της τελείας Αι<&ήσεως το7ς ΖωοφυΤοις, τη συμπ1υξ& 
μόνη y.oc) άνα7ΐ]ύξ& όοχασιν uiSaveSaf φυλατίομένοις ή 
Βαλ7Τομενοις’ α?λης όέ τίνος Αί&ήσεως ή Αι&ητηξία 

10 μη ττξοσόντος αυτο7ς , η Α’κ&ητά τίνος ίιαγινωσχομενα. 
Όμ* $  τη άτελεί ταυτη Α'ι&ήσεο εχασι χοή την Βξε7ΐΙι- 
χήν ταυτήν ουναμιν, αύτοις τε χοή τοΐς Φυτοις άσαν κοι
νήν, εχασι {τοΐς φυτο7ς) μόνην αυτήν, άτελε^εξαν άσαν 
των u/λων, χα) άίςανεμεςαν, y τςΐφετομ χοή αΰξε* τό 

15 Φυτον, tιπαξγάσης της γεηβάς ικμάβος, χοή της τα Ηλι8 
Βάλψεως. 'ΕττελΒόντος ό'β τάτω Σιόήξα, η ά/λα τ8 
συμτίίωματος, πςοχποίχετομ χα) αυτά ή τοιαυτη -ψυχική 
Δυναμις, ως χοή *π) τα αλόγα ζάα· ΣυνατςοΒνήσχασι 
γάζ φοις σωμασιν. Ου γάξ είσιν οά τοιαυτομ Ψυχοή 

30  ϋσΐομ χωξι^ομ των σωμάτων ων άσι, χατά τάς λογιχκς, 
cu ζωσι χοή καΒ' εαυτάς, χοή τόις σωμασι παςόχασι τό 
ζην, χοή ενεςγάσι όί αυτών χοή εν αίτοΊς, χοή χωξκ&είσομ 
τάτων άττοιχομίνων, αυτομ ζωσινετι χοή βίλτιον* α?λχ 
συμφΒάζοντομ το7ε ιόίοις σωμασι, τω στεφυκεναι τάτων 

25 υλη μόνον ζωογ^σα χοή τξεφασα αυτά, ψυχή γάξ η 
Ζωα, φησι, τό οαμα αυτά. Φυτβ όε ήγεηζά ιχμάς συν w 
τη ήλιαχη πεςιΒάλψ&. Tom? τοιαυτα*ς όε Ψυχοας ή τε- 
λε*ότης τΤξό&σι χατά βαΒμόν χοή ευταχίόν τινα ντξοχο· 
πήν. Τής φυτικής γάς ίχάσης τό Θξετίίικόν χομ Αύξη- 

3ο τιχόν μόνον, ή τα Ζωόφυτα μετά τάτων f%« τ) ττλίον 
την μελικήν, ήν Λπομεν ΑΪ&ησιν. Ή  $  των 'Αλόγων μετά 
τάτων εχα τι ςτλεον οτι xivei τό Σώμα, χαΐ την των cm* 
<&η νηζίων ίνεγγ«αν αύτω ττα ε̂χΗ χαΒα^αν,
Ε ν'* T^ri# τ $ ΊΤζοβιβασμα turret όοξάσομ τισ) ΐτςοιε\ομ 

35 ! τήν λογικήν ψυχήν &ς τελειότητα κατά πςοκοτη}ν. 
τ% οικονομία τής Φύσεως χ$ή άέλων τινων συνεςγίοο, Κομ

D λ άξ$·<*



άξχην μεν πλωτόν ύπεΒεντο βαόδμόν τό Σπεςμα,
τίξοϊον μετά από τδ πξοϊχομενχ αυτό, οικα(>8σης
εν αυτω-, ως από εμ^/υχΗ έμψυχον ον. Tjjv olcev δη wet 
δε ενέργειαν έχ οϊον re eivotf διχδάκνυ&οήι της ύλης τη9 
ά&ενάχς ενεκα, μεχξίς άν άδξοτεξας ύλης τύχη* x&j 5 
ςοεχιακης συνεζγίούς, κατά τον εν σποδιού ΚξυπΊομενον 
σπινΒηξού, η ζύμην εν Τωφυξάματι, cTe v&f τω φυτικά 
Σπεξματι εοικε. Τη δε επι πςόσω πςοκοπη, τη των «λί
γων Ζωων εζομο&ται Ψυχή, άπό της Φυτικης eis την 
Α;<&ηηκην πζοϊ£σα, τω μετά την εν τη νηδυι καταβο- χο 
λ>)ν μεταχάν Α’κΒησεως Ttvos n&j Κινησεοος. 'Ανάγκης 
δε χσης ομοιον άποτελε&ηνομ τω πξοϊχομενω το Σπεξμα, 
•Πξό&σιν άς τελειότητα της λογικής ψυχής, μετά της 
ενεξγείας των Δυνάμεων αυτής. 'Λ  δη τξόπω ηομ τά 
πες) τάς ά/λας ψυχάς οίκονομύντοη *) τελεεωτικά, εκ ι j  
τδ Σπεξματος Ψυχής οντος ηομ Σώματος, τελεί 8- 
σης της φύσεως την ομοιότητα τδ πςοϊχομενα αυτό, 
φυτδ μεν τό αυτό Φυτον, ωσαύτοος ηομ Ζωόφυτά ’ τ£ 
γοίυδε δε Ζω& τό ομοιον Ζωον' ατού η#} τδ Λογιφό τό 
αυτό Αογικον. Kctj ταυτού μεν εκείνοι. Κetf ειτις αυτοϊς 20 
συ̂ οάη, H&J παξαδεζοατο 8Τως απλώς ̂  άμηχανον μό 
«%* τω αυτω της άσεβείας βό$ξω σνγκατενεχ$ηvotf ngtf 
αυτόν το*ς Αυτοματικούς, &δαμ£ των τοιύτων εΒέλασιν 
τχειν χωςαν τον Θεόν * φξονϋσι δε πάντα υπό της Φύ- 
σεως διευ̂ υνεΒομ κυβερνά<&ccf, ηρμ. άξχομενα κ& 2 $
πζοκόπΙοντα *&} τε?\*8μενα, ηομ τά ά/λα, όσα της 
άπονο/as εκείνων έςίν. ’Α/λ’ εκείνοι μεν χτως.
Ό *  δε tlx άπαξι£μεν εκλεξχμενοι τύτων τά  άκότα, 

ημ} εγκολπωσαμενοι, τάπαξάμ8σα η&) άπάδοντα 
όξιω ς'ίψαντί'ί· άποπεμ-ψetf, κατά την παξοιμίχν. ’Αλί- ja> 
'y& γάξ ητίά&ομ δόξομεν μηνιδος, ά&ςόον πάντα δια- 
βά/λοντες. 'Αναλήν,χίεος δε ό Mueyούξος εκ τ δ βοξβόξ8 
τόΐς ye φςενων ευ εχασίν εζιν * ο ηομ τδΐς ‘ Ay lots κW iff οΤς 
της ’Εκκλησίας Διδχσκαλοις η&{ ημών μυταγωγοΤς πα· 
ξέςη, οπότε τότοις φυσιολογίας εδεησεν ά·ψα$ομ. T j 35 
yaje οδηγία τδ Πνεύματος ix των φυσικών της εζω Σό·

*) εν ε τ : ενεςγχντομ. φίχς

5» Θβθφώβ?τ«Μ



53
φ'χε έκλτζάμτνοι, χ$μ τοΤς μεν εζω τ ί  ύγιζς rw  εύσε- 
βείαε σκοπζ πλανωμένοιε μη δε Πξο%όντ(ς τον νην, ret 
δέ τχτα> σ,υνοόδοντα έγχείζισάμεγοι, %τω τον λόγον 
συνρζΰφχναν.

5 \έγομεν τοίνυν χ& ήμείε, διαγξχφονres τό άπεμφοάνον 
των λόγων εκείνων ως άχξέίον χ$μ οίνόητον Ηξοςι- 

Sevres όε, a auras evdet, το αναγκοαον χ&{ υγιές, οτι 
ό Θεός tew ό Δημιΰςγόε χομ Κυβεξνητηε πάντων των 0ν- 
των, όε έδημιάξγησε τούτα τω πξοτάγματι έκ τδ μη 

ίο  όντος μετά χομ των Φύσεων αύτων. Πξωτωε τοίνυν ϋδίν 
τ'άτων ετελεσφόξησε βαΒμω τινι·χομ Πξοαγωγη Φυσική 
σπέξματι δηλονότι χομ αύξησε* χομ τελείωσε*. Άπηζίω- 
τομ γάξ Τ ϋ Τ ΰ  τη Beta ’ΐ%υϊ ως χςόνχ δεόμενον, χ§μ 
τυξβns χομ χολχς * άΑ άμα τω δημιΰξγικω Πξοςάγμα- 

15 τ/, άπαν είδος Φυτδ τέλειον άνηκεν ήγή, μετά πεπόνων 
των καξπων. ΕΪτα χομ τον ,;ΑνΒξΟϋΠον, ί  τον όμοιον 
Τξόπον πςοτάγμχτι Πξόε τψ  γην παξήγαγεν, άΑ' αυ
τό s οϊκείαις επλασε χεςσίν, αντί Σπέξματοε χξχσάμι- 
vos τω Χόι, χ$μ ίδίω *Εμφυσήματι φαχωσαε αυτόν. Ή 

20 μέν'ττοι Γξαφη πξός την άνΒςωπινην u&evetuv1 όξωσα, διά η 
την αυτής παχύτητα ΠξοήχΒη χςήσα&ομ τω, έπλασε η 
χεζσί, χ§μ τω , ένεφύσχσεν. *Απαν γάξ άπείξητομ τη 
Βεία φύσε* σωματικόν. ’ΑΑ’ επαζΐως τής Betas Φύσεωε 
χρί Ιχύοε φςο\ητέον ή μη έτη, ως έν τω άκαξε* νεύσε* βχ· 

a 5 λύματος άΒξόον τό λογικόν τδτο τό Ζωον ύπέτησεν άμα, 
τω διαξτίσομ από χοόε τό Σώμα, κίΐσαε ή συγκίίσαε, 
χμ} ίνΒείε αύτω τγ\ν Ψυχήν, ΰδενόε κοαξικχ διαστήμα
τος τη άξχη χςμ τη τελε*άσε* αύτχ μεσιτεύσαντος.
Ταυτ αξα χομ "Α νΒξωποε έγένετο εκ Ψυχής άΒανάτχ 

30 χομ Σώματος Βνητχ ι κατανοούν τον Θεόν τον Ιδιον αυτί 
δημιΰξγόν, χομ τ  αΑα αυτή δημίΧξγήματα, τ 5 τήε λο
γικής Ψυγ^ε Πξοτεξήματοε τχτο παςέχοντος αυτί, β 
των αΑοον Ιήδενι δημίΧξγημάτων μέτετΓ τω 'ΑνΒξωπω δε 
μόνω. ‘'θ  Λ) μέζοε τηε τ  δ @εζ δημιϋζγίας διεζιων όμα· 

3 5  κάξιος 'Ιωχννχε ό εκ Δαμασκέ τήν τ5  Πξωτχ ΑνΒξωπα 
δηλαδή διάπλασηt ^άπεφηνχτο είπαν, άμα τό Σώμα Μ
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„  χα/ ν  Ψνχ*ι π ίπ λ α ς# } * a re μ?ν w^orffev, το $ε υτ?- 
a, <?ev, κατα  τ α  '£1ξιγεν8ε ληςηματα. Ώ  *£/ tyc«s· συΐ'α- 
, 7  όομρν va «  nge/ Ao'ya, ><£/ π α ί  cstkiSv ετ&ςοε, « r / f  
3 7  βύλο>το Ικχλινβν rij-r αοτονο/αί >i l ( ,<yfv«s' t # Πλα,τωνικζ. 

’Eaxcevirwv <J" «ττι το' σΐξον.άμενον 7!ξοσόιχξ$ξ8σιν ημιν  ̂
το ΐ( ηξοαξημενοκ λόγa s  το εν^ον r y  ά ξ ’Χβ χοή tjjv ανα-
5Τλ>ί?αΐ7<ν.

«ν t^v *κ«νο το οΓον τ< βοί&ξον «να/ οφβλβν; Παί τ/ί 
αν «7Το< φ ο̂ναν ρυ, οτ< Θ?όί ρςν Αημι8ξγόί 8 μόνον 

των εκ y>ii, αΛΑα κα/ τ>5ί αν&£»;τ«αί φυσεως, χοή των j 9 
tv αυτ# ατόμων, όμ$τε χοή καθ’ ίκαρον, ών το Σπέξμα 
ττξό&σ.-ν, α!?ρ κα/ αυτί? τ8 Σπΐςμοοτοί μετά ye της εν αυ
τόν φυσικής όυνάμεω: * κα/ f/Jpv αυτί? rj? $ημΐ8ξγιχ  ̂7Τξο- 
cfcccTUf Συνάμα, ρφ’ ώ ττ̂ όί Παντα μιχςού τε χοή μάζοο 
&ατάι« , «κα/ μηκετι εκ νε& φυσάς $ημΐ8ξyet, α̂ Α’ 8ν j j  
«V φΒάσούς ε&ημιΐίςγησε τν\ν οόξχην iv reus ωξίσμενοας ?κ«- 
να/ί ήμεξοϋς, α>ΐ« συν/ςαν αυτάί κα/ χυβεξναν χοή β ρλ- 

§7 τ/8ν. ’Act y οος εςγάζετομ κατα τό λόγιον- Μρyai γα^
3? φ>;σ*ν ό Κυ^οί, ^  μεγάλη η ’Ι$)£υί αυτ8. Τοότε γάς 
3> Tctmetvco εφοξοό χοή roc υψηλού νότιό μακζό&εν ytvaxrxet. ζά 

Τι S' αν α/λο φοάη τις τψ r o w την τδ Θ-δ επΐβλεψιν,
*1 τ«ν ττ̂ όί· π α ν τα  $ημΐ8ξγικην re χοή σννεχίικην αυτί? 
πξόνοιαν, κα/ τ>?ν ττ̂ όί τό πζόσφοξον εχά~8 τελ8ς ό$η· 
y /αν j ίΐΐτρ αν#ί κα/ όίφξων ό ravry μη τιΒεμενος tj?

3> ΕΪτγρ γοός·>φησ*ν, Αφξων βκ ε ι̂Θεός. Ει ya? /u#
ταυτα pvp(>y«, 8κ sV/v- ’ΑΛΑ' eft καν οότιαςΐσκτ} τω 2$ 
'"λφξονι, χοή ccet f’vpfy«, a? Αημιαςγος θβόε. Κτ/- 

3> σον ya^ φηοιν, c θεόε κοίξό'Ιοον εν $μο) χαΒχζάν Ααβ$  
ό 7ϊοο£ οουτ8 τ »  τηε αυτδ σοφίας οοόηλα χοή χςυφικ Α- 
όαχθοίί-. Τον roiSrov επιπλητίων *Αφςονχ, κα/ Ά^α- 

»  νασ<οί ό atyas·, tv τα « ί  ό Χρι ό̂ε λόγω, φκσ<* Κα/ 5 ο 
?) *J5ί«ζ* os »J ττλασασα τοΤρ τον Ada/*, αυτ>ί κα/ νυν κα/
73 α «  τδί /*ρτ εκείνον πάλιν πλάτΊε*. Κοή συνίζησι χοή 
,3 Τ8Το οΘρόί αυτοί* τα μεν 'ΐεξεμΐοο φησι' Π̂ ό Τ8 μο 

πλοίνομ σε εν χοιλι» Ιτιΐϊαμοή σε. Κα/ Ττάλιν &οό ‘Ησα/»
77 φτ,σιν' Ουτω Asya Kuf«i ό λυτξβμενόί as χοή πλ&οχων σι $$

iv ·
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tv κοιλία· Kotf ο Δαβ«λ Αί χάξίϊ σΰ εποίησάν με χα} „  
βπλασάν μβ. Κ«/ εν τω ‘Ητα'/α. * Ουτω λέγ& Κυξιοδ „  
ο φλάσαδ με iv κοιλία. όΰλον ίαυτω. *Α &  Sift την άξχήν „  
επανέλΒωμεν.,

5 /\ημ>Χξγησαδ ο Θεοδ τά  πάντα ον Τξόπον είξηται, ο μ* 
τη τελ&ότητι μur<wv, ro7f  μεν άναχζσι την' ywr, 

εχαςισατο την κυζηην x&f τον πληΒυσμον, & rev o/uwov 
τξόπον «V το t£i?f αν?υ Σπέξματοδ ημ} τελεία ανίχεεν, 
ά/λά τη σπεξματιχη Συνάμα τη εντεΒάση το7δ Σπεξμασι 

ι Ο π a? «ury κατά τον εκ Δαμασκέ Βεοόόημονα φάσχοντα. .. 
Off το Bet ον ενεσηκε πξοςχγμα, ουναμιν αυξητικήν τε »  
UStj Βξετίίικην, χομ σπερματικήν, τ̂ο; ομοϋσία γεννητι- „  
jojv, <voe τν to/ocuVv <ίυν«μ« πξοάγωσι τά σπ εξ ματ a Των Μ 
φυορ/νων τα «J>? «V πληΒυτμόν. _ 'Επεςητε 3ε την Φύσιν, „

15 ϊνα τ»}ν πξοχγωγην εςγάζητομ ευτάκίω οδωτινι, X&f σο
φίαν εχαξίσατο την ώπ άξχηδ « f  Τίλοί ταυτ^ν οικο
νομίαν*
'J'ir Ζν η σοφία τηδ φ ΰσεοο($ καταβληΒεντοδ τη Σπεξ* 

ματοδ εν reus τηδ Γηδ λαγόσιν., η φντιδ κινησασα την 
20οεγεςματικην ίυναμιν άναζωπυξησασα το Σπεξμα άιά τηδ 

πεξιΒάλψεωδ χομ Των Ικμάδων τηδ γηδ, η&) οΊόν τινα 
5λ»|ν εξ αυτών μηχανωμενη-, ημ) παξεχομενη> εξ ων η φνη 
ylveTKf ■> πξοάγπ ταυτήν &δ τά εξω, χομ « f  τελαοσιν 
νπάγα τάίδ κατά μικξον πξο&ηχαΐδ, υπχξγχντων παν

ί  5 των, οΤδ ενεΒηκεν ο Θε 'οδ οξγάνοΐδ «να/ χοά συνεςγοΊδ τά 
τοιαυτα τίλ«£?ν. Κoif ταυτα μεν επι των εκ γηδ άνα- 
οιΰομενων.
'J-Jde πεξ) τά *Αλογα των Ζωων γινόμενη παξασχευη τηδ 

$ια$οχηδ αυτών KOf αν^ησεωδ, ϊχε* τ) πλέον, άδ 
30 f'ϊι μαΒάν άπο τηδ Γξαφβδ. Π?(>< μεν γάξ εκείνων φη· 

σίν. Ε̂ πεν ο Θ^οί, εϊαγαγέτω η Γ»ί Βοτα'ν̂ ν Χόξτϋ, 
naj αυλόν κάξπιμον ποΐίν καξπον, η το Σπεξμα αυτή „  
tv αυτω. Π εξ) 3ε τίτων' ΈξαγαγεΎοι η Γϊ? Ψυχήν ξωσαν »  
κατά Γενοδ Τετξάποΰα x&j Έξπετά Βηξία. Φαίνεται „

3 5 τοίνυν ωδ η ασεξματικη ίυναμιδ των φυτών ο3ω βα&ζνσα
D 4 πξοκε-
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Τίξοκέκοφεν t tiii τν\ν των Ζώων γένεση πςοσλαβασα rJ 
πλέον. Έχλγι&ϊ\ γάς Ψυχή πάντως, οτι κομ πλάω 
εχ« γνωςίσματ» ψυχής η η φυτηή- Κα/ γάξ ζωογονεί 
το Ζγον κομ κ/ν«, Η&4 cue9>j<7<v αυτά εμποιεί και γνώση.

„  ’'Eyico τον χίησάμενον, κχ{ ’'Ονο? τ̂ ν ^
„  φάτϊην τα Kuf /# αυτδ' καθ’ ά Κ9Η λέγοιτο αν Ψυ%>), 

άλώs κυξίως. Ία παντός γάς δί&, έφ' ω tsecf κυξίως 
Ψυχή. Ουδέ γάς έκ r 5  Θεδ πέπλατομ, otik’ «δ της Γί?ί 
ανεχε. Κ«/ /να f  aiSb παςω, άνάσιος x&f άνυπότατosy 
Ηομ άχάςιτcs έ<ί( τα Σώματος, οθεν Kg/ συμφ^άςετσμ ιβ 
αντω. Γ>7 kW «V 7>ίν διαλύετομ. ψυχή γάς

„  ε?/ Τ8  Ζύΰ» το ο«/<α αυτί#. Το οε α/μα εκ T/jff 7 ^  «%ον 
τ^ν 7*W/v, <5/α των etc γης αναγόμενων τςοφών, κομ 
πηγνύμενον είς σάξκα, /κετα μικξόν πάλη «V 7 *ίν Tyv 
αυτδ καταλύει. ‘Η 7 ? γάς άνΒτέλκα κομ ο φ^άσασα ι <j 
ττα^ε^ετο. Τδτο κ£/ ° έκ Δαμασκα ΘεοΛ07ί*· φυσιολο- 

η 7?ν φάσκε*. Ο/ /uev γάξ καςπο'ι εκ των Στοιχάων συν/- 
Ώ Ταντομ, οΐ δε %υμο/ εκ Toy καςπων. Τα <5ε των Z&W 
,, Σώματα εκ των χυμών, κSH *** αυτά αναλύεται έ£ ών 
„  Kg/ συνετεθκ. ''Ενθεν το/ Kg/ το Σπέξμα τα  Ζωκ εκ 7 fK* 2β 

ξάς συτάν ύλης, τοΜυγης ύλης Ig/V άξχη τω πςο~άγ- 
μαγι τδ Θεδ, ηα y τ  & όμοια γενιητ/κβν, κατα τα 
αΤλα των έτεςοασίων Σπέξμα τα. νΟ κατα/3λ>$εν εν τδ
Τ8 ζώα Ν^ίυϊ Tgf ττ^^/θαλψ« της· Μ^τξας οάματατα^
Τ αυτόν $ άπάν Ψυχή τα.Ζώα γίνεται, κομ %τω ζν έν τ% 
Μήτξα, πξοβιβα&έν&ά τ»ς έμφυχώσεως έχ&νης άς Ζωό
φυτα φύση. 'Χάτα γάς α&ν πλέον, κθ* τ,τΙον εχβ, εως 
αν εκβσε μέν%, κ#/ αμα τω πςοελ^άν ε’κεϊθεν τελείατof 
ΤΟ Ζωον εν ταίί πςοσν\κάσομς τελαότι\σι πάτους, H&f άπο- 
τελείται άλογον φωον, ώς εκ Σπέςματος άλογα πξοβι- 3 5  
βα&έν κατά τνν· άποκληξορΒάσαν αυτω δύναμη άπο 
<Β>ε£, άποτελ&ν την όμο^τ^τα τδ πξοϊχομένα αυτό. 
ΕπμνΙτω δ' αυ^ς.παξά τον σκοπόν ο Λόγος ον πςατνί- 
σάμε§α. ̂  Qu χάξη κ& τά  ές δευξο διεξιένομ η μη έπν'α^
*Φ ψ ^ Ι  Τ«ί έφεσης λόγας ξαδίαν, χώη τ«ν κατάλη- 3 5 
■ψ;ν τίν ^ο^^ιφ^ταν. Πε̂ ) γα^ τγ\ς τελ&οτά-.

τη^
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rtft, κ$Η ifwwf κυςίως αν Xiyoiro Ψυχή, λόγα t w * 
μημενη, όσια re Ίνυποτάτα σεμνύνομαι η ο σκοποί το7ί  
Acyoii τκτοιί. ι

K « j δη φαμεν εξ εφοδα τω Λόγω βοηδπντες, as· αυΤ*
5 *<?) το εξαίζετον κομ ύπεςοάξον πάντων των επί yvfff

τ η  κΐίσαντος αυτά κίισματων. Ο \cy ο δεόπΊης Μαϋ- 
σϊής δ& ξομ βκληδ&ς, Τοϊί λόγαε τΗτοις ύπεσημ^νατο. 
Ενεφύσησεν άπων ο ©εόί, Key εγενετο «V Ψυχ>?ν ζωσαν. ,, 
‘Ω.ε Κ9$ ττεξ) τ η  ταύτης o fy a v ff, ΤΗ Σώματος λέγω, «- 

ΐοξηκε χεςσ) Θεδ πεπλά&ομ αυτό-, <5Wm'i· οσον τιμάτα) 
το ίξάμφοΊν τΗτων πλα&εν αύτω Ζωον, η χάςιν KSH το 
διάφοξον τ η  τξόππ της δημιΗςγίας εμηχανησατο. *Ετε· 
ξον μ«ν τον των Φυτών, κ&ί ά/λον τον των ’Αλόγαν, η& 
ίδιάζοντα ετεςον τον τη Άνδξωππ Τξόπον της ΛημίΗξ·

15 y ίας συνδεμένος. 3>Εχομεν Τοίνυν εκ των ιεξων τκτων 
τβ Πνεύματος λογιών το 'Αξίωμα, Key την μεδ' όσης της 
χάξιτος πςοεδ.ξίαν της λογικής Ψυχής, κ& όπως άπάξω 
τω μΐσω τοϊί πάσι, διαϊλάτίεε των ομωνύμων «υτ#,
3 Α ^ '  έντ α υ δ α  ζ η τ ϋ τ ο μ , μ ά & ο ν  δε ηκ  άτημελω ς εζητη· 

2ο Toy επ) των π ξοτεςω ν, %οτεξον\ η Ψυ%ί) πξοϊΝ είτοη  
τ η  Σ ώ μ α τ ο ς κ α τ ά  την ύ π α ξξιν  χξονικω τινι δια~ί\ματι,
»; τ η τ ο  της Ψυχής $ Key πεξ'ι ταύτψ την ζό,τησιν on 
π Κείνοι πξέβλτηδησαν λίγοι τιαξά ποΤλων, των μεν, τη 
πςούπάξξ&, των δ£, τ% μεδϋπάξξεί σανιδωμένων. Όύί 

3 5 ύμίν εατεον δοκεί άίληλΗς άντ(λέ*/αν Key άνατξβπ&ν,
1 Ημείς δ' εγχείξισάμενοι τά  τδ ιεξΗ Αιδασκαλίπ φύματα, 
Ksy άνατίΐύασοντες ταύτα ■> εξΗμεν συνάξσα Θβδ τα είκο- 
τ α , όσα ημίν ύφηγ&ται η πεξ} τον τξόπον της διαπλά· 
σεως τδ λον*κ« τητη 7 ωΗ γεγενημενη δάα οικονομία, εκΐε 

3όταν κατ άξχάς εκ<&εϊίπες) χαυτψ διαπεπξαγμενων,κςμ 
εκ των ες δεύξο y ινομενοον, κδη Kgj πάξοο Key 2?ψ« π*~Κ' 
μενών, άναλεξάμενοι την αλ>$«αν ως οίον τβ. Ου% 88<* 
*>α <Jg Key παξά των Διδασκάλων εξανιζομενοι τ ά  υγ<ί| 
Vfi 'Εκκλησίας φρονήματα» «| αν άξ ενε̂ ιν κμίν π&ξα·.

D 5 σϊμε-
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σόμεΒα σαφή τΐοιησομ τα ζητνμένα την ίηλωσιν. ΛέγΟ-ΧΛ "μεν οχ ατω.

rJ&> σιαντοΐυχάμω θ?ω ημών Τον όςωμενον Tbtov κόσμον
ύπο~ησα£)ομ βχληΒέντμ συνεργίας ΰκ ελέησε της οίοο- 

σ&ν, $ φΰσε<ν( y b Στοιχείων, η αΑ& τ ινος, οντι μάΑον ̂  
Λημιϋςγω κ& αύτων. Έφ' ω οίόν τινας Αξχάς etvetf,
»} Ριζας, ηομ 'ϊποβάΒςας των ctvrS ΰημι&ςγημάτων. 
Παξήγαγε τοίινν άπαντα τά Ε)% τά  σπερματικά, άμα 
τω άημιαςγικω σΐξοηάγματι τέλεια, κ$μ « κατά την με- 
τεστε*τα γεγενημένην φυσικήν ευτακίον κομ κατά β^αχυ Ι0 
στζόοδον. Ουτω nett όσα υπό το Φυτόν είδη, v$j\ οσ» υπό 
Το αλογον ΖωΆ’. 'Εστι τπτοις ΰιασιεσιλα-ομ αντω, ηομ το 
λογικόν τατ\ Ζωον ό ' ΑνΒςωστος τέλειον ηςμ αχ ’το, συγ- 
νίΐι&άσης άμα τω Σωματι ηομ της Ψυχής, ό$ενόε καΐξΐ·
ΚΗ $ιαρήματος μεσιτευσαντοS' β  κομ το Αμα στςοηγη· 15 
σίν τινα νστεμφοΰνετ τ5  έτεςα, ως όταν λίγωμεν, "Αμα 
τω λόγω το εξγον έπηκολόΒησε. Τατέ^ι μετά τον λό
γον y H&j ή τ£ εξγα ενέ?γαα τετίλε^ομ. Κ* γάς μή 
τ 8το ην κμ{ εναΑα£ άν ηάυνατο λεγεόΒομ, άμα τϊ) Ψυχ% 
Κςμ το Σώμα άαπέστλαςομ· ΑΑ' ύ^αμη της Τζαφητ 20 
βύςησα τχτό τις. Ου γάξ οίόν τε στ(?οηγά<&ομ το F.TJof 
της^Ύλης. Ά'άγκη γάρ ύστοςάση τ^ Τ λ η  στεςιγενέ<&ομ 
αυτή το Επος gv ταυχω. στςωτη η της ίλης κα
τασκευή, είχα η ίν τω £ $ « τελ&ότης. 'Εντελέχεια 0η 
$Τιν η Ψυχή, πομ F,«Joi έντιΒάσα τω Σωματι, ηομ μίαν 2$ 
νττοΊασιν έξγαζομίνη τον "λνΒξωπον. Κομ Ε’/τ/ί μετά το 
ντλα<&ηνομ το Σώμα κςμ άπαξτι&ηνομ, έγχεΒηνοα αντω 
ν&{ την Ψυχήν όίττοι έκ ©e«, ύκ άν άμάςτοι. Τότω τω 
λογω γένοιτ άν ηςμ το7ς άρημίνοις στα^ά των *Αγίων, των 
μεν λ'-γόχτων άμα τω Σωματι η ψυχή πέστλα~ομ'4θ 
των ό), orι <Eia77F7r.\ασμένω ι<&j όςγάνχ τάζιν άττ&λη- 
φοτι τω Σωματι BecSev εγχ&τομ η Ψυχη> η έν τω αύτω 
νοι συνόξομη. Ταΰτα $  νστοτΙΒησιν ημ7ν η tS άγΐΗ
Πνεύματος χάςις όιά της τ 5  ΒεόσίΙϋ Μωϋσέως γλωτίης. 

"ίϊ?* μη αν εν» μηόένα των πάντων εχαν ίιαπι^αν. 3 5
Τΰτων
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'JVrav ατω παρηκολαθηκότων τω Tore, κατά την πρώ
τη ν καταβολήν της ίημιαργίας, κ& τα Θρ« την «V 

re αύξιi<nv ngfif rev πληθυσμόν χαρισάμενα τύτοις
τοο ί$ίω προςάγματι, ακ few όρχν υπό rev αυτόν κ&} ha 

5 τροπον της αύξησεως xgj της τελ&ωνεωε οντα, τά τβ της 
φυτικής μετέχητα■> τά  τε της αί<&ητικης Ψυχής, ngj 
τον της λογικής Ψυχής ” Ανθρωπον. 'Α?λά το Αιάφοξον 
της δημιΧξγΙας αύτα φαίνεται, v&j εν τη τελείωσε* «υτ5 
το ΑιχλάτΙον εχάση από της εκείνων τελείωσε ως. Τόνν 

ιομίν γάρ άλων κοινωνε* τοίς φ υτοίς Hgj 'Αλόγας. Κά} 
μετά την τα Σπέρματος καταβολήν, άλοιαμένα Thru 

σαρκαμέια» αύξει μεγέθα, ο fei Ψυχής εργον θρε- 
στίικης, ηςμ οίον’τι Ζωόφυτον awoKuBfexTUf. Έπειίάν 
οέ nxj μέλεσι μορίοις διαρθρωθώ, τότε χρμ W θρεπΊικη 

ι 5 «? την αί<Βητικην "Ψυχήν προβαίνει, τω προς τω θρεσίίι- 
κω κ ι̂ τό αυξητικόν λχβάν, ηομ «τα> γίνεται Ίωον ατως 
«<ΙοποιηΒεν τό εν τη Μήτρα’ Εμβρϋον ίν ωρισμεναις ημέ- 
ροας. Key ταντα μ\ν κοινά πάσι τοίς εκ Σπέρματος. 
'&?λά τοίς ά/λοις ά Si* λογικής Ψυχής. Τω $  Άνθρωπω 

20 μάλισχ, ίνοο ν "Ανθρωπος, τάχα Se α κοιχωνε* εκείνοις' 
’ΕγχΙΐζεται γάρ αύτω παρά (θεα η Ψυχή ιδιάζοντι τρό- 
πω. Κ«/ εν ε κείνο ις όίτις έρά εκ τ« Σπέρματος η Ψυχή, 
η τό αυτό Σπέρμα χ$) Ψυχή 8 Sιοίσομαι.
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2 5 Ί£ν τω άνθρωπω Si α'^ατως. Ούτε γάρτό Σπέρμα εμ·
■ψυ%ίν ( Ω,ριγίνας γάρ έςι τατο φλυαρία, χομ άπο- 

κεκηρυκίαι παρα της Τέρας 'Εκλησίχς) ατε Ψυχής άρχη, 
άλα  ’σώματος, or# X$Cf αυτό σώμα σύνθετον σύνθετα, 
υλικόν υλικά, φθαρτόν φθχρτα, άκων τα γοός εξ ά τό σω· 

$0 μα, συγκραμα των τεσσάρων Στοιχείων των συνιςωντων 
τό σώμα. ’ Εχει Si π£ς όυναμικως προς τον ’ Ανθρωπον αν·. 
ιθρωπινον'Σπέρμχ. Μη γίνε&ομ γάρ άνθρωπον, α λ α τι  

. ίίνερον εκ τοιάτα Σπέρματος αχ οίόντε. Ύχύτην γάρ μο
νήν είληφε τατο Sύvaμιv εκ ®εα την σπερματικήν, ήτοι

3 J όμοια γεννητικψ. * Ετερον Ss aSfV. "Ανθρωπος $έ few



6ο Θεοφώ/βς τδ Μνβάϋυ;
ix Ψυχολογική: η&* Σώματος' τ Sμεν Σώματος εχοντες 
την αρχήν έκ τη Σπέρματος, της δε Ψυχής εκ τ S &εχ τ  ρέ
πω δημιΧξγίας. wHr/f β^ίνΆσώματος Εκτη Ασωμάτχ, 
"Αυλός (X τΗ λυλπ. ’Αθάνατοί εκτη Αθανάτχ, Απλή εκ 
τ  η Α πλχςάτχ’ φύσα μέν δχλη <θε$" χάριτι δε ηςμ αύ- 5 
Τη Κυρία, εκ τη των όλων Κυ̂ /ί* τη Θ?5, εχχσα το σώμα 
υποχείριον φύσει, «  μηπχ παρά φύσιν κατε^αναςαίη 
τ ο  κυρίας το άχλον. '’Πςε πόρ$ω παντού ενλογχ λογχ 
σύμφυτον ήγαι&ομ τ ο  Ψυχήν τω Σώματι, την αι** 
τόν έχαν άρχην άμφότερα χτω δια?λάτΊοντα· Η δίγε ίο 
τη Ώριγίνχς κακόνοια ύποτιθετομ την προύπαρ^ιν, ηρμ 
TX? μεταγγισμχς, από σώματος «V σώμα μετατιθασα 
ΤΟ Ψυγ,ο δια των Σπερμάτων, κατά τ ο  ΪΙλατωνος 
μυθολογίαν. ΚΖ γάρ από ΤΗ πρώτχ 'Αδάμ αεξάμενον 
το Σπέρμα έφυχωμένον μεταβοάνα ά)ληλοδιαδόχως aj 
μεχζίν ημών. τ'ι ά?λο, η κατά μεταγγισμίν προασιν, 
ίκαςχ οόά τ ο  ψυχήν προϊχομένχ τω εφεζϊis diet ΤΗ 
Σπέρματος; Κομ λοιπόν χδέ οίπο θεχ πλάτίετομ, X&4 
χώρα τω αυτομάτω. Διχπίπίωκε δε ηομ τοϊς Αγίοις ο 
περί τχτΗ λόγος, Ουκ εςι τχτο (ίκ εζιν. 'Α&α το civ* ao 
θρώπαον Σπέρμα τον Χχν ακονίζει τον έ% αρχής ληφθέν- 
τα , η&4 εισ ανθρώπινονμετοομαφθίντα σώμαπαρα &εχ' 
λ/ λόγω χομ το, Χοϊκοί κ§μ Γηγε\ας ανομ Χεμ λίγε<θομ 
ελκοντες εκ τχ λδώμ, (ό πρώτος γάρ, φησιν, "Ανθρωποί ' 
εκ γης χοϊκός.) HTt άπεβάλομεν χτε άποβαλχμεν. 25 
X«ro γαρ τω γίνει συμφυτον, χ$μ τω πρωτω Ανθρωπω 
χιμάς ενχν , κοίκανον ημ7ν· "Αν.Χε τχ μεγάλχ Αθανα- 

η ςΐχ εν τώ περί σαρκώσεως τχ Χριϊχ λέγοντας. Ουχ ο*
?> μοχσιος χσα η Σαρ£ της τχ λδγχ θεότητες as συνα*·
^ αΑα Ιδία κατά φύσιν γενομενη , χςμ αδιαίρετος̂  %ο 
^  χαθ' ενωσιν, εκ Σπέρματος Δαβίδ χ&{ τχ *Αβραάμ, . KSM 
^  Τ» Αδάμ, έ£ η χομ ημείς γεγεννημεθα. Κομ πάλιν, 
χ\ δν τώ.% 'βΤ4 ας ό Χρι̂ ός. Εκ τχ  ’Αδάμ τό %ημα προσ- 
\\ λοζβών την Σάρκα λέγω" Σάρκα δϊ λέγω την μετα̂
I) ανθρώπινης, χ$μ γούμενος άνθρωπος κατά το

ορατόν.

»
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οξατόν. ‘Οξάςοτι κατά τηνΣπεςμαηκην δίναμε εσμεν 
«V τη 'Αδάμ, ητις την Σάξκα συνιςα. Τον δε Χςιςόν δι- 
δάξας την Σοίξκα πςοσλαβόντα εκ τη 'Αδάμ μετά Ψυ
χής άνΒςωπΐνης φησι, Κ04 Η ΣάξΚα μετά Ψυχής εκ ΤΗ 
 ̂ Αδάμ. 'Ηδε ψυχί είκων εςι τη &ε5 κομ Βάα ίπίπνοια, 
εν εκάηω των άνΒςωπων παςά ®επ άΐζομόνη κατά ths 
άγίπε ΔιδασκαλΗς* Ε» δε «V άχςαν ενωσιν συνεςχετοη 
τω σωματι, κ& μίαν ύποςασιν αποτελεί, άΑ' oq hu 
rt ςων πσιωδ&ς διαφοςοή, Η συνεξχοντομ άε ταύτόν. η 

jc  y&f ccv εγεγόνα κςάσις τι συγχυσΐς τις των ποιων εκατε- 
ςων' σωζόμενοη Α σωζπσι n&j Tots φύσεις rus obel
us, kutu Τον iv άγίοις Μαξιμον λεγοντοt εν δευτεςω „  
Κεφαλοάω! των kutcc των\ Αΐξεσεων* ‘Η άκςα ενωσις n 
επ) τη 'ΑνΒ̂ ωπΗ κομ Ταυτότητα ε%« χομ 'Ετερότητα. „  

15 Ταυτίτης μεν yet? εςι πςοσωπΗ , ετεςότης Α πσιων. }> 
‘Ενοί· γάς οντος τη 'ΑνΒςωπΗ, αΑης χσίας εςιν η Ψυχή, „  
KStj αΑης τό Σώμα, ha rare KVf τό σώμα είς γην επά- n 
veto tv, εξ ης εληφΒη, διαλυΒεν της Ψυχής' Γη γάζάφη- „  
σι, HStf εις γην άπελεύση, ηκ εφικνπμενΗ τητη τη λογίπ „  

20 κ$Η της Ψυχής' ετεςον δε ητοιμά<Βη αύτη τό κατάλυ- , ,  
μα. "η £« A ποτέ χομ Το σώμα εκεί συν αυτή, αΑα αλ- )t 
λοιωΒενμυςηςιωδειλόγωχ&(Βειοτεςω. Φοάνετομτο'ινυν ugt- n 
δηλως, or/ τό Σπεςμα τό άνΒξώπ&ον, ΗΤβ Ψυχής Ιτιν 
άςχη, Ητε Ψυχήν ενίησϊ τω σωματι. Ε» γάφάπό ’Εψυ* 

2$ χωμενΗ πρόεισι σώματος, αΑα τό εαυτβ διδωσι σώμα* 
‘Η ψυχή δε Η γέννα ψυχήν, κατά ths ϊων^αφξόνων λη- 
ςΰς. Ψυχών δε όμως ετιν άζχη τό Σπέρμα των ΰλωδων* 
Βξεσίίικηςτε χμ} αυξητικής xgi) οά&ητικης, cq χ& τω  
άνΒςωπίνω &ωμαΤι ενΒεωςπντοί) τό κατ’, άξχάς ετι ovtc 

30 Ιν τη ΜηΤξα, Ηχ ως ενυπόςατοι tolaf' H γας είσι' δυ
νάμεις δε μόνον+ η φυτική δηλ'αδη, ηομ η οά&ηΤίΚ)?. Γυ· 
μνασωμεν δε τον λόγον, εί δοκεί, ϋ^^παξαδάγματι^ Ίν ούσυ* 
νόστίός γένητομ.
θ '  των Ιατξων φασι παάες εκ τη4 συνεχείας άποτίκΙε- 

35 ΒΙξμήν' η δε i φύσιβ fei Πνξίς, ωε κ tufts των
στάλα!
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irclhotf Σοφών είςηκεν ’ ο τι τό άγχΒοποιην φύσις ες'ι ©??,
<ίν oaf τα πυρος το Βεξμοάναν, νομ τά φωτός το φώτι· 
ζην. Συντριβόμενων τοιινν συνεχώς Alba τε κομ 
ξΰ* KOf γινόμενης b έρμης εκ, της συντριβής, άποπάλλε- 
τοοι τι φώτοctSh'i η πως ft πω, πνροεοΗές έζαλμα, κατά 5 
r»iv ΗιατΙασαν άςραπην rut e\ptw περιατράπΊον, are 
He πυρ i-iiv, η γαρ uv ύφί-,ατο καν άκκριάίον χρόνον, 
άτε πυρωΗας άμοιρη Ηυνάμεως. ον ό'ε, άτε ύφίςα-
τ«/- hts Hue μένει- Ο'ίχεται γάρ ομα τω φα)ηνομ’ ΙΙβλ- 
λο̂ ,όν (ά τι μέρος’ii τΰχοι Πρά£α&ομ ύλης τίνος εύπρηςα, ίο 
Τυχόν μεν άΠ ατών «V ίπό^ασιν πυρος τελαατομ. r'-πα· 
απεσάσης Ηέ τίνος αύρας ψιπιζάσης αυτό, άναζωΊrv̂ aretf 
ay} tit ΰπόςασιν έρχεται πυρος. T£r’ αντίο κατίΗοΐ 
χ$μ έπ\ τα άνΒρωπ&α Σπέρματος, I\ο7λά μεν πρόίχε- 
Tctf >7 φύσις τα σώματος ·> ων ηομ any χβντα/ τα  πλει- I 5 
<?λ * εζ ων άκ άντις ευφρονων λογικάς απαίτησα ψυχάς 
<ut a 71 ο λογικών εκκρινομένων. ΟΓχοντα/ γάρ εύΒύς κ$Η 
«V το μηΗέν χωράσι, κατά το εκ της συντρίψεως εκείνο 
ΤίυξοαΗες ε£αλμα * ϊπερ ατε πυρ εςιν, ατε αρχή γίνε- 
Toq πυρος αυτό καΒ' αυτό. l  ev όμοιον τρόπον ηομ πολ· 3® 
λων Σπερμάτων άπο^ϋεντων ■> όπερ αν έπιτηίάα τύχη 
χωρά εν τη Μ»}τροο εκάσε άίλοιωΒεν, H&f &t σώμα με· 
ταποιηΒεν τη σπερματική Ηυνάμε* κ& ζωτική, τη συνε- 
χάση κ<3£/ Ηιασφιγγάση αύτο, φύσε» σκεΗαςόν ον κ#  f «> 
Πιάχυτον, τητετης φύσεως εύτακΙω προαγωγή-, Η&} τη 2$ 
συνεισφορά της'ύλης , αΰ£α κ$ί/ ψυχάτομ τη φυτική 
•πρώτον Ψυχή, κ<Η συναυζε* τό Σώμα τη Ψυχή, Η$Μ 
ώσπερ /ωόφυτον άποκαΒίςατομ. ΕΤτα κ&{ ζωα φύσιν 
προβιβαζόμενον απολαμβάνει’ άκϊν μεν άλογον ζωον,
*$'ε ζωα αλόγα φύσιν εχον. Ηιά Ηε τό ατελές εοικός αν- 3 °  
τα , όυνάμη Ηε εχον την τα ζωα τα λογικά φύσιν. "Η 
τι αν ηποις περί τα καταβληΒεντος ίνός Σπέρματος»
Κ«/ τρία σώματα έμψυχα άποτελεσαντος' τράί αξΛ 
ψνχάς εχον ενίησι το7ς τρισι σωμασιν εκείνοιf j Keif τις 
εν ίχίον να λίζεο τα το } ΑΤλ' η Ηυνάμε* ό τά Σίτα 3 5

κόκκος



Κόκκον τάν TtoAccs υποτάσαν τα ΣΙτα αποηλο* εν τω 
ϊτάχυί', 7 V χ$μ τό άνΒρωπαον Σπέρμα, τό, τ& εν 
πλείω σώματα*
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5 Ε^· Tivcc ΒράτΙασιν ομ φωνα), λεγόντων ήμίν, ert ©"Αν 
Βρωπον β  την τα Φυτ$ ζωήν, χομ την τα Ζωόφυτα, 

χομ την τα αλόγα Ζωα, χομ τα Λογικά υτερον, άκασάτω 
τα Βεολογικωτάτα Ιωάννα τα Δαμασκηνα, φάσκοντον 
ίν τω περ) τα'ΑνΒρωπα Κεφαλαιω- Χρη γινάσκαν οτι 

χο <? *ΛνΒρωπον Χίμ τοΐν Κψυχοιν κανών« ,  χομ την των «  
’Αλόγων μετέχει ζωήν, χ<μ την των Λογικών μετείληφβ „  
νοήσεων. Κοινωνα γαρ τοΐν μεν Αψυχο/:,· ‘/.ατά το σώμα, »  
χομ την αστό των τεσσάρων Στοιχείων κράσιν' τοΐν δε n 
Φυτοίν κατά το αυτά χςμ την ΒρεπΊικην, χ$μ αυξητι· ,-, 

15 κν\ν, χομ Σπερματικήν, ηων γεννητικην δυναμιν, τοΐν δέ « ι 
’Αλόγων' χ<μ εν τάτοιν μεν, ε£ επίμετρα δέ, χςμ κατά η 
την ορε£ιν, ηων Βυμόν χομ επιθυμίαν, χομ κατά την ou· j> 
&ητιν, xofj την καΒ’ ορμήν κΐνησιν. ’Λκάαν τά Δίδασκά* » 
λα τάν άνά μερον εν τοΐν ά?λοιν είδεσι Βεωραμέναν Ψυ·

3 ογά ν , συλλήβδην τω άνΒρωπω παράνομ λέγοντον > 'Επά 
δέ πάρασιν έ£ αρχήν την αυτα γενέσεων εων άν περίβτμ 
τ) τό ατοπον, είτιν έρά πρώτον μεν διαφοάνεο&ομ εν τω 
Σπέρματι τψ φυτικήν, άτα μετά τό παγηνομ αυτό χ$μ 
ψυχωΒηνα{ την αί<Βητικην, μέχριν άν ό ©βόν επαγάγ%

3 5 την νοεράν χ,ρόνω , χομ τρόπου , οίν οίδε μόνον αυτόν j 
Ου γάρ ασίαν ενυποτάταν λέγομεν την φυτικήν, χςμ την 
ακ&ητικην, άν μη οϊόντβ είνομ συνελΒάν τη νοερά, ασ$ 
ίνυποςάτω ασία, η κράσβι, ησυνΒέσα, ηά?λωτω τροπω. 
’ΑΛ* εκεινομ χομ ταυτην «σι δυνάμεις άχορδοι, χομ εν 

30 μετ' αυτήν. "Ηκασανοτι τω λόγω τα σώματος, χομ τω 
των Στοιχείων ό άνΒρωπος κοινωνά τοΐν ’Αψυχοις; 11ων 
ά λαν ; ’'Η οτι κακά να άψυχοί. ’'Αψυχα δέ οντα άν ο 
Διδάσκαλον διέζ&σι, πως αν δυνοαντο Ψυχήν ένιΐνομ τω 
άψυχου σωματι; Είδε από την των άψυχων Στοιχείων 

3 5 κρασιών ά πρόπσι Ψυχή νοερά, α&ονδ· τρόπον άκ εξιυ*
ξίσκιται
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ρίσκεται παράγων αυτήν , απο 0eS u$U Αντίθετα) η 
νοερά Ψυχή τω σωματι. *

Έ β  η των Στοιχείων κράσις κατά τον Διδάσκαλον άψυ
χος , άψυχον άρα κμι τό Σπέρμα προέρχεται, την 

Σπερματικήν μόνην εχον όυνχμιν. Αποπέμπετε δέ αΰ· 5 
Το η Φνσις £ κατά τά αΑχ τη σώματος περιτίωμχ- 
τχ  Ητως απλώς, αΑα πρώτον μέν διεγείρει τό Ήπαρ, 
ο fctv όχημα τπκαθ' ολΗ επιθυμητική ως ηομ της τεκνο
γονίας, ημι πηγη τη αίματος' είτχ διαθερμανθέν Το ν.α- 
θ'ΙλΗ σώμα από της συντρίψεως, κ$μ ολως διαδονηθεν, ιβ 
συσφιχθέν τε, ηομ ο'ϊον είς εαυτό συξρχφεν, (γίνεται <5ε 
ταυτα τη καταχπση την φυσιν βία, ηομ επισπευδ£ση 
ταυτην έρανίσΰκθα/ τό λεπΊότερον των ςοιχ&χκων υλών 
από τη καθ'ολΗ σώματος K&f συ^ησοη το Σπέρμα.) Ητως 
άποδίδωσι μετά βίας αύτό, ωσσές τι όφείλημα «αχτρατ· 15 
τόμενον οίναγκαϊικως , άαοσράτ]ο\τος> πάντως τη θείπ 
προςάγμχτος, n&j κχταβληθέν εν τη Μήτρα, Τρέφεται 
Hof} xv£et ωσπέρ τι Ζωοφυτον, Key ας μέλη ηςμ μέρη 
διαΤυπΗτομ, κατά προκοπήν άνθρωπόφυτον γινόμενον * 
USe} κατ ολίγον εναδρυνόμενον επι πλέον κατ έπίδοσιν, 2 ο 
XSf} Of ζωτικοί} Hsej ψυχικά) δυνάμεις ένεργπσιν εν αυτω. 
Ουκ άχαρι ό ίσως όό£&&ν , e* μικρόν τι τη Φυσιολο
γία πςοσδιατρίψαιμεν.

φ ασίν οι περί κυΤην έχολακότες, Use} άπιςάν πόα, επι- 
κυρπσης της πείρας. Φασι Τοίνυν οτι μετά την κατ*· a 5 

βολήν άΑοιΗμένπ τη Σπέρματός, πρώτον πίφυται λε· 
πίοςτις Ύμην̂  ον καλπσι Χωρίον, ως χωρϊίν use} περιέχον 
τό *Εμβρυον, την αρχήν ηομ αυτός έκ τη Σπέρματος λα
βών' Εικονίζα δε πάντως αυτός Tenge} το εντεροαόές εκεί
νο σαρκίον, όί η τρέφεται τό '’Εμβρυον, την καλάμην 3® 
την θηκην, εν η τρέφεται κρ\>π\όμενίς ό τη ΣίτΗ Κόκκος, 
η Κάλυκα, η'Ελυτςον οιπδήτινος καρππ- *ΕνΗμένος πνό 
Ύμην εκείνος τη Μη*pec διά τινων ίνων, κ Φ λεβι- 
ίίαν, fytf £ιά ΤΗτων αΖ άρϋόμΛός ίκ ΤΗ καθ' ολ&μητβωΠ

σώμα*j 5



σωματο: την φυσικήν ικμάδα, πλατάσαν το έμφυτον 
ζωτικόν Βεςμον > πξωτον μεν παξαπέμπα χύτην τω 
Σπέξματι, συ»·<?Λ τ£το «V σάςκα ’ Πχςχπέμπε*
δε διά τδ cfuAceidyf σαξκ'α τα συνημμένα μεν αύτω, με- * 

5 %(>< <5fc' τ£ Ομφαλα τα'Εμβςύα όιχτείνοντο:, χμ! sv οντο: 
μετ' Λυτών, επει χμ} σιδηξϋ τομή εκνάσίίεταί, χμ} χωξί* 
ζετομ τα Εμβςύα υςεςον, Μεταπηγνυμενα αν ταΣπέζ- 
ματο: ον et^rotj τςίπον , πζωτον πηγνυτο^ η Κχξδία, 
δίοντι Βεμίλιον χμ} όχημα τη: ζωτική: δυνάμεω:, η εί 

ΐ ο Βαλοτο τις είπαν τη: Ψυχή:, επεί χμ} η Γξαφηάντί 
Ψυχή: τω ΙνίμΛΤι χζητομ τάτω * ω: το, εύφςανΒητω γ, 
Καξδΐα ζητάντων τον Κύξίον· ΎποτεΒείση: αν παξά τη: »  
Φυσεω: τη: Καξδία: οΤοντινο: βάΒςα χμ} οχηματο:  τη: 
ά&η: οίκοδομία: χμ} διαξτία: των μελών, χμ} τη: Ψυχήν 

15 Λυτή:■> συνεζυφοάνετομ εν εκείνω τω τη: φυσεω: έςγα- 
Έηςΐω, η κϊΐζετομ χμ} απαρτίζετα ι συμμετξω: Teas άξ- 
χ χ ι :  το καΒ' cha σώμα τη  φυσική οικονομία κατ ευτχ- 
κίον πρόοδον επιδιδάν κατά βραχύ χμ} διαρΒράμενον, 
χμ} τελαάμενον, χμ} την rr.s φυσεω: στάση: άπολαμβά- 

20 νον καταβολήν' χμ} καιςά καλάντο: πρίασιν εί: τά  
ε£ω μετά Ψυχή:, ήν εχεν εκ Θεα' άπ&ληφδ: πάσαν 
την άνΒςωπίνψ ενεργειαν -ψυχικήν τε χpf σωματικήν' ore 
χμ} τα  συνεκίικά τη: ζωή: χυτά ά : τον ίδιον ε χυτών με- 
τχβχίνασιτόπον' Ούκ ετι γάρ εκ τά  Ομφαλάά/^ί εκ τδ 

2 5 Στο ματο: χμ} άναπνέ* χμ} τρέφεται, χμ}τήν των ανλων 
οχ£ητηρίων ενέργειαν λαμβάνει, ων άδενό: μέτεςιν αυτά 
οντι εν τη Μχτςα. Κά} εςιν ό παντοδύναμο: Θεό: αίτιο:

■ Λίγος περί Ψνχϊίς. 65

' μιν έ ννε ι :, χμι 
κατασκεύασα: διά τη: Φυσεω: ,  χμ} των ςοιχ&ακων Αρ
χών, χμ} ψυχήν χυτω έγχέα:, χμι τελείωσα: δια πάντων 
αυτό, [Ιεζι τάτΒ χμ} ό μακάριο: 'Ιωάννη: ο Δαμασκηνό6 
ολίγοι: συνελων φήμχσιν, άρηκεν εν τωπερί μορφή: κεφα·

3 5 λαεω * η άσία μορφωΒ&σα, χμΐ άδοποιηΒάσχ υπό τά  σω- »
Ε ματο :
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ματος re εμψυ%8, κομ οά&ητικ8, η$Η άποτελεσασα τ»
Ζωον, ττοίΛίν τε πςοσλαβϊίσα το λογικόν re ηομτο Βνητον,
άποΤελά TO Τ8 «V$f<W7rif ETicff.

T o  it κοβτοί την Ευαν ίΐςγον r e  Δημΐ8ζγ8·> εννοάν εμποιεί 
Tinιν έμψυχον hnaonaSetf την r e  Άδάμ ττλευζάν, j  

Hpf μεταπεσ,rhct&ctf etc γυναίκα, μη ifηΒ&σαν ίμψυχω - 
σεως. Κetf ei μεν τη παντοδυναμότητι r e r o  τι:αζεχ8σι 
r e  θ?8, άντεςείν aiw. ’,K£*qr< γ«̂ > α «  τά> 0f<w β8λομε~ 
νω μβταμείβοιν τάς φύσεις. Ϊ.Φ τω άζμω της Φυσεως 
ευδόκησε γενί<8Of, ήδη hW αυτής συνυποςάσης τω Άδάα, ίο 
χ<μ εδα λαβάν n gj άςχήν r e  ενεςγείν ret ε αυτής, ευ δη· 
λον ως 8 διη?λα£εν η άςχή  της μ ετά  τα υ τα  ενεςγάας ' 
μοί/λον δε όμοια γεγονε τη πεζ) τον Άδάμ. Η γά ζ  ΓΙλ?υ- 
ςά , άντιΣπεζματος ελήφΒη, ως err fa m e  ό Xec ‘ επεί 
X&f γειτνιάζω τη Όσφυϊ, ταμείω eny T8 Σπέρματος' ως IJ 
μοριον if σώματος fa των τε&άζων οντος Στοιχείων, 
άψυχον εμείλεν eceQotj- ’\\κ8σας γάζ τ S Διδασκαλ8 
’ΐωάνν8, όη άψυχον fat το Σώμα e&f τά  Στοιχεία, Ίσως 
χαΒ' εαυτά Βεωςίίμενα. Κα) 7τόΒεν αυτόίς η ψυχή είμή 
fa 0 fS > Παςίςησι δε Τ8Το n&f η τομή οινδήτινος μοξΐ8 20 
σώματος άμα ταυτη όςωμεν8 άψυχ8· ' Άποσηάδα δΐ 
Ψυχής τις αν οιποι φςενων εχ)ων ευ; Hat re εκ της 
πλευζάς διαπλα&εντος της ¥.υας σώματος εμψνχωσ/ς 
87ϊξοσετόΒη τη Γςαφη, ως ενόν Η&ΐ τω τυχόντι α\·Βζω· 
τίω διοογνωνοη αυτήν αστό re  κατά τον Άδάμ υπαδάγ- 3 5 
ματος 4 ως ενετεΒη αυΤω η Ψυχή παζά τ 8 11λά<;8
aCrS» ως εν έκανα
|?ισ·ί δίτινες οι την Ψυχ>)ν άζι2ντ(ς συγκαταβαΑε&οΐΐ 

τω Σπεξμ(fri τελείαν λογικήν4 εκάνο μεν από τ8  
Άνδςός, ταυτην δε από 0fS. Κetj τογο νί»ν εω, ως my 30 
αυτοί avvrlBevTOf τοις άψυχον είδόσι το Σπεςμα ’ ei 
HIM ά/λοις αυτών λόγοις συνίςαντομ το7ς έμψυχον οίομε- 
νοις, ίΛυτοΤο avTi(p«VKovTff. Ε* γάζ αμα τω καταβλη- 
Brvetj ψυχζτοη, άψυχον άξa fci μενον ίντ$  Όσφυϊ43 $

&



6 γ

ΕI to ψνχη λογική fetv ι’κάνη η ομ8 τω ΖπΙςματι ν.ατα· 
βούλομαι), 8 χωξ): των συςατικων ίςομ διαφοξων. Αί 
Ησιώδα: γάξ, Φ*1σ\’ διαφοςομ ο μίγα: Ιωάννη:, 8Κ άσί »  
συμβιβηκότα' usd παςΖσομ σάζπσι, ηςμ άπ8<τομ φΒά* »  

5 Pam * too Kod ** τω οςκτμω λαμβάνοντομ. Kocj τιάλιν, »  
διά των 8<τιωδων όιχφοςων η άτια οιδοποίΗμενη, τούτον ,ν 
άδο: άποτελά, Kgj τοιάδα γίνηομ. ΤΣτο βόλβτομ xgj η 
το φιλόσοφον αξίωμα λίγον. Η ποζι τον λόγον v.cuvoro- »  
μία φΒάςα την φΰσιν Τ8 ίξΐς$. Κ«/ πες) ρ*ν Των αΑων η 

to Trie λογικοί Ψυχή:* ίίχϋσι πςοβαλί&ομ την ίπιπςό^ησιν 
των συγκλοιόντων τό σώμα, εκείνο etqyetv αυτοί <i\αφα*νο- 
&oq· Tc to άΒάνατον αυτή:, οπ ς̂ 8 πίφυκεν δίςγε&ομ 
ύττ όδενο:, οφί'ιλ« διαφοάνεΒομ πάντοτε κοαςπ καλ5ν· 
το:. ΈκτςωΒεντο: 8ν Τ8 ‘ΕμβςυΗ, η τεα^αςακονΒημες8,

15 Α τςιμηνιάιΗ, η usd ίπεκ&νοο, ή Ψυχή εκάν8 87  α ίνυπό- 
ςχτο: 8σιοο κατ’ αυτύ: ksH ωΒανατο:, όφαλα usd τό
πον βχ«ν ά : άποκαταϊασιν άπα&αζασα Τ8 σωματο:*
Κομ πες) μεν των α&ων άνΒςωπίνων Ψυχών τα  Beta λό
για ποΤλά: άνομ τ ά :  μονά: παςεδηλωσεν. ’H&W* to 

2ομνημη: ο iv άγιοι: Γςηγόςιο: ό NtioMftf» usd τα : των πςό 
ωρα: άναςπαζομενων νηπίων, κW ά : προσήκωσα: αυτά*: 
μονά: αποκαΒιςοο. Εμνη&η ό αν ο αυτό:, η τι: ετεςο: 
Kid πεςι των h  των άμβλωμάτων, « $δα Τ8Τοι: ενύσαί 
τελάα: λογικά: Ψυχά:· *Α?λά μάίλον ω: feiv άπάν

2 5 συναποίχε&ομ τό ϊ: άμβλωΒςιδίοι: τ ά :  Ψυχά: αυτών*
α*<Βητικά: μόνον 8 σ α :’ καΒ'ο ηομ ό μακάςιο: Ιωάννη: ο 
Ααμασκηνό: άςηκε κοινωνάν τον ανΒςωπον το ί: άλογοι:* 
ΐ)υ* άςα ες)ν εν τω Έμβςυω ή άΒάνατο: λογική Ψυηή, 
ά&ά μετά  τον ϊζακονισμόν, J φησιν Ά ναςάσιο:>

3 ο τολμησάτωσαν H&j τό άΒάνατον ίίχην $υνάμ& φανομ
ω:πεξ Hjd τό λογικόν, usd τό ̂ διανοητικόν, *sd Τα/λα> 
ΙΙ ο̂ί γάξ τ$ ματα ιότητι, usd άπάντηοιν tyjH, οτι τό 
δυνάμα ον, μη ον ί?<?<ν> %ω: αν tt : το ivt^yotoc  ̂φΒασ^» 
Κ«) όδά: λόγο: οϊό: τ  αν γίνοιτο άποδάζρμ το μη όνις*

3 5 γάχ, άϊλά δννάμ*, ον* fi a Τρ|ν

Λόγος πε?ϊ Ψνχΰς.
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'J 'jjv & σφων αυτών δόζαν, or# έμψυχόν i$i re Σπέρμα', 

και rot ωμολοχηκότες άψυχον, είπες ωε αυτοί φα· 
οι ψυχ$τα/ άμα τη καταβολή φύραμά ον των τεασά^ων 
ςοιχώων, άψυχων οντων, ώε τω φιλοσοφωτάτω Ιωάννη 
τω εκ Δαμασκέ δοκώ. Ταυτήν 8ν την δόζαν βαλόμενοι j  
συ^ησοη, άπό τ8 κατά τον Κυρών ημών 'Ιησ8ν Χξιτόν μύτη· 
ξ ’ι8 έπιχ&ρπσι φάσκοντεε, ώε όλον τον *Αδάμ αναπλχσαί 
βχληθώε ο Θεοε, οΧον αυτόν έφόςεσεν εκ τηε ά&παςθέν8 
Μαρίαε, ncy την Ψυχήν εκ τηε άδαμιαίαεΨυχηε εκώνηε ίο 
λαβών- Το μέντοίγε δόξαζαν έπισφχλώε ώε αετό τηε 
άδαμιαίαε Ψνχηε έτέχθησαν πο)λα}·> ωσπες άπό μιαε 
λαμττάδοε άνάσείοντομ ποΑοί}·> ηομ ά/ληλοδιαδόχωε ηλθ» 
ημ} ώε την αειπαρθενον Μ αξίαν από Τ8 πατρική αύτηε 
Σπέρματος, πρόε τω «λόγου ηομ άέλοκότω φρονηματι, ι j  
ετι αντιφάσκει ημ} τη δόξη τηε Έκκλησϊαε των αγίων 
αύτηε Διδασν.άλφν, έκ Τ8 Θε$ πλάτΙειΒομ διδασκόντων 
τάε ψυχάε έφ' ενι έκάξω των τικίομένων εν τω κυοφορώ· 
&otf, ώε ηδη δειχθησετομ, ηομ ύχι Ψυχηε Ψυχάε γεννώ· 
σηε, tSto έπ'αύτοιε εςί φςον&'των ώε έ&έλ8σιν. *0τι δε20 

ό ΘεάνΒρωποε λόγοε ανώληφε την αδαμιαίων ψυχήν-, 
πρόε τω άτόπω, χμ} οσον ε<?# βλάσφημον, τράποιτο ώε 
τάε των φςονδντων ταυτα χμ{ λεγόντων κεφαλαε· 
*Επεται γάρ, or# μετά τ 3  προπατορικά άμαξτηματοε 
ετεχθη ό Θεοόνθρωπο: 'ίησ8ε Λόγοε, είπες την αδαμιαίων 2$ 

n αληφεψυχην ο Χςιςόε ένεχομενην τη αμαρτία- Άα ’ άμαρ- 
n  τίαν 8Κ έποίησεν,  άδε ευρέθη δόλοε εν τω ςόματι αύτ8·

*Α Α* νμ&ε, ώ βελτιϊοι ηομ νέοι Δογματικοί} τω Σπέρμα· 
τι δωςώ<&ε διαβίβαζαν τάε Ψυχάε ώε τύε έφε^ηε· 
c δέ Κυριοεώκ έκ Σπέρματοε άνθρωπίν8 γεγέννηται· Ουτω 30 

εαυτοίε περιπιτίίετε. Οί δε toiStoi Μεταγγισμοί, 
ηομ οί} Γεν έσειε των Ψυχών εςξέτωσαν συν ταε εζρνξ8σ(ν 
αυτά.

Π'ξ< δέ Τ8 άνθρωπίνΗ Τ8 ΚυρΪ8 φησ'ν ομέγαε Β«σ/λβοΛ 
η. οτι 8  κατά την κοινήν φυσιν τηε· σαςκόε η σντασιε 35

έγένε·
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Ιγένιτο τδ Κυζ/ΰ, evSve γάζ τέλειον σαςκι τό κυοφοξδ-„  
μενον, 8  Tous κατά μιχς'ον 3ιχπλά'/εσι μοξφωΒέν' £Se „  
γχςβιςηται το κΐ&έν, ά&ά το γεννηΒέν. 'Εξ άγιοοσυ· „  
νης &ν η σάςξ σνμπαγ&σχ, αξία ην τη Βεότητι τδ μο· ,, 

5 νογενδς ενωΒηνοη. *0<ί3Ι μέγας 'Αθανάσιος. ■ OSh μέγας „  
Λυτ^ωτ^ί & τδ 'Α$&μ το eivctf Κάβων % ά&' εκ τδ Ά$άμ „  
το %ημα πςοσλαβων, την Σάξκχ λέγω. Σάςκα St λέ- „  
γω την μετά Ψυχής άνΒςάπινης, x&f γενόμένος "ΑνΒξω- „  
•πας κάτω το όςατόν. Κ ομ ο λοιποί των Θεολόγων Χοςός 

10 την τοιχΰτην Σάξχα έψυχωμέιην SiSaaxet λχβ&ν τον 
Κυξίον. Key yS&e πξοηγοςευσε την Ψυχήν τδ  Κυςία dSx- 
μιαίχν, ά/λά τδ Διαβόλα τδτό έτι τό φξόνημα ’ β ηα} 
ηγησάμενοί χατεΰυνάςευε xaj ehλδτο τάς Ψυχχς των 
Αιχαίων. Ταυτ όίςοο x&f τύραννος ηομ ουνοίςης βίαιο:

15 άκδει' ϊτι παξά τό άχός χατετυξάννει των Ψυχών, οη 
8κ wav ύπόχζεω όΐχας υπέχ&ν αντω. '’ΕνΒέντοι ncy 
ό Κυξίος ολον τό άνΒξωπ&ον etSo:, ήτοι σώμα έμψυχον 
άνείληφεν εκ της Θεοτόν.8  , της tS 'Αόάμ άμχξτίας 
άμέτοχον. Κotf 'Αθανάσιος ό μέγας έν τ% πςός άόέλ' 

αοφιον επίσκοπον έπιςολη φησι. Τό Σώμα τδ  Kt '̂y, πως η 
8  πανάγιον ηα^πάνσεπΊον άληΒως, ο υπό μεν τδ Α^χαγ- η 
γέλ8  Ταβξιηλ ευηγγελΐ&η , υπό St τδ Πνεύματος τδ  ι> 
άγΐ8  έπλά&η, n&j τδ λόγ8  γέγονεν εν$υμα πςοσκυνητον; »  
Κά/ πάλιν, οτι έν τη Ι'ατς) της ΠαςΒένΰ έπλασεν ό &εος »  

a 5 άνΒςωπον, άνευ <υιοςας ένεςγάχ τδ άγΐ8  Πνεύματος. Η »  
St έν τω ’ΑSάμ άνΒξωπάα φυσις εΐληφάα την καιταςαν, » 
πςός άπαν τό γένος StxTeive* κατά τον μέγαν Κυςιλον, » 
φάσ κοντά συναδά ηομ τω μακαςίω Παύλω ’ Χοϊκοί γας »  
έσμεν ως έκ χοϊκδ τ 8  'Αόάμ, παςαπεμψάσης νμ7ν της η 

3 °άζχςτην φ&οςάν' Si ηςχΜ ό της άμαςτι»ς eteiSu No- » 
μος ό έν τοίς μέλεσι της ααςκός. ΕΤβν. »

St μακαςΐβ ’Απο$όλ8  λέγοντας y οτι σ Αευϊ Ιν τδ  Ο» }>
σφυϊτδ 'Αβςαάμην, οτε συνηντησεναυτωο Μίλχ/σε-

3 5 Six, οντος τδ  Αευί τετά&ΓΗ από 'Αβςαάμ* τ) S& νοβν»
-  Vu.,F. a



»
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*0r/ Τ£«ί α&̂ ωττο* «σαν iv rjf Άβξααμ 'Οσφυϊ, o Atvi 
χ#} c TbTH ϋατνις ο ' Ιακώβ, χφ} © τδτίί 7Γαλ/ν c ’ ίσαακ j 
’’Η τ£«ίΨυ%α/ «σαν; JH Τ(>/α Σπίζματα ; Κα/ πάλιν, 
όταν λεγ«, ώί ο/ εκ τίνΤί^ν Λευί τ«ν Ιεξατάαν Καμβά- 

„  νοντε?, Εντολ«ν εχ«σ<ν αστοίϊεκατδν τον λαόν κατα rev $
„  Νόμον, τχτέτι τχς αδελφός αύτων, κοά πες έξεληλυΒο- 

Τ«ί εκ τ«ί Οσφυοί Άβςαάμ. Τίνι λογά φησομεν τον 
μακάςιον ’AttoVcAov; °Οτ<τοσαυτα Σπέρματα η σαν έντ% 
'Οσφνϊ τχ ' Αβςααμ (ψυχωμένα', έχω σε λέγω άψυ
χα-, οσα η$η ο λαός- Key τ)ς αν άποι τδτο; To γάρ to 
Σπέςματοτε συνίςατομ εν έκαςωτων ΑνΒξάπων, ο τε « Φυ·
(Tiff Ετοιμάσει πςοαγαχάν αυτό * δ « συϊασιςεκ τωντεασά- 
ζων ε̂ ι ςοιχάων, οντων άψυχων ως ο εκ Δαμασκδ Δ/άα- 
σχαλος ε’ξηγησατρ- 'Aik' « δηλον άί κατα τ«ν απεςματι- 
κ«ν μόνην δυναμιν, «ν επισυςοντομ τά  Σπέςματα πάντα, ι $ 
«τε φυτών, είτε ωντ<» ωνδν από τδ ε£ α^%«ί δημιχςχη- 

„  θεντοί ο<κ«# «<5#ί πςο<ςάγματι· Τ ο Βάον y«^ φ«·
5, σ<ν ό Ίε(>οί· Δαμασκ«νοϊ πξόςαγμα δυναμιν ενέΒηκε τοΊς 
)> Σπέςμασιν αυξητικήν, χομ ΒςεπΊιχην, χομ Σπεςματικ*)ν,
5> «το/ όμοια γεννηηκην. 'θξάς> οτι δυναμιν εχεν όμοΐχ 2Q 

γενν«τ/κ«ν από τδ Βείχπςαςαγματος το Σπέςμα; Tati* 
τ«ν τοίνυν την δυναμιν ελκ« το Σπέξμα από τδ πςωτΗ 
'ΑνΒςωπχ συνεχδοχικως, άφ' «ί όμοιοι έκείνω γινόμεΒα *
#κ ετι Se χσίαν ψυχής, Παςίτω χ& ’Αθανάσιος ο μέγας 

yy εν τω πεςι Σαςκωσεως τδ Χ^/τδ φασκων. θΰ% ομούσιρς 3$ 
„  ί/σα « Σάξξ της τδ Aoytf ©εότ«τοί άί σννα'/σ/βί, αΑα 
„  «ϊία κατα φυσιν χενομένη, hW «Λο«(>ετβρ καθ’ ενοοσιν ε’κ 

ΣπέζίΛχτος Δαβ'λ χ^' τδ 'Αβςχάμ, H$fj τχ'Α^άμ^ ίζ 
χ> * λ&ϊ ημάς γεγεννημεΒχ.

Χ ?  τοιαΰτη χν Σπεξμχτιν$$υνάμς% « τδ πςοτοΐΐΚχ- 3Λ 
V« Aioî t α(Ό6 μέχςις ημών tiiiwe*rtfj, κατά την «κά

να τχΣΙτχ, τδ ν^νδ fttV, xsfi <ίΙχχ προκαλύμματος τ/* 
vof εσπαξμένα, ανζομίνχ ίε κομ «V τελ«»σ/ν «κοντοί fto·»
Tot Tficv άςχοάωνν^ πατςοπαξα^ότων έπιβλημάτων, ά 
τι}ν άςχβάκν άμαςτίαν άκονίζχση* ίφεπομένην <*« τοΤί 3 5

70 Θεοφοίνβς τδ Μ uj&og



Σπίςμασιν, ots ηκ εφχςμίτία, έίτις ευφυως βπΑοίΤο Αε- 
yetv δυνάμει κεκΙη<&χ) τα άποτεΑεσματα, ηως ενδεχο· 
μενως. Δυνατοί} γας το HuiSlcy yeveiBoi} γραμματικόν, 
η ηκ ενδεχετotf- Τβ if Σπέρμα άρζάμενον άκοΑπΒίας* 

5 αναγκαίων αποτεΑε* τοομοιον, yst} ασυνατον αϋλων γ«- 
νκ&α/, είμη ε£αμβΑωΒείη’ οπές Ηκ ε<ςιπς'ος αυΤΗ, συμ- 
πΊωμα δε μχΑον κωΑυτικόν. Κα) χωςίς τα  είς οίκοδο· 
μην οικίας ευ «χα»ν, ενδ^χετα} δέ£α<&α/ οίκ/αν, ygt) πκεν· 
δεχετοί}. ’Αςζαμενη- δε της οικίας χΐΐζε&οί} , w  «υ’3ΰ# 

10 άπο γςχμμης είόος οικίας, άΑχ Βεμελιοι, x&j'heg χκό· 
λ#3α· Ε.Ττα αναγκαίων τεΑε*Ητοί} *ν r f  edW »; οικία, ^  
8K ά/Αοτι· Κα/ το E?dov ττςίτεςον της νΎAye, h& υζε-
ςον, aAa συναπαρτίζεται ry TAy. Καν χςόνιος ή ο*κβ- 
ooμία yivtiTcq, το ETcJo> η διαφεςε* της *ΎΑης χςόνω. Oura 

15 ηομ η άνΒςωπάa Ψυχή συντςΐχα μετά τη Σώματος 
ycy πτε Σώμα καθ’ εαυτό συνίςατοη, Ητε Ψυχή πςοί· 
πάζχε* τη Σώματος. ΣυγκΊίζετομ Si ηομ ovvav^et αυ
τω , κ$£/ diaπΑα&εντί , h#  όςγάνπ τάζιν άπε$Αηφότ$ 
επιΑχμπα αυτω , ων ’Εντ«λί·'χ«α ><μ/ Etdev αυτ5- 

3οΚα) ίνα συ&ήβδην είπω το παν, Sokhv ngt{ τω ίεςω Δα
μασκηνά , ο ’ Ανθρωπον κατα το από των τεατάςων 
Στοιχείων συγκςαμα, εζ η το Σπεςμχ ycy το Σώμα 
κοινωνεί τοΊς άψυχοα, της φυτικής μόνον μεΤεχων Ψυ· 
χης * «τα  κ# της των άλογων μετέχει, της σπεςματι·

3 j kijv εκείνης ίυνάμεως, δηΑαδη, πςοκοψάσης x&j γενομί· 
νης tuiθητικης' «τα  τεΑειπτομ ηομ τ ν̂ τ ®ν λογικών Si· 
χετοί} νόησιν, επεισκςιΒείσης πάντως εν αυτω ΒεόΒεν

Λόγος περί Ψυχής. 7 *

τ η ς  Α ογ/κηςτε y&f νο ε ς α ς , «κ «τι όυνά μ εω ς, η όυνάμε* 
Ησης, ά λ '  Ησίας ε νυ π ο ςά τπ  μ ε τ ά  τω ν  α υ τή ς  συςα τικ ω ν  

3ο δ ιχ φ οςω ν  ηο } Ιδίων, ΒασιΑίδος Τξόπον έν ή το ιμ χσμ ένο ις  
β  χσιΑ είοις, η&{ π ςεπ όσ οα ς  το ά ς  π α ςα σκ ευόά ς Α α μ π ξο ίς  
μ ε Β 'ο τ ι  π Α είϊης τη ς  δοςυφ οξίχς ά π ο κ α τ α τ α σ η ς . Τ οια ΰ- 
τ α  γάξ τινα α/ φ Β ά σ α σ α }  ψ υχ ικ οί} δυνάμεις τ η  σφ ω ν  
α υ τώ ν  κ υξία  τη Α ο γ ικ η Ψ υ χ η  π ςο η το ψ α σ α ν  * α)κ# ' ά σδε·  

3 5 £ ά μ ενο } α υ τή ν  οίκάοί) HQOj αυτ$>  KSH δυνά μεις α υ τ ή ς  y e ·Ε 4 V*

δν
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7wtipketf μ*τ αυτών, ngy αυτής αυ άντιλαβομενης αν·
των, ως οικείων δυνάμεων , μίαν σύνθετον ύπόςασιν εκ 
Ψυχής Σώματος, τον εκ Ψυχής κ&) Σώματος λογι· 
κον άνΒζωπον άπετελεσαν. TSro ηομ ο μακάξιος Ιωάν· 
νης ο Δαμασκηνός φιλοσόφων εκ τω ττεξί ενυποτατη Ke* 5 
φαλοάω φησί Κυξΐως Έχυπόςχτον εςι, ηομ το συν «λ- .

»  λω όιαφοςω κατά την όσιων* « ϊ αλί# τίνος γενβσιν συντι·
?> Βίμενον, Key μίαν άποτελχν υπόταση συνΒετον. Ουτβ 
» δε η Ψυχή μόνη λίγετοη Ύπόςασις, χτε τό Σώμα, άλό Ενυ· 
ι> πόζατα- Το δέ *£ άμφοτέξων άττοτελύμενον Ύπό^ασις ίο 
ν άμφοτέξων·

Η  ^  τχ εν άγιοις Πατξός Γξηγοξία τχ Νυοσης β- 
σ αγόμενη π εξ) τύτχ τχ Ζητήματος Γνώμη, άπηγό· 

ξεντομ παξά της ’Εκκλησίας, ως συμβοάνϋσα τη ωξιγε· 
vmxy φλυαξία τη πξουπαξξιν ύποτιΒεμένη της Ψυχής ι j  
Τω φάσκ&ν έμψυχον moj το Σπέξμα ηςμ την Ψυχήν 
εκ των ανω τ 5 γένχς ελκ&ν πξογόνων. 'Εχε 3ε τάς άφοξ- 
μ»ς εκ των πλατωνικών, η η#} άπεκηξΰχΒη, ηομ άναΒέ· 
μάτι καΒυπεβληΒη διά της ΏέμπΙης των ΟϊκΧμενικων, ως 
η Βίβλος διέξ&σι των συνοδικών Πξάζεων έτωσίν. ‘Η Πέμ* 20 
πίη συνηΒξοιςο Σύνοδος των ξξέ, άγιων Πατέξων κατά τε 
τχ 'Ωςιγένχς, η&} των άλοκότων εκείνη Δόξων, H&f took 
Πξεσβευοντοον τά εκείνχ, ΔιδνμΧ ημ} Εύαγξΐχ * οι τη eg 
των Ψυχών πξουιταξζιν εδογμάτιζον, τέλος της Κο
λ ά σ ω  ελεγον' χς ηομ ΆναΒψατι, καΒυπέβαλον, 25 
Key μετά των έξης πξοςεΒησομένων αυτοΊς. ‘Ο δε ye τά  
Beta σοφός Μάζιμος, δ&νόν ηγησάμ&ος ύπάγε&ομ τη  
\£Ζξίγενιακη οάξέσει τον ενδοξότατον εν Βεολογίοο, K&f 
'χδενός των τ  αυτής πξοηγόξων ενδευτέξω τατίόμεχον, πξοέ· 
χοντα δε μάλον πόλων, χχηκιςα δε χ&} τοάς ηΒικάιΰ 3Ο 
'Αξετοίίς τοάς τον */ίν&ξωπον οϊκ&χσαις θεω, αιδοΤ τχτχ 
επαινετή, '«Afro καΒνφ&ναΙ τι της άκξιβάας εν τχτω  
τω ζητημάτι, η#} πλέον, τι τχ διατεταγμένη παξά 
των λοιπών'Ιεξων Διδασκάλων γνωματεύσου, ευγνωμόνωί 
τά  τη Γξηγοζίχ §is την ευσεβή βιαζόμενος δόξαν, όδε % $

εχχσιν



rxjaatv έμφεανομένην χαΒαξως την τη 'ΐεξΗ ΜχζΙμΗ &οί- 
νοιαν, «ν αυτός επιτίΒησιν αύτοΊς, η&} αγώνα μεν ccvei- 
λετο> το μεν άφαίξων, το £έ πςοτιΒ&ς ‘ απως τ η  τοιαύ· 
τη μέση€ΐΰύ ο.os τε γενάτο σνμβιβάσομ ro7s α/λοιε τον 

5 'Ιεςόν Γξηγοξιον. ’A ηκ έζεγένετο αύτω ixocvu?ε τητο 
7tοςησομ, «  καί τι πλέον παξέχετο, η η των λοιπών Δι
δασκάλων συμφωνΐοο παςαόίδωσι.

Λόγος πε?1 Ψυχϊς. 73

Τ  Ives $ε ήτοι ; Πξωτον μεν ο της τξίτηε Συνάμα Κ αΒηγεμων 
ΙΟ' β μέγαε Κνξΐ/λοε εν τη πςόε τύε ΠςεσβυτέξΗε ηομ 

Μονάζοντας επηοληέν τηΒίβλω των πςαξεων της τξίτης 
Συνόίΰ χ&μένη, (ηε η άξχη* *Αφίχοντο μεν Τινεε)  brass j> 
αυτή λ*£« φησίν. *'Εείχε ύέ πως τω κα&' ημάς τόχω »  
το επί τη  Χςηπ Μυτηςιον. Αί μεν γάς των επ) γης M>j- »  15 τέξες υττηξετΗσοη τη φύσει πξοε γένεσιν·> εχπσιν εν τη »* 
Μητςοο κατά βςαχύ πηγνυμένην την σάςκα, ημ} άφξά- »  
<ίοις τισ\ν ένεξγάαιε ®εζ πξοϊπσαν, ηομ τελ&Ημένην eis »  
μοςφην *ΑνΒξωπίνην. Ένίησι $έ τω 7ωω το Πνεύμα »
θεός καΒ' ον οί<$ε τξόπον. . Πλάτίε* γας Πνεύμα Αν* »  

20 Βςωππ κατά την τη  ΠςοφητΗ φωνήν. *Ετεξοε όέ Σας· »  
κβί, ηομ ετεςοε ομοίως ο της Ψυχής Αογοε feiv. ΑΑ «  j> 
η&ί γεγόνασιν αί Γυναίκες μόνων των άπο γης σωμάτων »> 
Μητέςεε-, άΧ  ̂χν ολον άποτεχείσα/ το Ζωον, τό εκ Ψυχής »  
λέγω kW Σώματος, όχι μέξοε λέγοντας τεχάν. Κα) »  

25 μ*τ' ολίγα, χαΒάπεξ άμέλει ηομ η τπ ’ΑνΒξωπΗ Ψυχή ι> 
τω ίίίω συναπογεχνάτομ Σωματ/, ηομ ως έν λελογιτομ λ 
πςός αυτό, καυτοί την φύσιν ετέςα. Κotf Ητω μεν ο μα- 
κάξιοε Κυ^βί, συνωόά φΒεγγόμενοε Βασιλείω τω μεγά
λα), τοάε κατά μικςόν ύιαπλάσεσι μοξφπΒο  ̂ λεγοντι »  
εν τη Μητςα τό *Εμβξυον. *Α2λα ημ{ συνανογεννά&εη ’* 
λέγει την Ψυχήν τω Σωματι*

30 η
»

^έγοπο  <Γ αν Σώμα *ΑνΒξωπενον μετά τον ε%&χονισμον·> 
κατά τον Β&ον Άνα^άσιον. Πξο τητη γας σαξκιον 

3 $ fetv άμόςφωτον, xgj #κ·«ν λέγοπο Σώμα άν&ξωπινον·.
. Ε 5 · * & < π ε ς



* Slave? χδε ο Βεμελιος chia, α/λ’ ehtlcte Βεμελιος, Koq' 
τοΐί Μητέςας υπηςετας ctvotj Afy« τη? φυσεως, εν μόνοις 
τοΊς άπό της γης Σωμασιν« α? της Ψυχή? άφικν8μενης 
ε£ Ου^ανδ 7Τ«(>« Θίδ. HtJje τδ Π?οφητ8  φωνή το*

,, ‘Ο πλάσας κατά μάνας τάςλαςδΐας κυτών, ητο< ταν ’Αν- j  
Βςωπων, τ ) ά/λο δηλοι* η το κατά μίαν εκα<ςην Ιδιαζόν
τως ̂  κ#4 μη κατά, την φυσικήν τδ Σπέρματος πςόοδον 

9, πλάτίε&αι ττα^α Θ?δ; Κοί/ το * Ό  πλάσεων 'ΚνΒ?ω7ΐ8  
3> Πνιυμα f’v αυτα, η τ} erffov, η tSto βδλβτα^ j 8 x&f 

ο μεγχς Υ,υξιΤλος εν τω πςός Βασιλίδας λόγω μεμ\ητθ(, ίο 
9> Kgc/ διεςμηνευων φησιν. Έφ' ενός δε πςοσωπΗ πολλάκις 
?> διπςόσωπον ημίν άσφεςετο^ λόγα χημα, κρο/ κατ’ δ$»« 
jj τςόπον αδικεί την άληΒ&αν * οΓον φεξε «ττβν, β  λ£-
„  γο/το ττ^ΐΘίδττα^οο riji^fOTrvfuiirrfa^f * 'Ο πλοίαγαν 
9) Ώνευμχ 'ΑνΒξωπ8  εν αύτω. Κ Of τ  οι πως έχι πάσιν 1j  
,. εναςγϊς ως 8κ άν νοοιτο παξά τον ''ΑνΒςωπον ετεξον το 

«ν αυτω πλατίόμενον Πνεύμα J Το δε τδ άγΪ8  Πνεύμα
τος δοχδίον, ό μακάξιος 'Ισαάκ εν δευτεςω λόγω τδ πςω· 

a, Τ8  αΰτ8  Βιβλία 8 τως αυτή λε£α φησίν, * Slave? άδόνα·
5, τ  >ν ινα ελΒη δ Ψυχή «V γενεσιν, χωςίς τελειότατος της 20 
)) δικπλάσεως τδ Σώματος συν τ οΐς μελεσιν αυτ8 , 8Τως 
5, αδύνατον eivetj την Φεωςίαν την δευτεξαν Ψυχήν, ητις f?J 
9·> το ITitu/ioe της Άποκαλνφεως, χα^ιί Tiff τελειωσεως 
j, Τ8 εςγ8  της άξετης, οπές ίς'ιν οίκος γνωσεως της δεχο-
»  μενη* τα* ‘Λ?τοκ«λυψ«ί. Ό  oey/ot· Auy&Tuw «τα 3 5
5, φητί. Αιαπεπλασμένω χομ o^otve τάζιν άπειληφότι 
Ι) τα ΆνΒξωπίνω Σωματι, κϊιζομίνη ΒεόΒεν εγχδιτομ η λο- 
9} yικη ψυχή , kW Εγχεόμενη χΐΐζετοη. Κ«/ ό μεγας χρ) 

γενναίος 'Ιωβ ό πολήτλας πςός τον άγωνοΒετην χςμ ποιη- 
την τον λόγον ποιημένος εφη. Μνη&ητι οτι πηλόν με 30 

„  επλασας, ε*ς δε γην με πάλιν άποτξεφας. *Η έχωσπεξ 
99 γάλα με ημελζχς, επηζας δέ με Ίσα τυξω’ Δε?μα xpf 
3) Κ?εα ενεδυσάς με, Ό^εοις δε χομ Νεύξοις ενάξάς με * Ζαην 
it δε χομ ελομον εΒϋ πας εμοι' η δε 'Επισκοπή σ8  εφυλατ- 
η ΐε  μ# Tf Πνιυ/4«β9 ττφϊ άπαντες συμφωνως τη  35

βόκολν·
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άκολχΒΙα της φνσεως εχόμενοι, τελαώσι το Ζωον τω 
λόγω' άμα δε χομ το Πνεύμα, παςά ®ε$ πλατίόμενον 
tyxeiScq αυτό διδασκ8 σιν$ *Α&α χ& πςό Τ8Τ8  Ζωον 
αυτό άποκαλώτιν, 8 · φητοζικχ κομψάοο χξωμενοι, ώδό 

5 Teas· της ε%ω μωςίχς μάϊλον «V«v, κατά rev ^Μχκάξίον 
Παύλον, »? σοφίας Βεσεσιν επόμενοι. Έτ??α γάξ σοφία, 
χομ ίδιχζώσχ αυτω τ  άπαντα δεδημιχςγιικβ, χμ} δημιπξ- 
•ye ο TravroJuva/weff ©ecr * 5 kW τ£?τον φεξοντες εν σφί- 
σ<ν aurcTfi τα wc?) τ«ταν ημάς παξεγγυωσιν, ο7ς χμ}

I ο 7Γ«θί·ί0α/ τοιχτοις %σι -> nod «τα φΒεγγομενοις μετά, 
Τ8  Πνεύματος. ,Τύτοις συνοίδε* χομ ό μακάςιος ©εοδωζι- 
τος εν τω πεξ'ι ψυχής, 0ς εςι πέμσίίος κατά ‘Ελλή
νων αυτω λόγος, ^εγων. Τάυτα μεν ό ΝομοΒετης εν τχ „  
κοσμογενάα συνεγςαψε. Παραπλήσια 8ε καν τοΐς Νόμοις η 

15 διδάσκει. Π??* yo? της ’Εγγυ'μονος της ε*Ίινων πληγών „  
άμβλωσκχσης διαλεγομενος, διαμορφχιΒομ ττξότεξον εν τχ + 
Νηόυϊ το Βξίφοε* είΒ’ 8 τω ·ψυ%«<0 α/, 8 ΒυξαΒίν πο&εν „  
της ψυχής άσκςινομένης, έδε ye εκ της γονής φυόμενης, »  
άΤλά τω Βείω οςω κατά τον ε£ αρχής εντεΒεντα Νόμον »  

jo  εκ Θεδ δεχόμενης την γενεσιν. Κο) α7λχς ποίλώς των 
μακαςΐων χςμ Βιολόγων 'Ανδρών, τ  Sr αυτό συμφωνών
τας εύρησει ζητών τις , οϊς εργον γεγονε ποτέ η Ίίερι τχτ8  
σκέψις. Είδε τις υπέρ τό μετξον τχ πάρα, χρωμενος, 
εροιτο, την πευσιν ύποκρινό μένος, τό ποτέ, χομ πώ,

9 5 ΚΟ/ πως η της'ψυχης &ς τό Σώμα γίνετομ άσοίκησις μα- 
Beiv σκεπΊόμενος, (οπεξ 8  συνΐςατομ τχ t«1W &# γνωμχ 
λεγοντος καθ’ ον οϋδε τρόπον ό Θεός, κομ οτι συναπο- 
γεννχτομ τω σωματι.) ιτεον αυτω π<*§ αυτόν τον δρω\- 
τα , εφ'ω πυΒε&ομ χομ μαΒ&ν, χομ ημΊν άπαγγηλομ, 

gο Taya? Βαυμάσια αυτ« τ\ς διηγησετομ φησιν ό Προφητης; it 
Ε} δε 8% δϊόν τε εςιν αυτω τώτο, ά%.' άναμανχτω βξοεχυ. 
ΪΛικξδν γάξ ο<?ον οσον ό Κυςιος εξχετομ χομ 8  X<?ovm, αχε η 
Κομ τω Β&ω αυτχ κελενσματι τα  Στοιχεία μεν την 
συνασφοςάν εξγχζοντομ των Χωμάτων' ο δη χομ εν T9 

5 5 BfXM τ*?ί αυτών συϊάσεως άάΒασι ποιάν. Αι δε Ψυχομ
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εν avro7s αφίζοντομ, ως ο#) τψ  άξχν,ν εν το7ς νφ&αμε. 
ms Stx τ tjs φνσεωε ncy των Στοιχείων άφικνχνται Σω- 
μα,σι. Κα/ τότε γνωσοντ^ σαφώς Teas όςτισχν τ£ς τςό· 
mas εξεννων-, 7ms η rr,s ψνχ$ς ενοίκησιε yiverotf τω Σω- 
μχτι, *{ομ απο τδ Τέλχε τνν ‘Αςχην είσετο^, «  μη /2δ· 5 
λοιτο nay αμφω από των ακάτων ngj ευλογών μεταμα- 
$«ν. Κα/ ταυτα &χσαφχντος τδ μακαςίχ ’Αττο^ολ»,*) 
cs ε& ςίμα Χξίτχ ♦ « &$άσκοντοε άκχαν ε«τ< Agyevrcff 
«υτβ τ* Xf πχ, mj it οοζοο as τχε euavasy ωμήν.

*) Koe) πχποτε διεσάφησεν ό *Απόφλοε τον Τξόπον-, 
tisif τ®ν Χρόνον, rev ToVev, r too άκότα Η&) 
εύλογα, κα^’ ά ενίησι τω Ζωω το ΤΙνευμα ο Θ?οί j 

,, *Η οτ< τδτβ At?y « ,  or< αξτι γινωσκομεν Ημεξχς *
„  *Org Jg gλθ# το τίλ«ον, τβτβ το εκμεξχε χχτχξ·
n 7 0 Sfarocf. Δ  KofivS·. ΚΕΦ. ΙΓ̂ . ’E<J«<p. 5 .
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TOT ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΤ ΚΑΙ
Α Π Ω Τ Α Τ Ο Υ  Π Α Τ Ρ Ο Σ  Κ Τ Ρ Ι Ο Τ  

Γ Ε Ν Ν Α Δ Ι Ο Υ  Τ Ο Υ  Σ Χ Ο Λ Α Ρ Ι Ο Τ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΜΗΔΕΙΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΝ.

Υ \ ε $ ί τ η $ Λ ο γ ι κ η ς  y& ) Ά ν & ξ ω π ί ν η ς Ψ υ χ η ς  
ί τ η ς η σ α ν τ ο ς  τ ω  π ^ ο η γ η σ α μ ε ν ω  ε ν  τ α ύ σ α  

τ έ τ α  Σ υ γ γ ξ ά μ μ α τ ι  π ε ξ )  τ η ς  α υ τ ή ς  
ι π ο & έ σ ε ω ς .

$εξοίμβ&οΙ σΧ Το Συγγξχμμχ, χομ κοί
λος ε^ςηταντες, ως ηξ/χς, αυτό 
μεν επψεσχμεν επαΐων u&ov ον, τω 
συγγξχφχμενω ίε συνη&ημεν * τχτο 
μεν9 της πολυμα&χς χχξιβείχς πεξ\ 
ret &5or τχτο ύε, x&j της ΒεόΒεν 

, οδηγίας 7Τξος την γνωσρ των αληΒων,
ην Xx IV/v εκείνης ανευ νύξην-, κοίν τι άνυ τ)ς % οατχδοΖος 
πεξ) τχς λόγχς · Έμ7Τνα ύ'ε ο Θεός τοΐς μετ εύλαβχς 
πξοϊεδξίχς μετξίωτίξω φξονημχτι την χάξίν ταύτην 
cuTxatv. Ή μ£ς δ' are τΤξότεζον αντιλέγοντας τω, τον 

3 5 πεξ* Ψυχής εκείνον συντεΒήκαμεν λόγον, χτ ccvcvyxcuev 
ον χδχμόΒεν, art δίκαιον χ/&ας, art πςετχον ημ7ν. Φίλω



δί τινι ζητησαντι συντεΒ&κότες πεπόμφαμεν, αδ' αυ
τόν άδοτες τη ημετίςοο κςίσ& π^οίΐκθα/ βαλησόμενον, 
η μα/λον «ττβν δυνησόμevov, α& α  φίλον εζητηκότα πε- 
ςιϊδάν μη κςίναντες δάν. Kay τρ  σ>} νυν I ^ otjjt# το τ ?* 
αγάπης χςόος πληςαντε:, το παςον αντιπεμπομεν. j  
*Η|/»ί γαζ* μεταΒεμάας νυν το T?ff γνώμη: φίλη·
συχον, έπιςτισομ μεν τω Συγγςάμματί τα καλώ:* εκφη- 
vetj δετοί toc δόξαντα πες) τα τα. Kay συ μ?ν &κ αμέσως 
ημΐν επεμπες, are γςαφων ν,ζΐχς υπ ευλαβάας, afau τω 
των οικ&οτάτων ημ7ν ταυτα γξάφων εόηλας. ‘Ημείς to 
δ3 αμίσω: σοι την γνώμην δηλαμεν» τον π εξ) της σιγής 
νόμον λυοντες.
Τ ο  μεν αν πςότεςον εκείνο στες) Ψυχής ημ7ν Συγγςαμμα, 

ζητήματος άχε τάζιν. *θΒεν εδάκνυτο μεν-, ά 7ΐεξ) 
τα  των λοιπών Ψυχών γενχς, Y&j της ττςός άίληλας τε ι $ 
ημ} την λογικήν αύτων ταζεως, απλώς τε ημ{ χως)ς 
σκοπαμενης, καν τη παςασκευη τα της ψυχής όςγάνα 
tS Σώματος τχάσι τοϊς σοφως εζητακόσι δοκά. Πςάτεί- 
νέτο δε-, ημ} ατις αν άποςοίη. Έ<?* γάς ημ} το7ς άλη- 
Βεϊοότοις άντιτάζα&αtf τω δοχάν τε ημ} λίγα χάςιν so 
πςό: μάζω της αληΒάας βεβοάωσιν, ημ} τατο πάσι 
Σοφοϊς εσπΰδαςοη. Ο) δ' ολίγα άδοτες, αντί των άλη- 
Βίων τα7ς πςός ταυτα μα?λον ’Αντ&έσεσι τΙΒεντοη. 
Έλυίμεν τοίνυν τάς πςος τ»?ν άληΒ&χν δοκάσας άντιΒί- 
σεις οίχάως. Α ιδ’ η</αν η πες) τα ξόπα της πςογονικης a 5 
*Αμαςτίας, ‘Η πες) τα πεπαν&χι τα δημιαςy«v τον
Θεόν. ‘Η πες) της 'Έυχ: ,  ότι μη κατά τόν Άδάμ πα- 
ξηχ&α/ γεγςαπίομ-, πςοσεχης αύτω ημ} δευτεςος "Αν· 
Βςωπος γενομενη. 'Η πες) των ποςνιχων συναφειών. Ή  
πες) των άπίϊων ημ} πονηςων* Έκ τάτων γάς εδο£ε τον $ο 
πςό&εν χςόνον τισ) δάν άν μάίλον τω Σπεςματι ημή τάς 
άνΒςαπάας συνβνα/ Ψνχχς, ωσσες τάς άΐλας, η εκ 
&εα δημιαςγαμενων τά  δε συμβαίν&ν, Κοή τότε μεν ευ- 
Βυς βςαχυτό Συγγςαμμα ην, τα κοίιςα πόιαντος ατοί 
πίμπ&ν τω φίλα. Μετ' ολίγον δ£ πςο&ηκαις ηυζημ^ον, $ J τ 5  κοαςα τατ) συγχωςαντος* ποΛ£ς εζητηκόσιν έκδεδο-τα/.
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Toy' ΰφ' ων όϊμομ ημ} πο&οοχϋ τής γης αυτό iieauxf- 
Botf. Ο ύκ οϋα & β  ηομ αυτόΒι παςά σοι, if τω των 
άλλων φίλων κατήντησε, Key όηλοίης αν ήμΐν έπ πάλας. 
ΈκSvo μιν τοι&τον ήν. ”Εsctf is σοι Key το παςόν, βςα· 

5 %ν μ?ν* τδ νααξΰ τδτ’ otVcwrevTos·, Ικανόν it Σοψω τυγ- 
χάνοντι, κάν ελατΊον J. ‘Ομδ 7*? την σ>ίν βεβαίωσε* 
πες) τδ ζητήματος γνώμην, x$y κςίσις μίν πες) τδ Συν- 
γςάμματος hoy τ 8  σδ. Των $  πςό&εν ήμΐν" επεςαλμέ- 
νοον τω φίλω βεβοάωσις. Χςάας it καλύσης, ><α/ τ /̂τον 

Ι ο ’/ολκ· $ίΓ»ίσοντι πέμ^ομεν, «  το' Πν̂ υ/χοβ οπ τα 
7Γ>ίλύο πχςχμενοι, τδ θοδ τ£ τ?«· παςχτάσε* ταυ- 
της 7ΐα*όευοντος άμφω τωίε.
Ά ?λα  ihf γ  αν μάλλον άςκά&αι σέ re Key ημάς το7ς 

καλώς ίγνωσμένοις πεςί re άλλων Key των ήμετεςων 
X 5 ι KGH τω ieiaKOTt Θ<£ την χάξιν άόενομ. Τ>}ν Λ

πολλήν φςοντί$α ποιά&ομ Ttefjt τδ μέλλοντος, δ χάςιν 
ήμιν U4 Ψυχοά, Key Ψυχών etVtKX π^ός νπκςγΐαν μεν, 
μ ·  έκά is, πςος κοινωνίαν μόνην τα  σώματα. Tore 
7άς τδ μεν όπως γέγονεν εκοπος, λόγος ήμΐν κόάς hoy. 

ao Κoy ai νΖν γάς ayvonaoy Ψυχα/ , το re μα^ησοντα/, 
ωσπες κ&{ «/&« πολλά των νυν αγνοημένων «σοντα/ τότε. 
'Έςγω it μάλλον εντω koupx της των σωμάτων άναϊάσεως 
«αοντβί/» ori το %ίο̂ «ί7>τνβ{/ τοον υποκείμενων χυταιε σω
μάτων, Key ζ$ν χωςκΒάσας, Key τό συναφΒήνομ μετά

2 5 totStcv αν χςόνον εκ Βαυματοί, επόμενον ήν τω μη it την
άςχήν φυσίκως evnvotf Key mrvavey τοΊς απέςμασιν * ο Key 
συ πάνυ σοφάς ωαπες σφςαγίόα τω χαλώ Συγγςάμματε 
τέΒακας. Key ήμεν των Σωμάτων 'Κνάςασις όηανευ 
Βαυματος hoy, τω παςαυτίκα μαίλον, η τω έκ των

3 ο ςοιχάων aZouvtea&oq κ&( άναμοςφκ&ομ νταξαίοζοποιν*
μένη. ‘Η<ϊΙ τχτοίς των Ψυχών 'όνωσις δ #υν Βαυματι» 
Έκ γάξ  τδ πςός ταυτα Tore πλωτόν ήνωσΒομ τταξά <Β)εδ» 
ττξός το KSH πάλιν tvSoBuf, τδ Θίδ βχληΒεντος αν, « -  
Βισμένην re tv έαυταΐς ηςμ σωζομένην την φυσικήν ŵr>jv 

3 S εχϋσι, Ταυτί μέν $ν μαΒόσοντομ rote καλώς «  νυν 
uyiouaaf Ψυχα}. To J’ Ιπ\ το βίλτιον αυτούς, η το

χαξον
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8 ο Γ*ννα& 78 ΈόχολΑ?Ϊ8

χεΊξον μαΒε7ν9 r f c  εντάυΒ α ζωής heef τ ο  τέλος net) ο καξ- 
vrci'j όποτίξκν τοόΐν οδοΊν άν ελοιντο. *θΒεν t Sto δε7 
μ ά λ ιςα  φξοντίζ&ν ημάς. ’Ε π ά  <Γ υπ εύνοίας tvs πςος , 
τόν φίλον τό τε  πξοηχΒημεν, χόε σβ* δυνάμεΒ* αν νυν σιω
π ά ν  ευνοία μείζονι,  χομ πο)λων χά ςιν  οφ&λομενην των  5 
ΒεόΒεν σοι κεχοξηγημενων καλών.
0 < της ’Εκκλησίας τοηυν Αιδάσκαλοι ( I ενομ γάξ πξός 

το τγ('οκάμενον δει) τω μεν Σπεξματι συνεϊνομ την 
νοεξάν Ψυ^ν χομ άσωματον, χομ συνεξιενομ τε χμ) 
συαπάξεσΒομ άπκζιϊίσι, στολών άτοπων «νίκα, χ$ά άδυ- ιψ  
νάτων επόμενων εξ ανάγκης τάυτη τη Shot. Τω $  Σω· 
μάτι όξγανιχως μοξφωΒέντι, χομ αυτήν ευΒύς ενδημίΗξ- 
γεΊσΒομ λεγασι. Κομ τότε δη τη εξ άμφοΤν τάϊν φυσεοιν 
Σώματός τε κ£/ Ψυχής άπαξτίσα, χομ «V έ'ν άτομον 
σννόδω συνετηκότα τόν^ΑνΒξωπον εκεΐΒεν πξοβαίν&ν άξ· ι§ 
χεσΒομ, thus Βατεξω των μεξων άξμοτ] χσοας επιδόσεσιν9 
ou χομ Τω συναμφοτεξω τξόποις ά/λοις λογίζοντομ, οάτίαν 
εχχσομ λοιπόν αυτήν την Ψυχήν, x&j τάς ταυτης δυνά·~ 
μ&ς. Την δε της Ψυχής εν τω νοεςόοδ ενεςγείν πξόβασιν 
σημαωσόμεΒα-, πςοϊόντος τ 5  λόγ8 . 20

φεύγει μεν η σοφή Θεσις αυτή την 'Ωξίγενας πεξι 
της των Ψυχών πξοΰπάξξεως δόξαν εκ των πλατω

νικών άνασχχσαν ληξων. 'Απν/λακίομ δ} χ$μ της τδ Κιτ- 
τιεως Ζήνωνος μετά πόλων ά/λων επόμενων αντω κατά 
τόν της παγκόσμια πλάνης χαιξόν. Μετά τάυτα δε χομ 2 $ 
’Απολινχξΐχ εν τω της άληΒάας κοάξω πςοελομενα XSH 
αυτα την δόξαν τα Ζήνωνος χ& ΚλεάνΒχ, a χομ μετά τί
νος διαφοξχς. Οι μεν γάξ την άνΒξωπάαν "ψυχήν τω 
Σπεξματι συμμιγνυντες χομ συγκίξνωντες ■> χομ φΒχξτην 
«να/ ταύτην ειόμιζον. Κομ τάτχς ελέγχει πάνυ σοφως 3® 
χ<μ δικαίως ο πάνσοφος χμ] μακάξιος ©εοδωξίτος εν τοΊσ 
κατά Ελένών λόγοις, ως λίαν ύβξιΐικως χομ άτόπως 
δι&λεγμενβς πεξι Ψυχής. *Απολινάξίος δε συνεϊνομ τω 
Σπεξματι την Ψυχήν εφξόνα, χ$μ συμπξοϊενομ παξά τδ 
ωτάξοντος ηρ} συαοσάξε£)ομ. Κομ Βνητχς μεν the ελεγε 3 $ 
τάς ά*&ξωπείας Ψυχάς' γίνεσ&ομ δε Ψνχάς εκ Ψυ-

%άν9



Λόγος περί Ψυχϊς. g i
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%ων, καΒάπεξ εκ Σωμάτων Σώματα, άς εκ κοινής άξ- 
χης της τα Σπέξματος. Κομ Ζήνων μεν $ιχόός εψενά-'το' 
η <Γ ακολασία κατά λόγον αυτά συνέβοανε. Ψευίά γάξ 
ηγαμένου “φ Λ ί  επόμενον &χεν. ’Απολινάξιος $  πλέον 

5 μεν 3 χε Ζήνωνος· τό την Ψυχήν άΒάιατον λέγ&ν ' ( όπεξ 
ην άληΒές.) ηγβμένω όέ •ψευό'ά, tm άληΒη <ηηέπλεκβ 
ίόζαν υπ άμχΒίας, κ& ποΤλοΤς τα πες) τάτων πλανά' 
<&ομ yiyovev αίτιος. 'Α?λά κ̂ μ των υςίξχν τα Σώματος 
$ο£ασάντων ποτέ την Ψυχήν, ημ} ΒυξοοΒεν άπαταν, (οι

1 ο ποΑαϊς κατεμεςιζοντο Αόζαις εντεύθεν πεξ) αυτής.) χάκά-
νων τό φενό'ος r σοφωτάτη των Διδασκάλων Φέσις έκπέ- 
φευγε. Κίετζίωτεξα δ'ησχν π εξ) τό ψευδός, cl την Ψυχήν 
συγκαταβά^ετΒα^ πεφξονηκίτες τω Σπέξματι. Εκ τα 
άνδξός μεν τό Σπέξμα, την δε Ψυχήν άπό ®εα. Ούτε γάς 

1 5  τό Σπέξμα της λογικής Ψυχής αίτιον έδόκαν φξονεΤν, are 
τον σπ άξαντα* ά/λά πεξ) τον της παξαγωγης χξό· 
νον τε Η$μ τξόπον σφχ/λομενοι, Τω μη πξοσέχειν έΒέλ&ν, 
η μό δννασΒοη τ% τε Τξαφ% ay} το7ς 'ΐίξοΤς Διδασκάλοις, 
κομ αυτοί τη* πξός τάς τά  χάξω φξοναντα: διαφοξάς 

>ο ύδέν τι κεξδσΰ/οντες ησαν, Ά&ά πξόί την πξοκ&μένην 
άκολνΒίαν έπάνιμεν.

'J'w Σπέξματι μεν αν 8  σννάνομ λέγ8<τ(ν οι Διόασκαλοι 
την λογικήν Ψυχήν. Τό γάξ Σπέξμα απω ξων &

2 5 Σώμα, ϋδέ τοιαυτη πξέπον Ψυχή' ά μη τα  αυτό λέγοι
Σώμα, κατά τον κοινότεξον τα Σώματος Key ον ’ ω δη 
Τίξός τό ’Ασωματον άντίκατοά ye το Σώμα. Ουτ» $έ a&f 
τάΣτοιχάα Σώματα λέγοντομ, ά Koej απλά τ ζ  πξός τά  
εζ αυτών παξαΒέτεε. Α νεκ τά  ΑνΒξωπ&α Σπέξματος 

30 τό 'ΑνΒξωπαονΣωμα φυτική rm πξοόδω, (ην όΔημιβςγόδ 
της φυσεως εταζεν εν ημέξα*ς τε&εαξάκοντα, η η& μι· 
κξόν Tt πξός.) γεγονός, Των συ^οίχων αυτω ψυχών εύτα- 
κίως υπαξγατων, ευΒt)f ngy την λογικήν Ψυχήν υπό Θε$ 
δημιχξγχμένην άσδέχεσΒομ̂  την οικείων τω σπάξοντι. Καν· 

35  TtvBiv if) τό. άμα Σωμάτε άνομ κ̂ Η ΔνΒξωΤςαον, ηαμF Ψυχϊν



Ψ υχήν 'λνΒρω πάχν' ως οπότε  τΤξωτως αυτό μεμορφω- 
μ ’.ον y, neq άργανωμένον, αντί* α μ#} τής Ψυ%η· £K'c$?v 
t y r j/ cu h w ; troh/ω τω  δεκίικω x&f ο ικάω γε προσηκον·
•π, κ#/ ταυττ,ς χαρ ιν  ητοιμασμίνω . To 7 <*V Οίμοο avctf, 8 το 
συμπεφυκενοη όηλόϊ μόνον, ή το h  τω αύτω  ά το μ α  γι· 5 
yveBotf·, καν μη y  <τυμπεφυν/οτα, ά/λά K&f πλάοσ ιν  
α ϊλ α ς  τξοποις h'· ncty λ έ γ ε τα ι, ων h i  κΨ! ° *υν ημίν ωξι- 
σμόνος. ‘Ο τοίνυν μ έγα ς  tv Βεολογία Γρηγοριος εν τω  «V 
την Β άαν ενανΒράπησιν λόγω  την των πρώτων ’Αν&'/ωπων 
δημιαργίαν άν.ολάΒως r y  r 2  Μωσέως Βεό.Βεν επ ιπνοία  ίο 
ττρζ») αυτών έχΙιΒάς' Ύ χς μεν νοεράς Φυσάς ά μ α  φησΐν,

,, νπέτησεν ό ©fcs-', χτε δυναμιν αύτάις εόωχε τχ προάγαν 
άφ' ίαυτωη ά)λας φυσάς, ως μη κατά λόγον ον τχτόγε. 
Ύων ά ' cu&t'.Txv οπόσα γε\ ητά ng0j φΒαρτά ποιαν έβχ· 
λήΒη κατ άδος, « ί  προςάγματι κμ} άπλχ^άτω παρα- 15 
γοογων’ τά  μεν εν, γης, τά  δ' ε£ ύδάτων, δυναμιν 
δέδωκε τχ προάγαν εν διάδοχης όμοιοο· των μιν αμέσως 
εκ γης τε κμ) ύπατος γινομένων, των δέ ry των Σπ?ξ· 
μά των διαδοχή' των Στοιχείων αυτοΊς τροφήν τε ηομ 
κυξησιν διδόντων μέχρι της αυτών τελαωσεως. Κα) χτω 20  
$ixvJxpn&cv ά/ληλων, Ν&ί τε κομ Α’ί&ησις. Οίόπω δε 

»  r,v κράμα ε£ άμφοτέρων, 80s τις μΐ£ις των εναντίων. Συ· 
νοαρχμεν δε τψ τχ μεγάλα διάνοιαν, τήν εν τω πλάτη  
των λέξεων, ώσπερ κρ) τά  τής καινοτερχς ταυτης KOf 
συνΒέτχ, K&f διά τατο πάντων υπάτης Αημιαργΐας εγκω- 2 $ 
μια παρίεμεν νυν, τα πρόκα μένα μόνον φροντΐζοντες* 
lo o  ο Τξοηος της *κ των χτω όιεςηχοτων τχ Avijfcc- 
πα Αημιαργίας' ταυτό δ'απάντων ημών άπάν, ον αν- 

η τη λόξα τ% δε παρι^ησι. Τατο δή βχληΒάς ό τεχνίτης 
»  b ηδάξα&ομ λόγος, ngf Ζωον εν εζάοράτατε λέγω H&j 3® 
,» όρατής κΐίσεως, δημιχργα τον "λνΒξωπον. Κ«/ παρά 
»  μεν της ύλης λαβών τό Σώμα, ήδη προΰπο^άσης, πα§ έαυ·

_ 2  f' ' I Λ I Ο ftt , \ > ) / Λ «·
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Λ ο γ ο ς  τε?1  Ψ υ χ ϋ ς . 8 )
3ν Ο S&ds Μωση s· τη Uofla την Ιιαφόφ ττζός y? τά  όί/λα 
σταςαγωγην των 'ΑνΒς<άστοο\̂  eiv cl w  τε ήμων ωφέλειαν 
εχζά,ιατο βιολογικήν re \\ψ »$ικ»}ν, n&j b -ως αν τη ο:.ύ- 
τη ό<ίω χα/ «μαS' a b b  ά^ωμιν νυν yivet&otf * v.aj το 

j  μίνΣωμα π{.ctτεχων ικ της ύλης εχε*ν, χ̂ μ Λα' raurys* 
f je r?0 ib , τ»ν $  ψυχι}ν άμίσων σταρ a b b '  χτω χργ 
ο μεγαν Γρηγοξιον, τχτίον ταν αοφε?\βιων Αιχα-, Tnyx-yu 
τα  χατα την στρωτήν ημών ττα^αγωγην έζνγτσατο. 
Ma^ev <5? ©ιός btv ο Μαντα στρωτω Tabu εμτηεύτας 

ΐοχάςιν ημών, Hey Λ’ αυτ£ τω Τ-ηγορΙω τι χομ τοΐν cl?kuv. 
Tctx μ*'ν χν vra^a rrs- yys· ai υλχί re Σώμα fXa.Wiv, 
ύ τά ζα  nu x&f στροόόω σώματωσαν αυτήν·, άλλ' *υ$υς 
στοιησας Σώμα 'Αν ρ̂ω/ιειον * r «v f̂' Ψυχήν tore ίζ ύλης 
στρουποκαμενης, χτ* μεταβολήν τινα ττροηγηοα^νής  ̂

1 $άλά άμίσων εκ τΰ μηοντον ieiημιχργκχως, ενέ/ηενσε re- 
λ«ω χμ/ ωργωνωμΐνω τω ΣωματΓ ω=;ε λόγω μεν άνομ 
ντίξαν-, ως ΐ7τ\ στάσην 'Εντιλιχ/ιας fciv ’ εργω ό'ί μ:· τα 
rS Σώματος ηρχΒομ * τητο μόνον ύπρΖσαν uvr£ οτι 
(ν αυτω γέγονεν, (& γάρ c/cv τ ’ ην «& λ>* yivioouf.') 

3 0 χα/ Τ?Τ0 στλίον ί%«ν των ΈντΜ«%«ων, as αχανών τη 
τελειώσει των υλών συνΐ7ΤανΒάν ci των Σοφών ορίζ,οντομ 
λόγοι. Ου y«? ΈντΜ*χ«« μόνον fc'v η λογικό Ψυχή, 
ά/λά χμ/ μάζαν οΐϊλαν *%« τάζεις στρον το Σώμα τοιαυ- 
τη φύσει, ητω γινόμενη στρεστύσαν, χα/ #τ» &αμε- 

25 ν«ν μεέληση  ̂ κομ ΰτων εύόαιμοιάν. Κ«/ το Σώμα όί την 
άστλων λεγομί\ης "‘Ύλης όϊιίτηκεν, « Ψυ%«
« λογική συνασίΐεα * α νυν β ττολυτίξαγμονειν. Τβτβ 
μ?ν βν ο Αημίΰξγόν ημών Ητω στεστοίηκεν. Εν όι τη κατ» 
& ανοχήν yeveaet, άεόωκιν όκάΒιν άντ) γην ύλην το Σστός· 

3 0 μα" ϋ σταζά rS άνόςόν ενασειζομόνα τω Βαλιι, ηομ αλ* 
λοιωσεσι κατά μικςόν χα/ αΰζησεσιν tv ωζισμεναις ημεξΟΗί 
eiv τον τδ Άν&ξωπεία Σώματος λόγον ελΒοντοε, ως μη- 
κετι λοιστόν Σστεςμα etvotf Σώμα 'Αν&ξωπω στ(,ε7Γοντε> 
Hgff Ψυχή 'ΑνΒςωττεία, (ά  αμυ^εν ετι *$μ β?&%υ 

35 τη στοσότητι, >άν άκόε fay» εν άξχη.) ei$w 5T«f’ tatra
F a  , * rn»



τ>?ν πνοήν εντιΒησι, rxrteiv έχ ΑτμιηςγΙας το Πνεύμα- 
To ρν  γάς Σώμα, yard διαδοχήν οΊόν τ  ην γίνεσΒομ, χομ 
εύλογον ην τη ττ̂ οό&ϋ τδ Σπεξματος, σωματικής re H&f 
σν- Βέτη φύσεως άμφο7ν οντων. Τ«ν δε hoyntyv χομ νοε- 
ςχνψυχην ηομ άσωματον, την Β&αν άχό\α αμέσως έχςην j  
(κ τ£ πάντα πληρηντος ηομ πεξιεχοντΟς Bet η Λογά πα- 
ςάγε&ομ-> Κ0/ κΐίζε^ομτε όμζ> *&} έμπνά Sot/.

$ 4  T e m i&  r S  Σ ^ ο λ α ^ ίβ

fs j-γετομ μέν γάς ο ’’ΑνΒςωπος κατ’ «κόνα Θεη γεγεχη- 
<Bctf, ά?λά διά r>jv Ψυχήν τέτο λίγετομ. Κομι q 

r Ψνχη δε Ηκων έςι Θεη κατά ye μόνον τον Νδν κυρίως,
Hot} τα : ev αύτη νοεςάς ενεςγάας, ois ό ” ΑνΒξωπος των 
άϊλων ύπεςέχε* κτιαμάτων' δι ό ηομ μόνος αυτοί άχων 
τδ Θεη λίγε rot). Συνήψε μεν ev «V ένδ&£ιν της πανί ο- 
δυνάμη Σοφίας ηομ ’ΑγαΒότητος αυτδ τάς εναντίας era  15 
φύσεις «V μίαν ύπόςασιν' Σώμα δη χομ Ψυχ»?ν. Α>λ! ere 
Την ψυχήν πξοαχίικην }ψ} ποιητικήν έτέςας ψυχής πε- 
ποίηχεν etvotj, (Terο γάξ ηδέ των ύψηλοτέςων Πνευμά
των τε ncfij Νων ηδενι δέδωχεν, ως τω πςωτω νω ncy πάν
των (άτ!ω, τητέςιν έαυτω μόνω πςοσηχον- Νδ$· dg χομ 20 
η ’ΑνΒςωπεία Ψυχή, χα) της των υψηλότερων νων φύ- 
σεοος τε κομ τα,ζεως, .«  κομ συν υφεσε* χαςιν re  συνημ
μένη- Ουτω γάξ Θεός έβηληΒη.) ητε το άνΒςωπειον 
Σπέξμα πξοακίχόν κομ ποιητικόν της άνΒςωπείας Ψυχής 
της οικείας άχόνος εινομ ηΒελησεν. ”Ηςχ& γάς εκ τ$ $ 5 
Σπεξματος φυέντι τω Σώμα τ/, τοιήτω νω συνάτίίε&ομ 
παςαδόζως. Αίτιον δέ αύτη χα} γόνιμον το Σπέρμα yi- 
νεά)α/ xar eoevcc τξοπον οιον τ  αν ην, ητ εσει. Tt y ας 
αν «χ? πλέον των άλογων Ζωων, η χομ Φυτών” ΑνΒςωπος, 
κομ η έχ Θεη πνευ&άσα τήτω ψυχή; Π^) μεν των Άλό> 3© 

r> γων εν τη Τενέσε* λέγετα/·, οτι η Ψυχ>) αυτί εν τω οαματι 
«  αύτ£ ε<ςιν. ’Α&ά χα} πεξ) τη ’ΑνΒξοόπη εν τω Έκχλη- 
n νια^η λέγετομ, εως ό Χ£ς eff την γην επι^ςέψεε οΒεν 
»  ννι κομ έπανελΒοι το Πνεύμα πξός τόν δόντα αυτό. Ου 

γάζ πες'ιτζ Αόάμ τS t εκ»y πες) St παντός ’ΑνΒξωπη%5 
' λέγε-
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λίγετομ. *£1$/ τωνΆνΒξόπωνέκάςω κατάτην ΒείανΓξα- 
φψ, ®εος e$iv ο όιόάς το Πνεύμα ώς ην άττ’άςχης' αΎ ο 

. W« ro εζαυτα τηιγν^νον Σώμα, ( ΤΗ ya? άν- 
««/ «υΓο το Πνεύμα πςός τψ  γην μετά Των out ίων υπέ· 

5 *φφ&.) δ ί ’ ο Π Οίτης * (το  v « f  Σπέςμα όίόώσι μόνον, 
τον XSv τον «?  r»jv yijv επιςςέφοντα.) (μηνά * 
(Θ?δ yoi? τδτό £ςν /«ον»·) δ<Γ έμπνέοιτ αν ο Βοςίς' αόβ 
πάςες,ν οουτω μοςφαμίνω γαν υτεξον ό σηείξας, xotf $εκίι· 
κω Τ8  Πνεύματος γενομένω.

ί ο
Δ "  W  των μ*ν αί&ων κίσμάτων ά λέγετομ Πατηξ 

ο Θεός, κομ τοι Δημιαςγός re ων αυτών άπ άξχ$ς» 
χομ τψ  κατά όι<χ$οχψ αυτών έχ,είΒεν Γενέσεως Αίτιος, 
τω όΰναμιν αυτοΤς τότ εύΒυς (ϊε&ωχένομ τοιαυτψ, χομ με, 

I 5 Χξι τέλας διόόνομ τω βάλε<Βομ. Μόνων $  των Ά :^ ω - 
7Των Πατηξ ηζίωσε λέγε&ομ' κομ ατω καλ«ν αυτόν ημ7ν 
επιτξέπ&, ως μόνων τε εόκόνι Beta τετιμημενων ’ χομ τό
τε μεν, ομοίως το7ς'αίλοις είόιχως υποςαντων κ91 7ενιχωί' 
ατομικός όέ χ$μ νυν υτί αύτα γινομένων τω μέξα μόνον 

3 ο τδ Π νεύματος, ωζε μηόέν τι ττξοσί'ϊα&ομ ry τότε όιόο- 
μένη κατ’ είδος όιαίοχη, χομ μέχςι νυν πληςαμένη, τψ  
εν το7ς άτόμοις εζ αυτα συνεργίαν. Κελεύει ό' επωδόν 
αυτόν καλωμεν Πατέςα, τό εν ΟυξανοΊς· πξοτιΒένομ ■> ως 
HS/f γηϊνον ημών έχόντων Πατέξα. *Α &' ό μέν γήινος τα 

35 «V ημΤν γήινα Πατης εςιν. <Γ αςάνιος, χομ άμφόΐν μεν
εςι Δημιαςγός τατε αςανία έν ημΐν χομ γήινα, μαίλον δε 
έςι τα αςανία Πατχς, ως βελτίονόςτε χρμ υφηλοτέςα, 
χ&} τξόττω ύψ^λίτ^ω ry άμέσω Ίΐαςαγοαγν το etvctj 

• λαμβάνοντρς. Φημ) τοίιυν έπανιών, ως α μόνον τω fu- 
3 °  οεβει λόγω κατακολαΒων σοφότατος ων, ά^ά χμΐ τ% 

.ίεξοό Γςαφζ συνάόων ό μέγας Γςηγόςιος, ος ημ7ν άντιβα· 
Βςα τοίς τταςασι γέγονε λόγοις, εντετο7ς λογοις, εντ$ 
το7ς εττεσιν αυτα, τιανταχα ΤΨ τοιαυτψ 7te(i Των ψυ
χών ημών υφηγϋτομ γνωμψ, Κ3Η όίόωσι.

35



86 Γεννβύίβ τ« Σχολα?&

» V?· Τι γάξ bufyhf^ev r 5 * Όπλοότας κ α τ ά  μονοί 
ras Κa o r t a s  α υ τ ώ ν  ̂  rot ψ υ χ ά ί  ά ι λ ο ν ο η  * τ χ τ ε ~ (  χ α τ ά
μΐχν skxw  ϊίιοζίντοκ·, ngd μίί'τ* νάσχς ομ», μη&ίχο- 5 
7̂jr iscero r»jv φυτικήν 7?οο&ν τ ζ  Σπέρματος; Τ/ <D? το*- 

φϊ$?ξον rS ' ‘Ο κίΐζων Άν&ζωπ# Πνεύμα ?ν «οτ&ί, ο rijw 
«τακτόν ίυλβιχπ Hflf/ »w?»v τδ *Ανθ(>βύ3Γ{τψυχΐ||ν|| «υ- 
τ «  χ]/<3»ν τε χμΙ $Λμ&ςγ<»ν; Κ«) τ* A* wavreo καταλό· 
7fii’ ;  *Ev r?t?i)?v r/julvw  hW « θεολογικώΓββτβί Ku?i&etf 10 
e w  τ^/τ?,ί Συν«& Κοί$«7εμ<»ν, ?v ry ττξοετάί μορόζον· 
rocs tK&cAy ;-v ry β//3λα> τόον σΐξάζεων Tt& τςίτηε Zvve&t 

9 **-μεν&, (»}* « * *Αφ*χοντο μεν raw) Sras οίυτ#λόζ&
n φ«:;/ν. *'Εο«« A? Λτ«ί rw καθ’ tckao to |j?i tSX?*?S 
5> ;Μυς«?ιον. Α» μεν.να? rSv bit y»s Miirefes thrtiferSoa/ { j  
t> τ£ φύσε* ττξοί yένεση, *χ»«ν εν r? Miirfo Trjjyi^gvifv 
yy χατά μικξ'ον τψ  σάςκα, n# βΙφξά^οκ τ/σ»ν begy&cue 
»> τ£  0 f »  ττροί&ταν, Η09 τολ»»μ?νϊίν « ί  μοξφΐ,ν avbfetPb 
η >ψ. Έν/ι}Λ $ . τ® Ζααι τβ Πνεύμα Θεοί, χ«$* ον «ΤΑ τ?ε- 
j> ττοι; HKccrlft yde Πνεύμα *ΑνΒ-ξάττ» εν avra/ κοίτα τι?ν 20 
»  τ §  Π^οφίτβ φονιίν. *Ε τ*?« <5ε σοςκοίιχμ}$τ*ξΜ ομοίωί 
»  ο tJjs λβγοί εςΑ* Ά Α * «  up? y*yav«cw
»  τ « ν  ί»7Το γ ϊ} ί Σωμάτων M ijt!?*ί ,  α & ’ &  βλβν αττοτεκ#*

»  σ#/ το Ζωον, το ix Ψυχ%ί λόγω χμ} Σωματοε, βχϊ με·
*·> ?βί Afycvro^ τεκ«ν. O uf” « ν «^ ο ιτ « ·, φ ? ^ β ^ « ν , r jjv a j 
«  'Ελισάβετ,  σοξχοτοχορ μεν, ϋ μ^ν |η ^  ■φυχοτό'κον.
» *Εκ7?τοκε yeef ψυχαθΙντ» rev B*Tr7iyev, *(^ fr /J  
»  «μφβ7ν rovrfA v0?o«r» «κ ψυχΐίϊ λ ίγα  Σώματος. *Λί 

!ν  ΐχ&ιλβτατφ vers x&f σιασιρ ωμολογχμζιομ  ̂ χμ} τόϊί 
ΐΒ/τώοξροη αυτοΤί rets »ε?ϊ Ηε?ό?άν τϊίί Towwnjff τον  30 
αι&ξωπ&ων ψυχών υττά,ξζεωί,  «κ ravrne την ομοΒη 
NiTo^iif $οζαν ελόγχα. yE ri τον κανονικά»· Γ ?0 · 
φάν ί&ν ή 7Τίξ1 rtfs ψ υρ$ί ββυτυ Γι»μ^. Έ κ ^ εν ' Τ *? 
«ντην χμ) Κνξί&Μ Hgcj ®εο$άξιτο9 φόζΗσ*. ΚOf συνο$#Λ 
ά^ΐνάμητοΜ  sge^ttvjyraftfa jT ?sf?iin | ffΣννβώ* Κά^3$
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Τξίτον, Ιτι τη Τοιαυτη πεξ) ψυχής Γνώμη, την ασέβειαν 
εζοξίζϋσι Νεςοξία Κύςι&όε re ηομ η Συνοίος. Τη αυτή 
χ#/' ή Tit Άπολιναςΐα clvcu°i*TUf όν&τέβ« « . Ονκ8ν ως
κανονικούς Τξαφόάς ηομ Συ·.οόύις χ# Διόασκάλοις πο&οϊς 

5 ygif μεγαλας συνκαμέ'.η το κ,ξάτος έχει. Γίξός τύτοις χ#/ 
ο οοσείςας, Πατηξ λέγετα^ \ψ γεννητωξ ολχ τ 2 γεννηΒέν- 
τος ευλόγως, Hgf τα της ψυχής &κ ων αίτιος. TS γάς 
χα} την Ψυχήν γενε$α{, οΒεν αν ευλόγως γίνοιτο, την 
υλικήν παξασκευην αυτός εόεοωκετ «  ηομ χζ'νω μεν πξό-

1 ο  τέξαν, τη φυσά ^  υτεξον ην τό παξ αυτχ όεόομένον, ως
επί ποίσης εχει της ύλης. *θΒεν χ#/ τΰ συναμφοτέξΰ 
Πατηξ έςιν, «  κ#} τ5 μέξ8ς αίτιος ην. Το y άξ συναμ- 
φότεξόν ε~ιν' ΑνΒξωπος. Θατέξ8  <je χωξ'ις, 8κ άν όίη 
το συναμφίτεξον. Ο $  μακάξιος χ#/ πάνσοφος Θεο

ί 5 όωξιτος ·> ο Βει αν τε Key άνΒξωπΐνην πάσαν σοφίαν εν Βι
βλίο ις άναξιΒμητοις ηκξιβωκως, εν τω πεξ'ι Ψυχής λόγω, 
ος εςι πέμσίίος κμ,τα ΈΟληνων αυτω, τοιάόε φησΐ. - Ταυτα . 
μεν ο νομοΒέτης εν τη κοσμογενάα συνέταζε. Παζαπλη· , 
σια 0ε ν.άν τόΐς Νόμοις όιόάσκει. Πεξι γάξ όη της Εγκυ- , 

20 μονος rrs εκίινων πληγών άμβλωσκχσης ϋιαλεγόμενος, 3 
&αμοξφχ<Β<χι πξότεξον εν τη Νηόυϊ λέγει το Βξέφος, , 
αΒ' 8τω -φυχχ&α/· Ου ΒνξαΒέν ποΒεν της ψυχής ά- , 
σκξινομενης, 8$έ γε έκ της γονής φυμένης, ά/λά τα Βειω , 
^Οξω κατά τον έζάξχης έντεΒεντα Νόμον εκ Θε8 όεχομένης

2 5 την γένεσιν. Τδτο ycfij ο γενναίος 'Ιωβ εν τόϊς πολύ-
ΒξυΤλήτοις άγωσι, πξος τ'ον άγωνοΒέτην ηομ ποιητην όια- 
λεγόμενος, εφη. Μνκ&ητι οτι πηλόν με εποιησας, άς 
$ε γην με πάλιν άποΐξέφεις. *Η 8Χ ωσσεξ γάλα με ημελ- 
ζας , επηζας ίέ με 'ίσα τυζω. Δέξμα x&j Κξέα ένεΰν- 

30 σάς μρ, 'Ο̂ έοις $έ ηομ ΈΙευξοις ένάιξάς με' Ζωήν <ίε W
ελεονjν εΒα παξ εμοί' η όε Επισκοπή σχ έφυλατΊέ μα το , 
Ώνευμα$ Διά $η τχτων έά&ζε μέν την γαμικην ομιλίαν, 
εά&ξε της π οινοποιίας τάς άφοξμάς^ nay τον μικξόν - 
εκείνον Βοξόν είς μυξίας ιόέας μεταμοξφαμενον ι K&j τηνι- 

35  κάόε Την ψυχήν όημι8ςγαμέιην τε κ&{ συναπίομένην τω „
F 4



Σνματι' Χ&1 μέντοι μετά τάς ωδίνας Τψ Beixv bti· 
κοξΐχν φξΟξασχν x&f χυβεξνωσχν. Ταύτα μ tv ο σοφή· 
τατοί &εο0ώξnos χξι^χ συμβιβοίζων τον μέγαν Μονσην *
|ν ϋίς rW τ* 7ταξαγωγην ty,s οίν$ξωτίείας φύσεως ΐςόςησεν 
*κ Θ?5 , *S£t την ποινήν διέκξρε τιεξ) των εκ πληγης άμ- j 
β/.-χ&εϊΤω*. Έλα'Γ?Λ> μεν χύτην οςιζόμενος, όταν αμ- 
β\ω$% μύ έζαχονισμένεν * df, οχ»ν εξ&κονισμενον.

y (T̂ tvev »ν το μεμοξφωμένον. *0ταν όε μοςφω- 
£>£ ψυ%«ν εχ# πχξηγμένην εκ τα Θε5 τ>)ν θ«αν «κο- 
»'<*, ^  άττΛκν rev f£«xono7xov, ^ ^Αν̂ ξαΡπός hi ίο 
τ<«ν. Π-Ό ό? r£ -Λίτλδ rare 7r̂ offf%Sf εζαχονισμα, 
ήχ Αν&ξωτο: το ήμβλωμενον, «ττλαί εμβξυον. Δ*ο 
H$t{ utK-'xv ϋςΐζε» τότε την τιμωρίαν. *Αν εζπκονισμε· 
vcv ΰμβΛω&% Tocii. πληγχΐί, *j ν*κ̂ ον, »? ηκζωτηξιασμό
νον » τ»ίν τοίε (poveutnv. ij οίχξωτηξίχζοας ώξίσμενην tTU-15 
τ for σι .Ttuax'ixv, το Ψυχ̂ ν αντί Ψυχής A'decOa/ ♦ Κ9̂
’Οφ^χλμόν οόντί Οφ&αλμα, xofif %&ξΛ χντ) Χείξός, χομ 
επί των αΑ«ν ομοίως. Ταυτα μεν αν φησι Μωϋσίίσ 
ft τοις Νομοις. α & φ  χοή σοφωτοότην Χξίσιν Si$&, Χοή 
hc-ict νομοΒ εσία π ξίπασαν. 2 ο

S3 Γ εννοώίβ re S χολοφίβ

J| - αχπλτσια $ mat ταυτα χοή συνω^α τοΐς h  τ$ Κοσμο- 
ye>&a συντεταγμένο# τω τε ΟεοόώρΙτοο, mu πασιΣο· 

φας m m . Hr icy μεν γας αμαςίχ\ειν τον το μέλλον xxf 
μη ττω ον χίείνοντα, τα το γεγονός χοή ον χίείνοντος. Γεγο- 2 5 
\cs (it χοή cvt * Αν ξ̂οοπός hi χοή ε£&κονισμόνον ως β(>Λτβ(<, 
Ψυ'/jj άηηςίκτμενσν χοή Σωματι. Π̂ ΐν εξ&κονί&ηνομ, 
•/ενχσόμενόν εςιν *Αν&ξωπος, χοή μί&ον, Οχ ον. '’ζΐαπεξ α$ 
τα πτ,λα τότε πλα&έντος μόνα, ufoa, χοή τα Πνεύματος 
fVTfSgvros· αύτω, *Αν&ξωπος ίγένετό re, χοή ψ, ‘θίβ3°  
ενΒεος ’lootctx εν τω ίευτεξω λόγω τα πξώτα Βιβλία,

«  ατως αυτ% λέζα φησΊν' *£1<π;εξ αδύνατον 7να ελ&η η ψυχή 
„  eif γ&εσ$ν χω?)ς τελειότητας της όιχπλάσεως τα Σώμα- 
„  τος συν τοίς μέλεσιν αύτα, ατωf a^uvarcv etvctf την Βεω·
„  ξίαν την δευτέξαν Ψυχήν, ^τις h i τό ΙΙνευμχ της ’Awe-3 5

χαλυ·



χαλν-φεως, %®ξ)ί της τελειωσεως τ£ εςγ8  της’Αςετης· j> 
cnb hiv οικος γνδοσεως Τηο δεχομΗης τάς ’Αποκάλυψης. »  
‘O de μακάξιος Avystfvos, διαττεπλασμενω φησι H&f ος· η 
yccv8  τάζιν άπειληφότι τω ΆνΒξωπίνω Σωματι, κίιζομό.

5 νη &εό&εν εγχϋτομ η λογική ψυχή, η&} 'Τχεομενη κ7!ξε· 
Tty. Τβτ εϊιν χμα τε δημΐ8 ξγ£TOf εγχειτομ τδο Σω·
μάτι. Πεξιτξόπετομ γάξ πάνυ σοφως τχς εκατέξα&εν 
συνεττομενχς άναςμοςία:-> «  Βάτεξον όποτεξονζν χξόιω 
7 8  λοιπϊί πζοηγοϊτο. 

ίο
Q i  Διδάσκαλοι Τοίνυν της Εκκλησίας, τα τα7ς Beieao 

άξίσμίνα ΓξαφοΓις, ηομ τω λόγω σφόδξα άδοτες <τυμ· 
βοάνοντχ, μετά στλάς8  ye Τ8  τε&α§$ηκότος κ<*} άπο· 
δ&κΐκως αυτά βεβαιπσι. Το γάξ άνΒξωπηον Στιεξμοι 

15 δυνάμ& μεν nvetf Φυτόν ηδεσαν ευΒυς, «τα  δυνάμει Ηομ 
Ζωον, ως τοιαυτην δυναμιν εχον συμπεφυκυ7αν, ηομ με- 
Χξΐ τάτων την φυσικήν είναι Τ8  Σσιεξματος δυναμιν. Πξος 
δε την λογικήν ψυχήν τοιαυτην 8Κ εχε*ν δυναμιν, δυνάμει 
μόνον etvotj στξός αυτήν κατά τον Τ8  πεποιηκότος σκοσιόν,

20 oV εμίγνυ τά εναντία τταξαδοζοηοιων, κατά τον μέγαν »  
Γξηγόςιον. Έμΐγνυ δε, η μάλλον συνησίΐεν 8κ εις μίαν 
φύσιν, ά&’εις ύπόςασιν. Δυνάμει δε σΐξός την τοιαυτην 
ψυχήν f&votf, 8% y πξοακίικόν αυτής, ά%δ η δεκίικόν, ω: 
εκ τοΐ8 τ8  ασαςεν, ηομ ως Τ8 δεζα&ομ χάξιν 8 Τω πξοβαΑ·

3 5 νον, ταΐς οίκε*οας τε ηομ φυσικαίς Kgjf Ινπσαις στξόο τα 
άλλα δυνάμεσιν εις εξγον ίόσαιε. *Ετερον δε το Δυνάμει 
ε*)ομ τόδε στξός τόδε, κομ «Λ,ο το τοιανδε δυναμιν εχεη. 
*Αηξ μεν γάξ εχει δυνάμει σίξος το ε£ Ηλ<» φωτίζειΒομ 
σκοτεινός ων. ^Ηλ/οί δε την τ 3  φωτίζειν αυτ ον εχει <5ί»·

3Οναμιν, ενεξγεία φως τε ων, ηαμ φωτιΐικόί. Οντα δη 
Κομ τό εζ Άν&ξωπεΐ8  Σσιεξματος Σώμα, αίι&ητικον γι· 
νόμενον ηομ ζωωδες, δυνάμει στξος την λογικήν εχει Ψυχήν 
εκ των άξημόνοον. Γεγονός δε κομ ασταςτι^ίν, εζωΒεν 
μεν την τζ  δυνάμει τελ«ίωσιν, τω ενεςγειατοιντον γεγο·

35 νίνομ λαμβάνει' adtoSsv δε δδαμόΒεν, j  SeoStv τίξο·
F 5

Λίγος πζρ\ Ψνχϊς. g9



90 T&'jotiui τ$ 'Σ,χολοιρίβ
σηκε*> τη? Betas είκόνο? rife voê a? Ψυχή? (on όταν πξω· 
τω: έτοιμον y ’ ) ηξοαγομίνη?ενΒύ?αυτωnoyεμσινεομενης. 
Κα/ Try άξχην γάξ χκ ενεφυσησεν els τον Χχν τον εκ τη? 
γης είλημμένον πς)ν μοξφωΒηναμ ταυτόν δ' είηείν χκ eve· 
ίημΐΧ(?γη7ε ν, * r  ενηκε. T Sr ο ya? συνχσιχν άν ην, χχε- j 
vSy καΒ' υπόζασιν, άλλ εί: τό η^οσωπον τα πλα<&εντοε 
cpyivx την πνοήν τη: Ζωη: ενεφυσησε. Τω δε πξοσωηω 
η όλη μεν κατασκευή τχ Σωματο? τχ 'ΑνΒξωηείχ δηλχ- 
roy Hey (ΓυνΒεσιε χομ διάκξίσι? των ε£ω τε Hey ει·δον μο· 
ςΐων. Πίεσώντον μΐν yaq εν τη Κεφαλή’ χυτή δε τχ  ίο
συμηαντο£ Σώματα' το Κεφάλοαον. . Δηλχτομ δε xcy 
Φ εν τη εμηνευΤΗ η^δηων μάλι^α Τ ό̂ηος. Τχτοι? Js 
•ηάσιν ο ειδικωτατο? τη? τχ ΑνΒξωηχ παξαγω'/η? τςο· 
•nos <$ν,λχτομ ηάνυ καλώ?·, τω, Εξχγχγετω, Hey τοϊ? πεξ) 
των οί%\ων λεγόμενοι: ηχιςα κοινών ων. 15

Ο *  άηαγοςεΰχσιν oi τη: 'Εκκλησία? Διδάσκαλοι το συ- 
vetvetf τω Σπΐξματε τκν λογικήν Ψυχήν, ως άςγχση? 

αν χτως εντω σηείξε<Βοοι x<y aTkctXcBctjye, n<y σαζκχ<Βομ·> 
Hey μηόεν εχχση: λογικόν ενεζγάν. ’ΑΛ.’ οτι τααυτης άν 2 0  
χσα φΰσεω:, ngy χτω: ιχσχ διά τχ Σηεςματο: εί: τδ 
«να/. χκ αν«%?ν, χδε μετά ταυτά ποτέ το λογΐκω?τβ 
δύνα<Β<μ H$y νοεςως ενεςγάν. 'Λςγχνωμενω δε ye τω Σω- 
ματιηαξαγενομενη ΒεόΒεν, τελεία μεν κατ' χσιαν ες\ 
Hey την οικείων αυ£ην Hey πξόσφοςον ευΒυ? διδχσα τω 25 
Σωματι. Δυναμικά? δ e£et 7τξο? τάς οικεία: ενεςγεία: 
μεχζίτινό?' χ δ’ι αυτήν, διά δέγε το συνημμενον- 'Ey· 
καίξοοε δε Hoy «V εξγον ε£ει πςοϊχσαετε xey ανξχσαε, τχ 
Σώματος τοιχτχ μετά την γεννησιν κατά μικζόν γενομέ
να, ως χ μονον μηόέντι πξοσίςαt&ocf Teas οικείοι: Hey κα· 3° 
τά  φυτιν αυτή: ενεξγείο*:, α&ά η& ύηχ^γάντε χφ  συ* 
νες'/έίν, ωετχτχ χάςιν γεγενημενχ, y φασιν οι φιλόσοφοι 
πάσαν eivcy ανάγκην-, είτις εκλελοιπεν α'ί&ησις, Hey £πι· 
ςημην τινά εκλελοιπίνοη- Ουτω H$y συνεςγόν ε$ι πςόε 
την τελπωσιν των τη? Ψυχήt ενεςγειων η τχ συνημμένα 3 5

τελεία·



τελ&ωσις, «  κατα λογον αυτωγε η Ψυχή χρώτο. ναι 
ρ ν  εντεχ&σαν aur# θίο&ν όυιαμιν, ctvro ύπ&κον 
εχν  0 ? «  ίβ βχλομενη τε >ψ στχδάξχσα ) Δέσποτά πςο- 
σηκόντως ως οςγανόντε x&j 3χλον. Τύτας τοίς ήςι$μγμ 

5 μίνας Δισασκάλοις τοίς τχτωνι των αγαθών ημίν ηγεμό- 
σι H&j τοίς α&οις, (ΤΙ γας $ώ τα τ£ μεγάλχ Χςυσοςό- 
μα, η τα τχ μεγαλχΒασιλώχ κατας&μ&ν;) κ^οίΝεώ- 
τεςα συνά3χσι, καν τ α Α »  ητίχς, κεκηςυγμενοι μεν rot 
μτϊο της Εκκλησίας, ycpj αυτοί υπό τη των πςοτεςων act- 

ιοξα  αγιότητας τε αυτών ανεκα, n&j των υπες της'Εκκλη
σίας αγώνων.

Αόγος πεξ>ι Ψυχής. 91

Δυτικά ο $&ος Μάχιμος το τη μιγαλχ Γςηγοριχ βΰλο- 
t  μένος αναπίυασείν, χ ηομ ημάς ενταύθα πςο των αλ
ί 5 λων εμνη&ημεν, Χτωφησί. Ψυχής μενχν γενεσις ^υπο

κείμενης* Ύλης 8 γίνεται καΒάπες τα Σώψατα, αΛα 
τώ βΧληματι τ$ Θεχ, 3ια της ζωτικής εμπνευσεως ά$- 
ξητως x&j αγνώςως, ώς cTJ? μόνος ό ταυτης 3ημιχςγός, η 
Ψυχή τό είναι λαμβχνχσα κατά την σν/ληφιν αμα τώ 

30 Σώματι πςός ενός ανΒξώπχ συμπληςωσιν αγετομ. ΤI τχ· 
Τ8 συμ φωνότεςον αν είπε Δισασκάλοις τοίς ά/λοις, η#} 
μάλιςατάις ΒάαιςΓςαΦαίςΤην γας Ψυχ,ην ηομ αυτός 
εζ υποκείμενης*Ύλης 8 βχλετα\ γίνεσαι- ( I ^το γάς τοίς 
Σωμασι ycy τοίς σωματικοίς μονοις πςοσήκπ. Ψυχή 3ε 

3 5 ασώματος κ${ λογική.) α&' εκ Τ8 Βείχ παςάγε<£αι 
μόνχ θελήματος, κ& τό κατασκευχ&εν έ£ ύλης σώμα 
τη τοιαΰτη εμ·φυ%χ<Βομ Ψυχή, ωτε το «ία/ λαμβανειν 
την άνΒςαοπάαν Ψυχήν χκ εκ της ύλης, ταυτον 3ε φαν Of 
τ 8 Σπέρματος, αϊλί εκ τώ Οεχ' νώτο λαμβάνεινχ 

30 πξουπάζζεί τιν), αλώ εν τώκαιςωτίίς Σν/ληψ'εφς. Ης ας- 
χή μεν, η τχ πο/ητι::χ Σπεςματος πςός την των -L· τβ  Ν*?- 
3ΰϊ ζητχμενων. μλικών αιτίων φυσική συμφωνία ){ρμ συγ- 
ν.ςασις' (StfcavTOj γάς ποΤλάκις κ&\ άκαςπχσι, Βατεςχ 
τχτων, η ηοΜ αμφοίν, ο μείζον·, των αναγκαίων ε/λεϊψιν 

35 πάχοντος.) ττεςας 3ε» ό μετά τας μνξίας αξιώσεις τ&
W

)>
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η
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Hctf μεταμοξφωσ&ί, ωί ο μεγαί Οεοδωςιτόί εφη, τ 8  ζάη 
άπαςτισμός. 'Οπόταν 8V εντω κοάξω τύτω της Συ&.»|·ψί- 
οος το Σπ'εςμα ysvrrotf Σώμα, Ψυχή τοιαδε πςοσηκον usd 
οΐκάον τω σπάςαντι, 'ίνα, κ& οικείων εκ Θ̂ f̂ λάβη Ψυχ»)ν, 
καΒάπες ο αχάξωε, τότ ενΒνί δημΐ8ςγ8μενη, usd ζωτι* 5 
x£c εαπνεομενη αμα τω τοιοόοε Σωματι, πςοί fobs άνΒςω· 
•ηα συμπληςωση εύχεται. το W  τ *Ιν υ*Φ* ra v
rev tis φανοί το Σπεςμα, r το έ£ ccvrS σώμα ωςγανωμε· 
νον της Ψνχ*}£ ύπάςχεχν άςχτν, αΑά Θε8  0ημΐ8ςγ$ν· 
res ταυτην εμπνϋ&ομ, $ηλον «να/ φησι* τον bis τηε λΐ- 
μι8ξγίαί KSd εμπνεύσεων τςόπον, άςφητον «να/ usd άψω- 
tjc'j λεγ&πάνν καλών, αντω μόνω εγνωσμενον τω Δημΐ8ζ- 
γΖντίτε *cfij εμπνέοντι, καΒάπες εφη κ#  ΚνςιΑοί. Koe/ 
c S«cf <J« Δαμασκηνόν Ιωάννης ταύτά τω Μαζιμω βύ- 
λ β τ α / ,  παςαϊαν αύτω ποτέ πες) Τ8Των « 7Γ«ν. *

Jj/ λ  πα ngti δόζ&αν tret πςόε τον μεγαν εκείνον 9ifcα<θα/ 
των Διδασκάλων χοςόν' πςωτον μεν, «  ηςμκαΒάναζ 

jifeavTo, Βαυμαςόν ύδεν αν ην. Ον γάς πάσιν άπαντα 
δίδονται ο μέγαί άςηχε Π αυλοί ' ντε Δόγμα την ϊεςαί 30 
t Sto Πteeoti ' Ί-ντημα δε, Φιλοσοφία κ& θεολογία πςο· 
σηκόν' καν τοΊί τοιύτοις οικείων rjf ίυνάμβ κξίνασιν εκχ- 
ςοι. "Επειτα τν  Γνώμη μεν 8  λ/<?αντα/, διαφωνβσι Λ 
μόνον Ίσων τη κατά την λεξιν άκςιβεία , x&f τη των 
νοημάτων δ&νότητι, ηομ ιϊ την αύτηί ενςυτητόίτε δε· 2 ̂
ζάτητος το7ί πςοτεςοιί εκείνοις «V), καν αυτόJ φαίεν οι 
Μακάςιοι. . Έ-ϊη £ άν Σοφών μεν, δικάζειν νυν πες) τάτων 
οςΒως, κανόνι κεχςημεν8 ί  τω λόγω τω τ 8  οάωνι8  κ91 
Φ «»  Νομ& tcus Ψυχοάί εμπυςευματι * αοσανίοΐί μεντοι 
εναναπΊομενω Ψυχοας, χτε ποΤλοΐς όόοΐί ηρ/ τζόποΐί Η& 
λ α  χςόν8  των άναπΊόντων συ/Δεγομενων. Διό κ&ΐ Σοφ& 3°  
μεν, τ 8 ί λόγω τα πάντα είόόταί * Λόγον όε, την όςΒην 
πες) απάντων κςίσιν οςίζοντομ. Φςονίμων $ ,  το7ί  πλ<άο· 
σι τε κ<ά άξιοττεςοίί πςοϊΙΒε&ομ. Ά γι Λ*
*V anafij την φοανομενην εν οουτοΊί λυαν

&ων οε, το π »φ 
διαφωνίαν' KSH



τ&ε ελχτίας χξίθμωτε τα%& το7ε ιτλείοσι συνάγαν 
μ&ζοσι. Κctf το7ε 8τω ποϋσι χάςιν άν ειδοϊεν εκ&Βεν 

οι πάντα βλίποντεε·

5 Ή /“«* ^  χάςιν όμολογΰμεν τω πλάσαντι μεν μετά 
πάντων ηομ επ) πάσι την φυσιν ημών εζ άςχηε. 

ΐ ΐ τ  ίκ&Βεν, ωε τότε, reus διπλάιε όδο7ε πλάτίοντι * rS 
μεν Πατςόε την τδ σώματος διδόντοε άςχην' ταυτόν δβ 
φάνομ της οικείας ύλης τω Πνευματι * αΰτδ δε, τό Πνίΰ- 

10 μοο εμπνέοντοε, ηομ τον άπονον τ 8 τον\ πόνον εκ πολ
λής ελομενω φιλανθρωπίας* Δια ταυτην γας ύκ άφη- 
Μ την τδ πονηςζ βασκανίαν, την των Σπεςμάτων 
ημών άφςοσυνην πςόε την Λη£ιν των από γηε Πνευμά
των ίχΰιομ- Οΐε αναπληρώσου τον απείξον αςιΒμόν των 

I j ύςανοθεν κατενεχΒεντων Ββλησας, 8  πεπαυτομ δημΐ8ς· 
γων t8s uA8 s 'Αγγελαε-, τ 8ε επόπίαε μεν τηε όξατηε ”  
κίίσεωε, μΰςαε δε της νο8μενης, T8S πςοσκοάξΰε ηομ άΒα- ”  
νάτ8ε, T8S όξατόετε ηομ νο8με\8ε, κατά τον Β&ον φά- n 
vaj Γξηγόζιον' επληξωσε τον Ουςανόν των κα/λίςων

2ο τ8 των Πνευμάτων , ά ηαμ νυν τω την κακίαν ηυ£η- 
Sotf βραχέων οντων των ανιόντων, η ληζιε εγγυε εςομ 
λοιπόν η πςοηγοξευμενη, ωε K&j τό ταυτηε outiov πξοη- 
γόςευτομ.

•5 E ‘ ^  κ.#/ χατέπαυσεν από πάντων τότε των εςγων αυ- ”  
τδ, κχθωε είπε Μωσηε, εξγα λεγων τα διαφοςα των 

οντων είδη καλωε’ (’ΕκάΒεν γάς άδεν είδος εκ via, ngff 
φυσιν x/λην εκ τδ μη οντοε προηγαγεν, έδε μεχςι τελβΡ 
παξάζει.) αΧά εςγοόζετομ μεχςι νυν εξ εκείν8  ^ λ α  ο 

30 Λότ/οε αυτδ, δί § πάντα γεγονέτε κ$μ γίνεται♦ τδτ &$η- 
ftp, Ηομ φησίν. Έξγάζετetf γάς, τά  μεν τ% φύσει χςω- 
μενοεδύλη η^νπ8ξγω' τά  δε* ταυτην άναπληξων. Πολ
λά δε ηαμ πχξά την φυσιν ίςγάζετομ μετά τδ ταυτην 
8κ άνοαξάν. Τ< δε πεξι της αί&ηε Πξονοίαε» x&f των 

3 5 πατξικων, η δικαϊικων εςγων aOrS δυνα*τ αν τις «ιπάν,
των

Α ο γ ο ς  Ψ υ χ % . 9 3



Των 7ταντα λόγον νικω\των j Ών α μόνον εκαςοι χωρ'ς, 
«Ρλα Κ&{ κκτα συνοικίας μ&&ϊ τε Y&i ελατΊΰς oaotf 
6>coci ληνεκως παντες απολαύχσιν ΑνΒρωπα. Κ,ctf τ.ϋτων 
αν etvfv.cc, on όσα τάτων χάριν γίνεται κομ εςί. /Sio κ̂ μ 
τ»  άραι-ίω των ανΒρωπίνων πραγμάτων α^ιαλείπίως οί- f 
κονομία. Η μόνον τούς κωΒείοας re \c£j ί'£ οίρχης $ε$σμε- 
\ctii, ct/λα ng} παραδίζοις άϊλαις νπαργία*ς recurα, οα· 
λευασιν.

Έ «  Χ«ξ*ν όμολογαμεν τω παναγοίΒω Δημιαργω, ως 
μετά ταντα ηομ ΙΙνευμαηκως αναπλασωντι, kjt} 

παντας αναπλασαντι τό καΒ αυτόντ β  ηομ μη παvrss 
οίναπλαιΒηια/ ήΒέλησαν- ’ ΑκονΙας J’ αναπλάτΊαν a % οίόν- 
τε ην * «7 y μ·] το της 7τρκιρόσεως οόγαΒόν α^οιράν 
uvi atr.vv, ο ταντόν ην τω μψΐ «να/ άνΒρωπας· 'Λν- 
Βρωπας όίye ηομ προαιρετικές ο'τας είκός ην ταίς yvtu- 
μαιςμερίζεχΒα;. Κα/ πρ)ν μεν, οίπηΤλαζε τκ£ προγονικής 
'Αμαρτίας-, και της ενΜΒ/ν ποινής τας tv*ι\ϋη πεπι^ευ· 
κότας· Ί'.κωΒεν <Γ οίπηίλαζε παντας, κομ άπαϊλάτlet 
τας πιςευοιτας τω βχπΊίσματι·, ωπερ άς τον Βάνατον 
αότα βαπΊιξόμεΒα· * 30
Υ?,ποΙ& $t κομ ποιεί άιαόόσιμον την προγονικήν'Αμαρτίαν 

τε κομ π οινήν μάλιςα μεν το Σπέρμα, ως εκ της ξί· 
ζης εκείνης ηκον ΰιαόοχη’ άκ αυτό όε μόνον, α>λα κομ η 
προλαμβάνϋσα τ are σπήρονχος επιΒυμία , K&f εν η 25 
σπείρε τομ, κ<μ η μεσιτεύσασα της σαρκός ορεζις , λ’ ης 
σπαρομενοι συ?λαμβάνοντομ * α ĵ e/ aura τ# προγονική 
αμαρτία, κ#/ ταύτης εν rcls ντεροις πασι μεΒέζα οίκό-
λαΒα· Κα/ καΒάπερ $ιπλη τα τοιΰόε σώματος η ποιη
τική αρχή ·, τό> re Σπέρμα, κςμ ό τατο $ι$ας ■> «  3°
τροπον ετερον * (πρόσεχες μεν γάρ αίτιον τ 3  γινόμενα τό 
Σπέρμα, πορφωτέρω ό'ε ό Πατήρ ο τα Σπέρματος αίτιος· 
ΟΒεν κομ τό Σπέρμα τα ’ΐα>να ΙΙετρος γίνεται, ό (5' Ία· 
νοός α γίνεται Πέτρος’ agy τό μεν γίνεται μετά,μικρόν 
. ΑνΒρωποι ϊως αν γεγονως ημ} &η λοιπόν' τό γοόρ γινό- 3 J

μενον \
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μενονβπttfciv, ό δε εςι, τταλα/ γεγενημίνος') χτω v jj 
διαφόρως μεν εκατϊ'ρωΒεν η διάδοχη τ5  προγονιν.ΰ ρυπα 
τω γεννωμε\ ω ' συνάγεται δ' tv. ’Kff c'<rov y«(> «(>χ>} ry 
γεννωμενΰ τό Σπέρμα, ^  ο Σπ«ζ>«ί· tV τοσΰτόν εςΓ 

5 τλ> Acyw Λίλονοτ; τΰ ζωωδχς σωματο? xg) όργανικΒ* 
προς γοος «ντο την δΰναμιν εχΰσιν αμφω.

Λ όγος περί Ψυχής. $$

Τ ο  ^  τούτον σώμα λοιπόν, χομ προς την οικάαν κ$) 
οορμοτΊΰσαν αυτω ψυχήν προσεχώς eye* δυνα· 

10μα* ής προτιΒεμενηςως εΐρητομ, ΧΟ)’ ΑνΒρωπόςεςιναλη- 
Βως το συναμφότερον τότε, ων εξ^Ύληί μεν π η Τΰ σ θύ
ματος, Έίίδΰς <ί* rfc λογικής Ψυχής υφεςως. Tore δϊ 
Hey την τη λογιν.ΰ διαφοράν επαλκΒενΰσαν εχει' πρίτε- 
ρον δ' it. Ου γοορ ore Φυτά· ην, tS'ore μετά rtro Ζωον 

1 5 εγενετο. Elios; μεν γάρ ε~ι των φυτών ήφυτικη XSH η 
ακΒητικχ των ζωων, ά?λ άχ,ωρι^οίγε της ύλης. Συμπε- 
φυκοοσι γάρ αυτή, St ο χομ συμφΒάροντομ· 'ΑνΒρωπΗ 
tie η λογική Ψυχή, χωζιςόν εζιν ETcSW * ft τω λόγω μονον 
ως τάλλα, αΑαχμ)τ $πράγματι. 'ΕπακΧονγάρ' ΰδ'εμ· 

20 βεβατίΐισμένον τ;} υλ?», net* περιέχον μοόίλον , η πε- 
ριεχόμενον. Διό χα) χωριζόμενον μένα. 0 $εν χρμ των 
ζωων μεν ο, τΐΰν εγχωςα χομ εγγαςριον ετι ον, τοοι ζωον 
κοολαν, 'ίππον τυχόν, η πρόβατον, εως την ώ&ητικην 
εχα ψυχήν. Το σ εκ τΰ άνΒρωπ&ΰ Σπέρματος σώμα 

8 5 προ τυ την λογικήν Ψυχήν δεξα&ομ, (δεχετομ δε τελαω- 
Βεν, ως ειρηταμ χομ όργανωΒεν) ΰκ εςιν υπόςασις ·> καν 
αΐόάητικην εχη τότε Ψυχήν, χομ την φυτικήν υπ αυτή 
δΰναμιν, Εκανα μεν γοορ την οικεία ν χομ ωρισμίνην «υ* 
τοΊς ψυχήν εχΰσι. Το δε την οικείαν Ψυχήν, χομ προς 
ην ετοι\λάζετομ, ΰπωλαβόνεχα. Ιίως ν̂ υποςασις αν 
εΐη χομ λεγοιτο τ 8 οικάΰ αόΰς ανευ ·> χομ ό τίλος εςι της 
γενέσεως*, Οπότε άελάβη, χ$μ ΰπόςασίς ε*>ιν ευ$υς το 
εξ αμφοιν. ΦΒάρετομ Se xgof η οαιΒητικη , τ̂ης  ̂λογικής 
επιγενομενης. Κομ εςι μεν ΰκ ανευ της φυτικής χ$μ αιέίητι- 

 ̂5 κης η λογική τότε Ψυχή’ ως οϊκείας μεντοι δυνάμεις αυ·
τας
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rd f exet, &χα>£ Ψυχάϊ ίτίζχς συνΰσαί- Δ/ο ηα} της 
λογική Ψνχηϊ φάσης τ3  Σώματος, b£' αυτό ζη Ac/· 
σιόν· *
Τ  ω rolvvv λίγα τδ  Σήματος, (έπάνιμη γάρ φίνβχ&έν· 

τ ε ν  μικςον·) ίιχίι&ομένης ημιν *κ των ττςωτων έκ&νων $ 

την συν οίχ8 τη σαξκ) ' Αμχξτιας, nctj η Ψυχή χ«νβ»« ’ Αα· 
δοτικών μέν ενΒνς, 8 κατ’ οίχ«« ν tvt^yetav. Αττα&ατ·τ ? τ otf i t  β χ λ η Β α σ α  t s  η &  αχτ^Λασασα, τ η  π ! f a r e  η χ {  
Τω βχτίΊίσματι, τ 5  rJJc αλ>?$«οίϊ φωτός σνηχσας πζο- 
({καλκ/κκν# λαμπςως, cnoaetf μη eat*#/ τ> φλώτίησι. 
Κοά τ>)ν άξχην γάξ της σχζκόί τν Hpf ώ&ησιως ην >) 7Τξω* 
τη πςος την άμα(·τ'ιαν όςμη> Ευα yctf ην η της *  8(*α- 
βάσιως αφορμή τάζιν οΰΒησε> ς ιχασχ. ‘θ  ί ί  τ£  A c· 

y* τ»|ν τ«£«- εχ«ν ‘Αίαμ, αντί τ5  Qanbctf μα&ον ύττη- 
*878. Κομ το μεν φο6y « v  T e n ,  την' οά&ησεως »}ν. Τ ο  '  

Jt ί'νεκα Τ8 ymόσκβν, IJv t8 A c y β  φ&οςά.

'  >(# tjjv 3 « α ν  Οικονομίαν ίκ  τ η ς  Seiccc *E7fiet·
ttetcte ytyovtvotf φασ\ν οι τω  Ttt φωτισμένοι 

Π vfυ μ α τ ι. Kotf r a r e  τον 3 «ον 7Τ87τςοΦητευκίνομ Δ«#/& 30 
οτ/ tAecf «λ»ίθ«α συναντ»ίσί*σ< ’ d/κοΜοσυν») χ&ΐ 
ν» χ α τ α φ ιλ η σ ϋ σ ι , το έσόμενον ro u t τ 8  i t χξω χη κοτος  
ΰποκζ'υψαντα λε£νσιν. Είχε y a f  >7 Ψυχκ τγ^:ϊ  tjjv 
&?ί*ν ’Επ/ακααν π χξοιτη σ εω ν η ν α  λογ®ν , er< τβ£ο τϊ? 
συΐίίμμεν# Σ ώ μ α το ς ψεκΊως μ ε ν ,  πο6ξΰΐκζ8<&οισα <Γ όμως 2 $ 
νπ οβ ολοα ς , #τλ>£· Ji%c«a)Ta/. T auryji το«“ Δομμοσιν 
Η στςοσησης την· π α ξοα τη σ εω :, ανιάτω ν T t ηςμ ^ιηνβκωί 
χο6κο$α*μον8σιν, ωαπις η &  η των ά ν^ ζά π ω ν Φ υσιε μ ν τ ά  
την π α ς χ ίο ζ ο τ ά τ η ν  όμ χ η#1 ίπ κ ικ ε ς ά τ η ν  ctvTrje Ί α τ ς ά α ν  
αμ>τονγνωτως π α ς χ ν ο μ ζ σ χ  ■, ά φ υ κ ίΰ ί η&ί λη νικ& ι; tv%  3 0  

e u  t u s  S in u s, fic& o) γ χ ξ  τ 5  ττξογονικζ $ν7Τ8 τ η  Π/?«»
Χ8κα&*ξ·

0 Ου ya^ την Ψυχής (ζνξχομένης Βνησκϋσιν cif fvyti- 
μοκ αυτα/, «&.’ έκαναν φΒοίξ&σων τη νοσώ ηομ Αα· 
λυΒίντων των ζωτικων Πνευμάτων, έζέξχηΌ) η Ac* 35 y<xi7. Ου yoî  εχ« olxetav νΚην ins τ · μίν^ν·
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ΚεΚα^αςμένοι κ& τω ΰαπΊ ίσμχτι, ταέε ττςοσωπικώς 
ΆμαςτΙαος ανα$υπ8νταμ κμ) την ανεώ^μένην πύλην της 
αιωνίκ ζωής σφίσιν αύτοΊε κύΒιε κλάασιν, ωαπες οι reus 
κατ' ένέςγοεαν 'λςεταϊε συμβεβιωκότεε καλωε-, ως έν.αΒβν 

 ̂ανεωγμένηε 'Ακωλύτωε άοέςγ,οντα}. Ά λα  η#)το7ε ημας- 
Τψ.οσι πςοσωπικωε έκ ποΑηε τηε Sacco Επιακάαε το 
τηε Μίτανοιαε StSorctf φάςμακον, H&j γνηοίωε μετά· 
VoSvtfs * τη  Π/<?« τνμ· τηε σωτηςΐαε πύλην εύςΐσκκσί. 
Συμπέπλεκίοη τοΐννν το7ε ίκ Σπέςματοε 'ΑγαΒο7ε 8% ητ- 

10 τω τα Φαύλα. Κotj SeoSeV μ'ν Too Καλα, πα^ ημών Si 
Too Φαύλα. * ΑΤλα τύτων Ίατςόε ο ΑημιΚςγοε ημ7ν
ία πο/ληε Επ’ιααάαε yeyivvfaj το7ε ?υ φςονζτι, a&j yivt- 
Toy τςόποιε ποΤλοΊετε Hey ποοςαύό£αε. Η#} τηε μεγο6· 
λοπςεπΡε 'Επtetanus ccfcloiSi Δ/ο K&j ο Κύςιοε ημών Ίη·

I j σ8ε Χςις'οε» 8Κ εκ Σπέςματοε yiyovev  ̂ 'ίνοο αα&αςόε ύπες 
αααΒάςτων, Η&f civetμοοςτήτοε οπές άμαςτωλων απολο- 
χητητοη, Key $ίαη* οπές απάντων Οπό%η. Τ8Τ8  ,χάςιν 
ίλΒων ·> (αυτός S' ην ο λαμβάνων Key ο StSPs' iSlSs μεν 
γάς ωε '' ΑνΒςωπύε' ίλαμβανε Si ωε Θέοι; μετά τ 8  Ποί* 

$0 τςόε κ&{ Τ$ε dSuyietius Ψνχηϊ, ην ηλ&4 λάσων f t  H&f 
καΒαςιων, Key τηε εν Sy πολυχςονι8  Κακοδαιμονίας (5υ· 
σομενοε,) 8Κ αχεν άδεν, πλην τηε Kurd φύσιναληΒκε 
όμοίοτητόε ’ το σώμα μόνον taoi&eV αληφοί. Eka&ev yu$ 
els την μακαςιαν Ilaqdkto ην ΚατεληλοΒωε , ΗΜ Τ8Τ0 

5 j Kurd μόνην &ληφ* την φύσιν. Ή  ydf άδοπΟιος τ S Σω- 
μοοτοε όνναμιε·) 8Κ εκ τ 5  Πςϋπατοςοε * u/Ά εκ re ΰγΐ8  
Π νεύματος ην.

TtaVayla Π Λ ^ ^ ν ίί· Τω μεν εΚ Σπέςματοε *γε)/εννη· 
56 Sufi τηε πςογύνικης 'ΑμαςτΙαε 8Κ αν οομέτύχόε ηϊι 

καί τ  οι των Γονέων 'Απαςαβλητων ονΤων άε ύοςεΤην. Με- 
Ταχον Si KooaaVOt Τ8 κληςϋ ‘ α^λ’η χάζΐε Τ8 ®ε& KuSu- 
τταξ αύτην αϋηΑαζεν , ωααες άν α *ψ χως\ε έγίνετο 
ΣπΙςμίαΤος  ̂ να  Τη τ8 S&8 Acya &&ςΚωτ*ίπάνΤη v.aba· 

3${<κν ίπόχη Την Σοίςαα *QBiV ωε ΰπηϊλ^μένη KctBct4 
πuP Τηε πςογονικηε ένοχης Hid πΟινης,  HsH ρ·ΜΙ ϋ^ντων

Ο ·*ν*
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άνΒςωπων λαβ^σα τϋτι το $ωςον, άνεπίβατον n#f το7ς 
νεφεσι των λογ^μων εχε παντάπασι την Ψυχήν,
Σαςκί κ& Ψυχή Besov άτω γεγονε τέμενος. ‘Η μεν 2ν την 
μητςωχν ίλην, άνΒςωπικήν μεν αληθώς, ύπεςαγίαν $έ 
τω Βάω δέόωχε Λόγω. Ποιητικόν os Τ8  Σώματος Αίτιον, j  
αντί Τ8  προσεχές εν άνΒςωποις πάσιν turlx Τ8  Σπεςμ.α-» '  « «, ~ <j* » . »τος, αυτός ο παντα ποιων τα Θε8  λογος ην αυτός ως- 
γάνωσεν ευΒυς εκ της παςΒενικης το σώμα σαςν.ος, αυ
τός H&j την Ψυχήν παςήγαγεν αμα ηομ συνηψεν όςγάνω 
Τω σώματι, οςγανον εαυτω συνημμένον πςος την όί αυ· ίο 
Τ8 Betuv Οικονομίαν τον ύπες ανΒςωπον εκάνον κατεσχευχ- 
σεν χνΒςωπον, ηομ εις μίαν εαυτω συνηψεν ΰπόςασιν, 
ί'να χαΒχπες εκ τ$ πςωτπ ’Αΰάμ ηομ χοϊχ8  εις τον Κό
σμον άσήλΒεν ή ‘Αμαρτία, ηομ όΐ αυτής ό θανατος, 8 τω 
ηεμ did Τ8 &υτές8 'Αοάμ, (όηλον $έτ8 8 ξανΪ8 τε ηομ χοϊ-1$ 
Κ8 τό όιάφοςον.) απολυΒ&εν πάντες, άποτιννυντος υ7*'ες 
•πάντων, οπές 8κ ωφ&λε. Κα) τω μεν αν ευ Σπέςματος 
γεννηΒήνιχ/, τ 5  πςογονιν.8  πΊοάσματος αμέτοχος ην, ταϊς 
S’ οϊκ&οας υπες άνΒςωπον ηο̂  πςοσωπικαις ’Αςετα7ς υπό·. 
δείγμα το7ς πιτευασιν εγεγόνα, Ίνα μή μόνον αναγεννώ- 2 0  
μίνας τη πνευματική αύτ8  χαςιτι ή πύλη της οίίωνίχ 
ζωής άνεωγάα λοιπον η, τS πςογονιχ8  φυγόντος κωλύ
ματος, ά/λα xffj τω κατ αυτόν ως οιόντε συμμοςφύμε- 
νοι βίω μετά της ευτυχές εκείνης άσοΰα, ηομ των #ν<Ιβν 
άπολε?,αυκότες ωσι καλών , ; αναλογώ#· ταις ενταύθα 2 $ 
σχ7&$α~ς εκαςω»

"QBev 8$ υπόί&γμχ της ημών £ς τον <5? τον βίον άσόόπ, 
ταυτόν £  «ττ«ν της γεννησεως πΌιά&α/ Set την πο6- 

ςαδοξοτχτην εκάνην Οικονομίαν ε)> τη ύπεςφυά τη Β&8 3® 
Αόγπ πςος ημάς κοινωνία κατά Σωμά τε ηομ Ψυχήν. Ου 
γάς μετά την Οικονομίαν επλά&ηρεν > α/λ’ όπως μάλ
λον άναπλα&ωμεν τα  άπόό&ητα ωκονομηΒη εκάνχ. Τ» · 
ο ημετεςοο μχΤΑον εκ σώματος Ψυχής γέννησα, n&f 
τη της γεννησεως τάξει, καΒάπες τιν) βχΒςω χεχςη&εά J J 
τνς Βαας Οικονομίας, ίνα την άληΒη πςόσληφιν εν Τω .

Βάρ



99. Αογος πζξϊ
Βάω Αογω της ημών φύσε ως rdus ομοιόίησι βεβαίωμεν, κχ* 
τχ  των «τηςίας χνΒ ιδωμένων, των ανοικείων μόνων έ£οα- 
Mi μενών. Πλί)ν γά§ τα μη έ£ ’A ν$ςός, τ  αυτόν S' ε*πέ*ν 
οίχα Σπέςματος γεγεννηΒομ, x&j των επομένων tcus ας- 

5 χοάς Tctyrttis κακών, άπες ά πςοσηκε <£>εω, χ#) χ λάσων 
μάΑον άφίχετο, τ α  Act ποοντα συμφωνως το7ε 'ΑνΒςω. 
ποιε επληςα, κμ} Σώμα έλαβε χ& Ψυχήν' το μεν, πλά* 
σας εκ των παςΒενιχων αίματων χομ σαςχωσας, x&j ός· 
y ανάσας ευΒυς * την Se, έμπνεύσας ευΒυς οργάνοο τελείω.

r  f t v  ,  > « .  <  / ν « *ιοΧζονα μηοενος μεσιτευσαντος εν τω τηςησομ TW ταζιν. 
Χςονα γ up Δεσπότης ψ όποιων, χςμ έαυτω ταΖτα broiet' 
«  χςμ μη όι αυτόν, αΑα των ύαλων χομ τεχνών &νεκ» * 
"Ω,ςε xffj φυσιχως άνΒςωπιχην την &ς τό etvaj τατε Σ»« 
ματοεχμ{ τχε Ψυχής ελευσιν γεγονένομ τότε, χμ) τξόπον 

15 αΑον υπεςφυά x&j Β&ότεςον, ως α χςονα Sstiaav καΒά* 
πες έν τοϊε άΑοις άνΒςωποις πςός παςασχευην τα της 
Ψυχής οίχα τα σώματος, άΑ' ευΒυς αυτατε οςγανωΒέν* 
τοε εκ των αγίων σαςκων, χ$μ εΰΒυς επομένως έμψυχω* 
Βέντος.

30 'Ύ 'ποίάγματι Se μόνον χεχςηΒομ τη Βείοο Οικονομία 
πςός την της Ψυχής σωτηςίαν, χομ Sixutov όμα χομ 

συμφέςον, ως χομ τάτα χοίςιν γεγενημένη μετά ποΑων 
αΑων των έχ ταυτής καλών, χομ συμμοςφα&ομ ωϊοιόν τε, 
τωτε αΑω βίω τα ήμετέςα Δέσποτα τε χ$μ ΚαΒηγητά, 

3 5 ygq το7<· ύπές των τέκνων τε χομ <ϊάλων παΒημασι.

Τράτων απάντων είνεκα, χάςιν όμολογάν Τωημετέςω Δη* 
μιαςγω χομ Αναπλάςη οιηνεκως όφείλομεν, χ$μ την 

Τελεωτάτην αυτα φιλανΒςωπίαν χομ σοφίαν νμν&ν.̂  Μη 
3 ο ̂  άποςάν « ποΑας των βημιαςγαμένων Ψυχών χπιςία 

χομ πονηςίοο συζησομένχς &$ως, xstf την όε$ομενην παςα· 
σκευήν πες) της τάτων άπαΑαγης των κακών α πςοσοι* 
σομένας , όμως Βέλα όημιαςγ&ν.  ̂Ούτε γας αύταίς 
λυοιτ αν έκ της πςός Το τοιατον σώμα κοινωνίας το ty* 

35 κλήμα, πλάιων ευσεβάατε χ$μ χςη<}ότηΤι Τον τζοέ 
βίον άνυχσων, x#j πςός τό τέλος άτως άφικναμίνων κα·

Q 2 / Αω(,
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λωί, ωί ε* HdH πάντη καΒαξοΊί ενε&ιμι8ςγ8ντο Key συνν\- 
yflcvro σωμασιν, 8Τ ανάςμοςο ίτ ΐί τω παναγαΒω Key 
παντο^ννάμω Θεω λογισμοί εντειΒεν άνίχε* φ υχο ϊΐί,'φ ύ 
σει τε κ$} λόγω κ$ά Beiee χ ά ζ ιτ ι πςόί τά ληΒ ε ί όοηγ8· 
μίναΐν καλωί· Τούτοι $ οντεί οι τη ί 'Εκκλησίαί Διό'ά-  ̂
σκαλοι, την άληΒη Key όικαίαν πε^ι της Λογικής Ψ υχη ί 
ίζεΒεντο όόζαν, 8κ άγνοϋντες μεν τ ά ί  πξόί αντί]ν αν- 
τιΒΐσε*ί’ ωί Λ μη8εντι ίυναμειων Key φευΰων υπεζάόν- 
τ ε ί καΒ άπαζ , Key τ ψ  νπεςβά?λ8σαν μαΤλον εν ®εω 
άγαΒ ότη ια  kW σοφίοον Key ΰυναμιν εκείνοι τε συνείδον,ιο 
κάντευΒεν πά\υ καλωί Key ci \υν tv.etvcis 7τςοσεχοντεί.
Ί ) γάζ μάζον είί λόγον των Βείων τ 8Τωνι πλεονενϊίημά- 
των, ότι Key Τ8ί 7ί(>ωτ8 ί μά/λον άνΒζάπ8ί ε*$ωί οτι τού 
τοι φαν?ντα/·, 8Κ επανσε τον στες] τη? αυτών Δημι&ςγίαί 
σκοπόν, Key πάντων άνΒζάπων τον κάίλιςόν Τε Key μέγι-15 
ςον, εί$ως Key rjv avt^srey πξάτΊειν ίατςείαν αυτών, xcy 
τάί αΤλασ μεΒό$8ί  πςόί την αυτών, ε* Kgy μη πάντων 
βελτίωσιν, τω γε μη πάνταί άν β&ληΒηια/J ‘’ΗΛι <5ε 
Key εκέίΒεν αχςι των Ttji Οικονομίας καΐξων, Key μετά 
τ  αυτήν αχςι Key νυν τά ί άπιςία συζησομέναί εκ των if]' 30 
μιϊζγαμένων Ψυχών, Key τωνμε/λΰσων αυπιςευε*ν, τά ί 
φανλωί βιωσομεναί, άϊλά την γΐνεσιν 8 βϊλόμενοί 
παυειν εκ πο/ληί άγαΒότητοί, 8  <5? την εντευΒεν άναζίΒ- 
μητον των πιςων Key ίικοάων Πνευμάτων κα§ποφο(;1αν% 
τη πες) την γενεσιν των άνΒ^άπων εζάςχηί τάζε* κεχςη- 3 5 
τα/. Κα/ όίίωσι μεν ό Πατηξ την Τ8 Σωματοί άζχην 
πςοσεχη, 8τω τάζαντα τ8 ®εχ τηί κοινοί κ& πςωτηί 
πάντων Αςχη,ί * αυτοί όε τό Πνεύμα εμπνε*, ταντόν 
Λ ειπεϊν άμεσωί εγκίίζε* Τελείω Key ζωτικά τω. Σωματι. 
Κα/ ε*μη κώλυε* τον υετον, Key την ηλι8 λάμφιν αϊτοί $ Ο 
ων ο ταυτα ποιων, K$y κωλνε*ν Λα τ tro ίυνάμενοί, "ινόο 
μη πςοφάσε* των άπίςων κ$μ πονηςων <$*αφΒαξε*εν οι Δί
καιοι, κ& οι γίνειΒοη μίλοντεί, 8κ ετι λοιπόν γίνοιντο· 
α&ά κ& αμφοιν ταυτί Μίωσι τα καλά, ε* Key όίαφίςοιί 
λογοις TeKey σκοποΊί πάσι πςός τό δίκαιον άμα κ& άγα- 3 5 
3 όν αυΤ8 τείνκσι βόλημοο. Δημΐ8ξγε* Kjfj Ψυχάί οΐ-

κειωί
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χήως τβ τTheory Παςχγωγη, us 8κ εύλογον uAus ylve- 
<$*/ rets Totavrus Ty φύσα. To 2"AyuSccis $ΦχυλΜ  
εσε£)ομ, ocvTccis η.αταλάπα- Kew Stiuteeyet μεν 'Ay a-
A  '  '  u  '  -r  /  y  f  «V  t fg  T r>J

i7 « i, a/iCof τ ν  Φ u v A u s  evicts T y  ΊϊζοοΛζεσα σφων αυτών 
5 γί'ε&ομ μετά τ α υ τ α , άνέχετομ, μη x&j των ’Αγα$ων 

exA etvy  το 7 iA n Sos των Φ αύλω ν eivpv.ee, τ ijs 2ta2oxtjs 
7te παύμένης- 'Ετχάτϊερ ατωτψ αυτών 7:upa.yuynv εΡ up--  ’Λ r. V '  * >' A ' I  ̂ \

^ ελ νσ εν  «να/, κ$ί/ rev «vityooTTcv τω Σ ω μ α τι μεν 
(Λ 2ια2οχης-> εκ 2η μ ι8 ζγΙα ς 2ε T y Ψ υ χ ή  γΐνε&ομ. " o S e v  

ΙΟ ύ & κ υ ζ 'Μ ϊ  ε<?'ν « V « v 2ημΐ8ζγά& ομ T8S  νυν αν^ωτχ&ί, τω
τα? ωιίτων Ψυ%«£· &τω yi'veSotf- Αημΐ8ζγΐα γάζ άνΒζω- 
7Τ8 κυξίως η ά2ικη Τ8Τ8 Παξαγωγή -, ταυτον 2' άπαν rS 
συναμφΰτ?ς&. Ύο γάζ συναμφότεξονκυζΐως Εΐόορ έςιχιμ 
Φυσά άν$ζωπ8· "ΑΑον 2ε Τζόπον το FT̂ W το 7Τζος την 

I Ύλην λέγετομ. Ύααυτη 2' ην η πςωτη ΙΙχζαγωγή. Toe 
F·ϊ2η το/»υν, T&rt^t Tots Φυσάς των οντων, τότε σιεπαυ- 
Totj 7:01ων ο Gees ‘ Ty 2 εκ 2ia2o%ns γενεσα των άόων συ- 
νβζ^/ά,συνεπώνTo7s άτόμοιε' to7s μεν a Acts, κανοτεζωτε 
τςόπω χομ ύφαμενω * άνΒζωποις die, υφηλότεζον- ils γάζ 

30 φυσικόν μεν Τ8 άν9ζωπ&8 et2vs μέζος την Ψυχψ-, ταυ- 
τον 2ε φάνομ τ ns φυσεως, χςμ μεςοε «Ίοπο/όν, ΰφηλον 
2ε χ$μ rtjs vKys υττβξκάμενον λίαν, τω καζτιω ty,s 2ια2ο- 
χης συνάτίΐα κΊΐζων τω Σώματά

*5  & '  ά π ο ζία ς  yv α£ιον, οτι τχαζάy e : φ υ χ χ ς  σ σ ζεβ ο μ ,χ& Ι  
τ 8 οτΑ&Β τ έ λ χ ς  τ ύ γ χ α ν α ν -, χομ 8 χ ά ζ ιν  σταζάγοντομ, 

μ η  β ν λ ο μ ειω ν  εν/ων, χομ μη2εν yv ctv.os τ  ns αστοζίας,^ χ$μ 
σπαζόμενων αν χομ τω  Σ π ε ζ μ α τ ι συμπεφ υχαω ν > α  οίον 
τ η ν ,  τ 5 τ  αν yv ά π ο ζα ν . Ου γ α ζ  εκ τηο ανΒζωπικηο x&j 

3 0  των σπάζονταν 2υνάμεως y  τοιαυτη των Ψυ%ων »;ν ών yt·* 
vents 7ΐ ξ 8ζy8% ύ2' ανευ ©εδ, o tA  tκ«< 8 xgtj U7ia% 2ε2ω- 
ko tos  χομ 2i2cv t cs  cev ccet T y avB^aynetct φ υσά την τ:ζοσ 
T8T0 τι αν 2υνχμιν. 'Α Α α  μη ν ,ομα ζον, χομ ττζονοα μη μο· 
νον ’Α γ α μ ω ν  χομ Π/?ων, α Α α  χομ Φαύλων y e  χομ Ασιι· 

3 5  <»ων ό S a c s  Παΐ/λόί φ η σ ι' τΐξονοα 2' u s  v7t α υτ8γεγονό
των , χομ u s  εξγον οντων πάντων u \j j 8 ' χομ 5Τfcetvus

λίγος πζξ\ Ψυχβς.

G 3 άξΛ



ιο2 Tew&Xs τδ Σχολα^ίβ Λόγο; πε?1 Ψνχΰς.
αςα την αυτών πονηςΐαν, όμως 8 βύλετο^ μη ylvt<Botf̂  
μη λ «να/ «υτ*οΤ« τ&ς «A w  αυτών «ν*κα. 
f\c£a τη πανσόφω αύτ8 «γαθοτ^τ/, ic£« τω Ιλ*« αυ· 

τ5 , cr< Κ9̂ / *μων τωνίλαχ/^ων εφωτισε την Ψυχήν. 
|?iV) /xf'v 8ν ngef Β&ότεξοι π(ς'ι τ8 π(ΌΥ,ειμέν8 Hgij σοφω· 5 

Τί/>ί< λόγο* των ττξότεξον νυν νςημενων, ττ(>οί το 
αυτό <J'e τοΤί εόξημέναις φεξοντες τέλος ’ την <$ε των έντευ- 
ζομένων ύττεξβοάνοντας ε£ιν παςηγ,αμεν, η&ι τότε κομ 
νυν* ων της ωφελείας %ocQtv 8$ενος u/kn εκ&νοίτε v&j 
ταυτ) avvSmot/ πζοηχΒημεν. Συ ό'ε των άΑων πάντων £ο 
fjrrifwotf· Διό γ&] τη άλη&εία ysvvouao πάνυ συνέβης εν 
τω σοφω σ8 Συγγζάμματι. Εικη όε ngj όόμφω π ον 8 μεν. *) 
*ΑΑ« συν«£«ν 8 τα  τϊο&ης τ ξαγωΰΐας a&j Βξηνωγ

*) Ίΐνος ενεκα ηυ% φησι n$j αμφω πον8μεν; Key Tim 
τά  ποΆης Τξ#γω$ας ηψ Βξηνων τυγχάν8σιν αξία ;

’ίΗ το μεν εό’Λη φησι, λα το αδύνατον tw  μετά τ8  
σωμοοτος όντας, τον a’vffluvivfurov ίιεξμηνεϋσαμ τςό- 
πον των τω Σωματι εγκίιζομίνων ψυχών. Τα 
τξαγω$1ας "ίσως εΐξψ.εν α£ια, λα tss μη τα7ς πεξ] 
Ψυχϊίί άξημενομς $εςπαξα<}ότοις άπο$ά£εσ( Ttetr 
$ομέ>8ς.

Ν ΙΚ Η -



ΝΙΚΗΦΟΡΟΤ ΜΟΝΑΣΤΟΤ ΚΑΙ
Π Ρ Ε Σ Β Τ Τ Ε Ρ Ο Τ ,  Τ Ο Τ  Κ Α Τ Α  Γ Α ·  
Η Μ Α Θ Ι Α  Η Σ Τ Χ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ ,  Τ Ο Τ  

Β Λ Ε Μ Μ Ι Δ Ο Τ ,

'Ε Π ΙΣΤΟ Λ Η  ΚΑΘΟΛΙΚΧΪΤΕΡΑ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ
Π Ο ΛΛΟ ΤΣ.

Ό τ ι  η  Ά ξ γ ό ν τ i o s a  η  Μ α ξ κ ε σ ί ν α , η  ε ζ ό -  

γ ω ς  ε ξ ω μ ε ν η  τ 9  Β α σ ι λ ε ω ς , ^  S ia  τ£- 
τ ο  π ά ν τ ω ν  ύ π ε ξ τ ε ξ ϋ σ α  , n g y  α υ τ ή ς  τ η ς  

Α ύ γ χ ς η ς  π ξ ω τ ε ν α σ α  τ υ ρ α ν ν ι κ ά ς ,  ά σ ε -  
φ ξ η σ ε ν  ε ν  τ η  κ α &  η μ ά ς  σ ε  β α τ  μ ί α  Μ ο ν ή  

Τ 9  Α γ ί α  ΐ ξ η γ ο ξ ί χ  τ 9  & α υ μ α τ χ ξ γ 9 '  

ε ν  ε κ ε ίν η  τ η  Μ ο ν ή  τ ω τ ο τ ε  Λα γ ό ν τ ω ν  η μ ώ ν . 
Ε ί σ η λ & ε  ό ε  * & } ΐΐρι? τ ο ν  Ν α ό ν  τ 9  & ε 9 χ 

τ ε λ ε μ έ ν η ς  τ η ς  Α«τχ ξ γ ί α ς ,  ά π ε κ λ ά -  

<& η π α ξ  η μ ώ ν  τ η ς  Ί ε ξ ά ς  Α κ ξ ο ά σ ε ω ς χ 
ά π ε $ ' .ώ γ β τ η  μ ε τ ά  ο ά ^ υ ν η ς , οάΐΗ  

ζ ο μ ε ν η  τ ο  γ ε γ ο ν ο ς  ε π  α υ τ ή .

«4»---  11.1 .......................  I |· ·»

Πίβλ/y j j f $ν Πνΐύμ&τι ΤολμητΙ&(' H&j Trct- 
Λ λ tv νιμΐν U7ret\uj7 πεξίςοίσ&ί, χ# κίν

δυνοι- ’ Ετ< τ κοσμικήν Ισμεν Σοφίαν U7tcu- 
xott'ivyiiTo} iioc r5re, x #  αποτρόπαιοι- Πa-
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10 4 NΜ>ιψύ̂ 8 78 Βλεμμββ
λ<ν άντιφεζόμεΒα reus 'Α ςχα ίς  , x&  άκότως «V #· 
λεχχόμ ε^ α  ΰυχξηςόι· Μ<κ^> rife των <)«νων επιφο- 
ςάς άνεψ υζαμεν, χμ) ο Σ α τά ν  riyayev fis ήμάε την  
άσελ·/ητε χομ φαζμακον y της οικ8μένης το πρόσκομμα, 
το  παγκόσμιον σκάνταλον μ ετά  ju  αΰχένος , χομ τη ( 5 
οφ ?υος , χτμ Τ8 φ ρυά γμ α τος  * τ ά χ α  μεν καταπ ληζω ν  
Υ34 κατοοπαλαίσων η μ ά ς , ηόη reus των άλγ&νων ίκβρ· 
μ α τω ^ έντα ς χομ πξοκατασει& έντας ε η α γ ω γ ο ύ ς ' (τ8 Τ ο  
7ά ζ  ωη$η 7τΊωχχς την Διάνοιαν χομ τον τη ς Ψυχής 
τόνον πας&μίν&ΐ ά$άς.) "Οντως h  τ ω  (Λ,ίνω Σοφ ω τβ  jq 
8&4 'ι% νςά  κατασοφ ι& ησόμενόςτε, χομ έκνενξι&ησό·
μένος, 
*)A  $£8$ ί ακα& εκίος η μομναε too ημεΧ απω  σβμν&ω  

π ξ ο σ ε ^ α ξ ε ,  μ ε τ ά  (ύα ξ& α ς οοωχομ σ φ ο ό ζα ε  τ η ς  π ο μ 
π ή ς ,  cfc'jtfQy $ίκην Χ α μ ά δ α  π ο λ υ μ ιγ χ ς . ΐ .ω ξ α κ ίτ ε ς  ΐ£ 
α υ τή ν  οι π ε ξ ) τ  α ς  ΓΙυλ#? ημέτεςοι-, χομ οσοι τω ν  ε ν τό ς ,
7τεφ ζ'κ α σ ι, ^ιαπβφωνηκασιν. Εί σ ε ^ ΰ η  π α ν έ το ιμ η ς  χομ 
«Υ α υ τό ν  τον  Ν έω ν, τ η ς  $ ά α ς  χομ μυθικής έπ ιτελ χ μ ένη ε  
Ο υ σ ία ς  ή vveoyrs. Η μ είς  όέ χομ τ α υ τ  εν α μ η χ α ν ία  
γ ε γ ο ν ό τ ε ς  τ ω  άΰοκητω  τ η  π ρ ά γ μ α τ ο ς ,  ά π ά ς γ ο μ ε ν  ευΒ νε  2Q 
τη ν  Μ ο ιχ α λ ίδ α  τ η ς  ιεξά ς  Α κ ξο ά σ ε ω ς , τ η ς  κοινής χομ 
ρ υμ φ ω να  τω ν  Πιςων ε υ χ ή ς  τ ε  Χ&{ υμ νω δίας  * ά π ο τ ξ ο π ια ·  
ζομ ε& α  τη ν  ά χ η μ ο ν α ,  τη ν  έκ τόπ ω ς τοι'ς Ν,ομοις Τ8 Χφΐ·
5« ε ν υ β ξ ίζ α σ α ν , χμ{ τη ν  υβζίν  $ η μ ο σ μ υ8 σ α ν* ολ α ις  ος· 
μ ά ίς  εζοςςα κ ίζομ εν  τω ν  οσίων τό π ω ν  τη ν  β έ β η λ ο ν , π εξΐ- 2 $ 
h o is  μ }ν  ο ν τες  τ η  ά & ε ν ά α  τη ς  σα ξκ όε  χομ ΰ π ίτ ξ ο μ ο ι '  
τ ω  τ£  Κυ()<« h  κ ^ α τίςω  φ ό β ω  τη ν  άνΒ ρω π ον έκν.ξ8ομε· 
yo i’ χςμ ΤΗ παςανομησομ* τ ό  §α\οιν μά/λονη'ΐξύμενοι * χμ ΐ 
Το·, τ η  ακοινώ νητη  ηυνεκκλησιάσομ τω ν  άπευκίοάων π λέον  
ηγαμενοι, τ S πικ^ωε ά π α ?λ α γη νομ  r u h  τ 8  σκην8ε, π λ η · 3Q 
γ ά ·  εν α υ τ ω  χομ KahetQ^ets, κομ λ ιμ ά ζ ε ις  * χομ «τ< άλ* 
λο τω ν οέπ & λΰμ 'νω ν ΰττενεγκόντες h a  β ι8  π α ν τ ό ς .
Τ « ν  μεν. y a ^  π α ^ ν τ ω ν  '&ν$ζων τ ό  β ια ιό τ α τ ό ν τ ε  χμ } μο· 

ν ιμ ω χ α το ν , μ ν π εζοατέςω  τ η ς  Τ8 $εσμ3  ά ια ξβη ζεάς  
ε ζ ι χ ν σ α ν „ τ η  ϊπ ικηςω  σ ν γ ν .α τ ε ς ξ ά φ η  ζ ω η , μ εγι^ ω ν ά Ί ·ΐ%  
ν .ψ ^ ο Τ ψ φ ά μ ΐ)/ ο γ  t x g j  α κ α τά λ υ τω ν . έπ ά Β λ ω ν  ΐσμ όν.



Το Λ άμοχησίΗ  No/wa>y ©*5, κα/ τ< των Βελγίντων την 
άί&ησιν προκρ'ήομ των τ5 Κυρία Θεσμών, το άπε^ ίφΒομ  
προ£βν& έ £ α ύ τ α  π ικρ ίαν άνύποιςον, α ιχ ίνην  άπε· 
puvtov.

5 \ξ*Ι f* v̂ *ν τ *ν *ν Προτευχάίς άληΒίξειν h τίκλη- 
σ ιν , H&f ctcc τ ίκ ν »  τα  a yu B a  το ayaB'ov ενεργ&ν, 

tt K94 0 XSj· υ7τοσιρα, συντόνως άνΒελκειν ία υ τα ς  προς 
too ανμ, Six την προς τόν υψ ιςον  τTUT^aeuSd, χομ το πο
λ ίτ ευμ α  s%etv, ως εν Π ατριδι, tv Ουρανούς, egQav άφεν- 

iQTcts π α ν  γεηρον, TTQcye της αναλΰσεως, EtSi τχς 
πρώτης ακ εφικνάμεΒα τά£εως, ττρόν τα ς  άνεκφράςχς 
απολαύσεις τέως οςαν" d) h  β ραβ ε ία  το7$ εν Αρετή 
καμασ ι προητοιμά& ησαν, χομ ποίσχν Βλίφ ιν ΰποφερειν 
Λα την άιωνίζασαν ενκληρίαν. Ου y α ς ετιν όλως τα  νυν 

1 5 κοαρα τ α  π α Β η μ α τ α . καν οποία π ό τ  αν y , προς την 
ελπιζομενην uvtiSogiv ά£ια. ΕI Se χτ/ της των μκΒωτων 
διαμαρτάνομεν Ομηγυρεως, καν ya v  τ% ίχ ά τ η  Μοίρα 
των σωζομένων εγ/αταλίγε'&ομ, χομ των SemoTiv.av προ- 
σαγμά τω ν  άντ'εχ?.Βαι, δεΰοιν.ότας το της περιφρονησεως 

9Ο επ ιτ ίμω ν , την εν Υεεννη κατάκρ ισ ιν , χα} Sid τατο χομ 
προκινΰυνεν&ν αυτών, « όεησαεν. Υ.πά πόσης άνοιας 
h i,  το μικρών Τ ιμαριών τα ς  μ ι ίέ α ς ,  χομ παυροτερων 
Βασάνων τ α ς  Αιχρκετεςας ά&.ά£a<Bxf; Kaj μάλλον ειπερ 
α) μεν, ο ι βραχ& αι σωφρονίζασι χομ καΒαίρΧσι. (τ ις  

3 5 y d ?  ζήσας α χ  ημαρτεν ά π ο  ρΰπα Sε τ)ς χχ Βαράς;) ομ 
Sf λ ά χ ο ς  άσ ιν  άναφαιρετον.
*Ό,σπερ y ά ρ  τ ις  οπωσαν εσίίαιχως, εκ Acyrs εαυτω προ· 

κείμενης κολάσεων, β των τ  ήμερον κχφοτατων, μέ
τριων 'ίσως τινων φαπισμνν, προίλοιτο τα ς  επιπονωτερχς 

3 ο «ί rs εΡης, οΐον ςρεβλωσ&ς, Ρεσείς, μελών εκ τομας ,- Λ ___9 _______  __ *........ - ' . .. ^

’EwsoJu} Κα&ολίχωτέ̂ α. 105

h i δοκιμάσω το πυρ, άνοητότατ'ατε χ<μ άΒλιωτχτος· 
35 Παραπλήσιας χ μ ; ό την των ’Λ» Βρωπων απάτην υπέρ τ*ν. 

Τ8 Θε5  Δο£αν ήγαπηκως- fcroff γάρ όντως τετυ-G 5 φλωτομ.



1 c  6 Νιχ'/ιφό?8 τϋΒλεμμββΈπ&λνΚχθολιχοόΙφΰί.

0 λΛ’Τ«/> σ κ ιά ς  επειληιμμενοε, tj Νηός ϊχ ν α ς  εν Ζ δχ- 
β-.ν, ouT ctfrt εχ & ν tJ iv . 'Ε π ά  r o ly e  ei φ ιλ ο δ ο ξώ , ζη - 
τ ε ί τ ω  δ ό ξα ν  τη ν  άληΒητε^ ngq μ ε να σ α ν , μ η  τ η ν  ψ ενδο- 
μέιην  κ# π α ζ α ^ ε ϋ σ α ν ,  Ά ν Β ς ω π ο ις  π ςο σ χ ε ίμ ενο ς , v&j 

ο ϊφ ιςά μ ενος . ‘Ο γ ά ζ  *ΑνΒ ζω π οις σπευδων άρεσκ α ν. c
%  it  ^ Λ , Γ ν  Κ  Α / /  Α / Ι ^  « Γ Λ / » ί < Ι * # Λ  Ο ' Λ ^ . νγΤ Τ λ  ,  ^  „  

»
ϊ> μ ί ΐ ι ν  -/ivtav» <*.» j , ' i < i o · ·  ι\«>^ ο  * «*  t i t j 1,  ccyvisvctf Ι Ο

ŵ cc-i'fxov αυτ^ί, >(â  #HcAy3 «v οπίσω Χξ^ϊί, των Ιχνών 
αντν  λ-^«%£α/, ciury δικαιωμάτων εζεχε&οη* Μι) 
yrco y^C τ,5> '70̂ y» sV# X fι^δ.
'JpoTf ταύτοις επ&γομενοι λογισμοϊς, απελαύνομε? πα·.

ζχυτίκοί των Betxv Σηκών τπ· άν όσιον * yre τόν* hyicv 15 
,;A r̂ov r# «veaj« >yi/ ακαΒά^τω δ&νοtj τόλμησαντες, ire  
μην εμπςα&εν της καλινδΰμενης τω της Μοιχείας βος- 
βόξω T8S λαμπςχς βαλάν natf μαξχαςωδ&ς λογάς της 
ίεςχς Τελετής. ΟΒεν iv Κνςΐω χαξΤεξωμεν τα  Ιπες· 
χόμενα· 3β

τ ο τ



ΤΟΤΣΟΦ&ΤΑΤΟΤ ΜΟΝΑ2ΤΟΤ
ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΤΊΈΡΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΝΙΚΗ- 

ΦΟΡΟΤ ΤΟΤ ΒΛΕΜΜΙΔΟΤ,
ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ 

τS  ά ν ε γ ε ξ & έ ν τ ο ς  π α ξ  α ύ τ ϋ  Φξ ο ν τ ι ς η ·  

ς ι χ ,  i n  τ χ  τ ζ ί τ α  τ £  α ύ τ χ  Β ι β λ ί #  

ΠΕΡΙ
ΠΙΣΤΕ ΠΣ ΛΟΓΟΣ.

■ c7f colas τδ beancra rS arcs, kp¥ 
ξκλε·/%7ϊ ($om?rtus> ο κατ’ ευδοκίαν at* 
τδ x&f χξηςότητα κΊΐτως τ£ καθ’ ημχς ■ 
1ες$ Φςοντι<ζη(& Νικηφοξοο, εν μονάζα- 

σιν 'Ιεξευς ynqcuis χ&ηΎ.ς, των της νμων (OiorrjTos Ευ
χών επιδεης·» την πωξΰοαν υμίν υγόμνησιν εζ αγάπης 
V7fuycq2vx, φάσης «υτ»)* νποτυπωσεω: ίτεςας ττςοεκίϊ 
Βε μένος. Έττ»^ γά ( 'xqooTi'&v τψ Χξΐς*ανω xgy ποξν*

3 5 Των xvotyxcMTOtTw H&voq την ξ.υσεβει#γ τ&ντΐ\Μ
Tctvry συζζν, ζω>} 7$ φΛξύσν »«·

1 νεχοη·



ι ο 8 NflW ôV8 τδ Βλεμμ$β
νεκδκμαν, a&ovfe* πιζευαν κ& ομολογαν H&f κκςυτίαν 

οτ< Θεο*’ « ί  tV<v, ijyf*v xcriot μlot SeortjTos άκατά· 
ληπΊος K&f απρόσιτος, εν τ /̂σ< τελάαις reus 'Ύποτά- 
σεσι, τα 1Ιοοτ(>< x&f τω Ύίω Key τω οΐγΐω Πνεύματά 
"λιΑιΤοε ό Γ1«τ»)^τ ukLtos ο Tics·, οίκΐιςον το Πνεύμα 5 
το ayiov , ο Πατ^ άγε w jrw * ό Tics· «κ uyhydros' 
iym  r,ae ya^ rev Tiev ο ΤΙχτνζ στξο πάντων των αιώ
νων §εοσ:ξεπως' το 1 Ινευμοο το ay /ον, 8 yevurrev, 8% 
etyevv9iToi\ cefts.’ ϊκποζευόμενον Ησιω̂ ως παξά τη Πατςός. 
ο Πατνζ νν ά « ,  Ηομ ο Τ ιοε *\ν ccet, το Π νεύμα το ίο*/ qr
ccytov yv cch

|ζα) ωτϋΐζ hk tetv tevomtu7ioTe Τον*Ηλιον ctvev τη ο/κ&8 
Φarcs, ΗΤως η$ϊ τον Πατεςα Κνατοάτιε φαντα^η- 

να/ ολωνχωζϊ» τη  ϊ <«· Η«τν\ς yct<> ην ο Πατης ccci. Atj. 
λον Ιν ότι κ.οί/ Τίον αχ?ν  « « ·  Δ» ο κατά τν\ν χςονικν,ν 1 5 
οίςχην, ωσαες ο IΙωτης αναςχος, πτω η#} ο Tics «ν«ζ>· 
χος. A ayα ς φ  ο Παττ,ξ, Key ά «  Π«τ«£* άά ψ  ο Τ ics,
H# ««T ics . Ίο y «e  θ«ον Τ(.>οπ»?ν η π μασιέται· Kara 
<̂ε t>jv φυσικήν 'Α^χην, « τ ’ «ντο A m  ον, «κ οίνα^χος ο 
Tics'. A fxn yctf έτιν αυτ$ ο Πατνις Hcrioidtic, 8 λτ,μιΗξ· 30 
7 <κ>ί. Movos το.νυν κατά τψ  φυσικήν Αξχκν αναςχος 
ο Π ατ*ΐξ, μν\ εχων τινοί Αϊτιον εαυτΗ. Διοίτοι τητο Key 
β Κύς-ιοί τον αύτ* ΓΙατε^α τιμών ελεγεν, ο Πατηςμπ μα
ζών μ8 tei' JM«<wv cos’'Αναρχο?, ως 'Avoutios, as Άξχνί 
φυσική, Key κατ' πσίαν αίτιον τδΤ ίδ. 3 5
' Ώ 037*? ^  °' *Ηλ<οί φυσικών η#} «Vfu rneff τraSar, «

βςαάυτΪΊτος έκλαμ-ψαςτο Φως, ηκ αποτέτμντα/ Τ8 
Φωτός * έ<»< ya(> το Φαί κμ} αυτ8 Κ& εν αυτω  * 7τα- 
ξχπλν,σίως κ& ο Π α τ^  πσιωΰωε naif οοχςόνως acof aVa- 
θα ί yfvvjij'ras τονΤίον, «<J οστωσπν $ιίς*ιτ8Ύΐ8' tet χ&ξ 3° 
c Ties U  τη Πατροε oca, ngy ίν τω  Hare' a « ,  KM 
ο I Ιατ«£ εν «υτίο α«. Koe/ το Πνεύμα το ay<ov εκ τ«  ΓΤα* 
Tfcs «β* εκττο̂ ευετοο/ * >̂ α/ ν̂ τα Πατ^'« κα/ εν τα Tia 
?7<ν α«.^ Kod/ ό Π ατ^  Key ο Ύίος ε’ν r f  ΓΙνευμαΤ/ τα  
ccyitocect. Μ ova? «ν κατα τητο Kot&teyv.ev υι a y /a j j  
Tfias. Κα/κατά τταντα ίΐ?, πλην των '’ΐλοτ»)Τ«ν, ό Πα->

r«e



Λίγος irsgl Π(?εως. log
Τήζ X&f ο Ύ,ον » ηομ το Πνεύμα το αγ/ον «ν «σ·/. Θροί 
τ;·λ«04' ο ΓΙλτ^ . Θροί τέλειον ο Vice. Θεόν τέλειον 
το Πνεύμα το άγιον* « Λ ’ eiv Θεόν, a τξίις Θεοί. Thv 
μεν yci<? Τ(?«ί· ’AvdfaTras·, «Λ α  δη thv δύω, tin e« 

5 <7/v effletv ανΒξαιπον ΪΙνα καν φύσεων ωσιν ανΒ^ωποι παν· 
Tff μιαε. Aw άδηλων yu(> διακέχςινrotj πςδόγματι, 
H# &e?»f «t/ray ιδίαν εγρ πεξίγςαφην τοπικήν * «Λ α 
Hey Χξόνω, ηομ γέννησα, βπλησα, ĥ H δυνάμει, η&δό’  

KSC1 ποΑόίν « Λ ο/γ ετεξον έτέςπ διείςγεrctf· Π«(>«· 
|ο πλησίον τι καπι των 'Αγγέλων υποληπίέον. Κάκ&νωνγάς 

άκατον ίδίω τόπού νοεςων πεςιγςάφεται* διότι παντεν 
πεζιγςαπΊοί, βα&μόν ccAov «Λ α  κεκληςωτοη ’ α&{ 
αΑον αΑην εΑαμψιν δέχεται* ηα) ο μεν πύότερον, ο 
ο υτεξον, η^ομεν, άμεσων, ο ο 8Ά άμεσων, «Λ  »; 

15 λ’ tVos·, »} Λα ττλαοναν-'ταν μεταξύ’ >{«/ ά,Αον άΑαχπ 
άποτέ Αετοί) * HS4/ «πλαί· εΐπείν, ποΑά έτι τα  έ£ αΑη· 
λων αυτϋν διατέμνοντα. Μόνα δέ τα τ?1α πςόσωπα 
την υπεςτάτην, Θεότηταν Ητε τόπος απ' αΑηλων δϊίτη- 
σιν, οτι απεςίγςαπΊα, >{gtf οτι πάντη τε ycy πάντων εν 

*© αΑηλοιν πεξίκεχωςην.ασιν ατες συγχύσεων’ πτε χρόνον * 
πςοαιωνια γάζ όμίί τα  τςία x&f νπεςχςονa ■> ηομ a το μεν 
πςότεςον, το <|ρ /μρτ’ αυτό * «Λ α x&f μία τόίν τ ι̂σ) Ba- 
λησίντε H&f Θίλησιν * μία Δύναμιν παν&ενην' Ι.νέζγοια 
μία παντΗξγικη’ μία Κυςιότην παντον.ςατην ’ Δόζα, 

3 5 Ααμπξοτην, υπέξδο£ον, υπέξλαμπςον, η αυτή τοίν τςι· 
σ'ιν’ όμοΗσίων τε τοίν αυτοΊν ηομ ομότιμων το υπεςϋσίον. 
Ouroo τοι τα ΤζΙα εν αξαςότων άτ'ν, ασυγχυτα , τοαν 
υποςατικοαν 'ύιότησι 'όντα ηςμ πιςευόμενα.
Ί^ιότην Λ ηοά 'Ιδίωμα ηομ *ίδιον λεγετα) ·> το μιαν εκα* 

3 °  ζην χαςακίηζΐ ι̂ν.όν 'Υποτάσεων γνώρισμα  ̂ δια το 
ίδικων εΧείνώ μόνω πζοσεόνοί) τα, a ifiv^lδιον, a μην η&ζ 
«Λ α  τι»/. * Το γάζ Hotj «Λ α τιν) προσόν, τ aro κοινον hW 
&κ ίδιον. Οΐον, “ΐδίον τδΠατζόν τό λγεννητον' tSto ΐδι· 
kων μόνα προσέτι Τα Πατ^) * μόνον γαζ ο Πατης Αγεν- 

35 ί^το?, ρτγρ/ η# μόνον Πατηζ· "ίδιον ra T/a το Γεννητον, 
uίδιον τη ccykt Πνβύμοοτον τό 'Ekrtc§iut<&ot{ ftotgx ΤΗ Π«·

T(»Of·
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ψξόε. Ουηδε τό Πνεύμα ymccTetj το άγιον, yte ό Τtoe 
(χποξ(υετα{. Το μεν τόι ακίιϊον χμ{ άπεξιγξατίΐον χμ} 
ύπεξχσιον χμΐ τά  τοιαυτα, Κοινά Πατξόε ksH Xi* χμΐ 
ctyle Πνεύματος. Διά T yre xgtj της B&us φΰσεως ’ιδιώ
ματα λεγοντομ. Της Βάας μεν φυσεως, οτι φυσικά H&f 5 
8% υποτατικά Teas Τξίσιν όμοτΐμως πξοσοντα της Βεοτη- 
ros ύποτάσεσιν. ’ιδιώματα δε, ως cc&y πασ% φυσά·, 
•πλην μόνης της Betas yaiots, πάμπαν άμέΒεκΙα, μητ Άν- 
Βξώποις, μητ ’Αγγελοις όλως ενΒεωςαμενού. Κ«λ«Γ«/ 
δε Ουσία, χμί Φυσις, χμ} ΜΟξφη κοινώς, η των ιδικάς ι0 
οντων Πεςιοχη’ Ο ναι», ως yea act’ Φυσις δε, ως φυχ- 
cot rots Χποτχσ&ς' Μοςφη δε, ώε όλων των μορφωμά
των των υσ: αυτήν, ήτοι των ΧαξακΙηξων συ^ηπίικη» 
Tot δε περιεχόμενα λeyovraf χμί” Ατομα, χμδ 'Υποτάσεις, 
χμ( Πξόσωπα * χμί wΑτομα μεν, διά το μηδέν αυτών το· ι j 
μην, ήτοι διαίξεσιν επιδεχε<Βομ. Της y άξ ά\Βξα>πίνης 
yaIces, ταυτόν δ' άπάν άνΒςωπότητος, &s T8S κατ οαΒη- 
αιν ΆνΒξωπχς διαιββμενης, χδας αυτών eis ccTkas ’Αν- 
Βξωπχς τεμνε&αι δυνατοί/' ζωα λογικά use} Βνητά, vy 
χμ} επίσημης δεκίικά. Kctj κατά Tyrov τον λόγον, οι Ιπ\ 30 
μεξΗε άτταντες, ’’Ατομα. 'Χποτάα&ς δε, ok υπό την 
φυσιν ετωτα χμ/ μενοντα, καΒοΑ8 τ  αυτής £σης χμ/ Βεω- 
ξΧμενης εννοημχτικως· των δε, μεξίκων οντων, χμ} τό «· 
vetf εχόντων πραγματικές. Ώξόσωπα δε, διότι εκατόν αυ
τών οϊκ&ον«%« χαξχκίηξα το7ε λοιποίς άκοινάνητον· Τμ· 2$ 
γχξ8ν Κοινόν επ\ της Βεότητοε, μιαν Ουσίαν, μιαν Φυσιν, 
μίαν Μοςφην δογματιζομεν. ”Ατομα δε τξία, Τξ&ς 'Χπο- 
Τχσ&ς, τρία Πρόσωπα χχςακΙηρσι τρισ) χαταΑηλοιε,

· '  1  Ϋ  } ,  »  ,  9 /  *  *e r  yy Iόιωμασι γνωξίζομενα.
Χχςακίδξ δε λεγετα/ της πατςικης Τ  ποςχσεως ό Τ  ιός, 3© 

χχ οτι αυτός οτι τό "ίδιον τ 5  Πατξός. Ύίε γάξ
τχτ άν υπονοήσει, Aoyyμβτεχηκως$ aft?οτι κχΒ'ό Π<*· 
τηξ ό Havre εκ ry εχ&ν Τ  ιόν χαξα κΙηξίζετομ χμ} γνωξι· 
ζετοη, χμ} ότι πάντα τά  τ 5  Πατςόε εχοον ό Τ  ιός εν εαυ· 
τω , μενων̂  Τ Ιός, δείκνυσι τόν εζ y, καΒάπεξ άκων αυτχ $$ 
φυσική χμ) άπαξά^ακΙοε. Αιό κομφησιν, ό εωςακωςεμε,

βωξακ*
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εωξΛΜ nsij τον ΪΙοιτέξ». Ν& δε ων ο άναςχος φυσά 
Θεός, όμοφυης υπάςχα λόγ8 πηγαςικός. Π ατη ξ δέ ων, 
γεννητικός fan ομοασία Τί£. Αιά τϋΤο κ& τ£ Θ?5  Λόγος,' /ν«' ~ η  ' c » / ' #Τ;οί τ »  Πατξος ο Λυτός.

5 Ο ™  ο Tics' Λόγος tS ©eS k#  ΠαΤξός, δί 1 7 r«- 
σ«ν την κί>ση, « ί  <i< οίκάας σοφίας re JWapfo»? 

έδημιύξγησεν ο Πατηξ. ̂  Αυτός γάξ fan η τ£ Πατξός σο
φία· hsm δυναμις. Ουϊος δί ημάς ευδοκία τ5 γεγεννη- 
κότος αυτόν ένηνΒξδδπησεν, εν τα  ΐΐατξ'ι ων ηομ μεΒ' ημών 

1 ο γεγονως, (άπεξίγξατίίος γάξ  *) ηομ Σάξνα, Ψυχιη-, Ν£ν, 
Λογον, Θελητιν, 'Ενέξγ&αν, πάντα τα  κατά φύση τω 
άνΒξάπω πξοσόντα πξοσάληφε > μη δ'αυτών των μετά 
την πξοότην αμαλίαν έπεισαχΒέντων ημ7ν παΒων, ων 8 
καΒικνάτοη μωμος, μάνας άπάξατος. ’Α?λά x&j ταυ- 

Ιζ τα  διά πόλην συγκατάβαση πξοσηκάμειος, ηα μετα
σκευάσω πξός τό χξάτΊον πάσαν την άνΒξωπότητα. Κα/ 
απλώς «ττ«ν, τέλειος γέγονεν "ΑνΒςωπος 8 κατά φαντα
σίαν η δόκησιν, ά/λ' όντως a&f εναξγως ύπάξζας ‘>ΑνΒξω· 
πος καθ’ ημάς όμπ Hgq ύπέξ ημάς. 

ί ο Κ α θ ’ ^αί· μεν, οτι σν&ηφΒ&ς εν Μητςα Γυναικός, ζωο- 
πλα&άς εν αυτ%, χυοφοξηΒ&ς, έφ' οσον, η&} καΒως 

c της φυσεως έδίδχ Νόμος, ετέχΒη βξεφοπξεπως. 'Ύπες 
ημάς δέ, οτι πες η Συληφις έ£ άγΐ8 Πνεύματος, άτεξ συν
δυασμέ, σαξκικης εκ}ός ηδονης, χωξίς τίνος έμπαΒΖς εν· 

35 νοήματος. Ή  τ£ Σώματος συμπηζις εκ πανάγιων θαμά
των των παξΒενικων. Η τελεσιβςγία τ£ Σχήματος, εκ 
πξάτης άξχης, ε% αυτής της ΣυΆηφεως. Ουτω γάζ 
επ'ςεπε τω δίχα ασοξάς. ‘Ο τόκος άνευ ωδίναν, ηομ την 
της γ&ναμενης Παφενίαν 8κ ελυμηνατο. Μεμενήκε γάζ 

5°  αυτή ΠαξΒενος μετά τόκον, ωσπεξ rv η$ό) πξό τόκ»
ηομ πξό σν/ληφεως* η η$μ διά βΐ8 παντός 'Λ&παξΒενος, 
άχξαντοςτε xgif ακηλίδωτος. Τοιαυτην γας επξεπεν β- 
vaf την τεκ&σοον Θεόν. Καθ’ ημάς οτι σώμα χοϊκον ανε- 
λάβετο φΒαξτόν έκ των τιασάξων συντεΒ&μένον Xu* 

55 μων, Ψυχή. Τξιμεξά ζωοπύΐύμ ενον, εμφυτω Βεςμά Hjff
δυνάμεσι φυσικάός διοι*ύμ*νον\ πάνρ Yffif δίφη ΚΜ το7ς

α&οις
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ά/λαε άνεγκλύτοιε της φύσεων ά&ενημασιν ύποκάμενον. 
*T?ε'ςημάε, ότι πες δ -ψ/λ ·̂ άν&ςωποε ην, ά?λά ‘'Αν* 
Β^ωποε ομϊί κομ ©εcs. Ου γάς τςασιάε εν. τδ εινομ ©toe,
«V το γενέ&ομ *ΑνΒςωποε την οικείαν εναν&ξωπησιν i£e- 
τέλεσεν, ά/λά με*', as ©εόε όσιες ην, γέγονεν5 Αν&ξοοποε $ 
όσιες δκ «ι», δκ « ί  θ««ν 'φυσ·«ν την avfyomivtjv <ptW fif- 
ταβαλων, ν?ν στςοσ&ληφεν, ά/λ' εν tc7s οικάοιε οςοιε μεί· 
νασαν, §εωσαε αυτήν §ιά τδί «κ^αί ένωσεωε. £ΐατσες 
γάς τω Σιόηςω το Πυ£ ϊνδ/Mfvev <?λ<κωί·, *κ ττυ̂ Τ μέν αυ
τόν, tvs <$t- τδ Σιόηςχ φύσεωε δκ ε%ί~ησι' μένε* γάς χτος ίο 
κ$μ μετά την έκπύςωσιν Σιόηξοε, y&j πεστυξωμένόε Σίόη* 
ξος ίςί τε ηομ λΐγετομ. Τοιβτοτςόπωε τ% βςοτεια φύσε* 
ο 'Ύιόε κομ Λcyos τ 3  ©ε£ n&f©tos ένωΒάε, ε&έοοσΐ μέν 
αυτήν, τδ Je βςοτάαν «να/ φυσ/ν «υτ^ν δκ efchvffe. Me* 
ν« yaf αυτ>ι βςοτεία φύσιε κ§μ μετά την &έωσι\>, κ<Μ ι 5 
τεΒεωμενη φύσιε βςοτ&α Κ& λέγετομ κομ h i  * τεταμ έ
νη σάς% μετά Ψνχηε νοεςαε, λογικηε, &ελητικη?* ινες* 
γητικηε.

Έ 776* ^  νόθβν δ άμαςτία κομ σίαξά φύση, ( ε£ω$εν γάς 20 
ημιν> 2ταν μη νηφωμεν, επ&σέςχετομ.) ταύτην εικό

τως ο ©ε 'οε ήόγοε δ στςοσελάβετο. Πάλη έστε* τδ»' TTfdf- 
ληφΒάσαν Φύση όλην έΒέωσεν, άνεπίβατοε ίίκοάωε η 
Βεω$&σα ά-φαυτοε κατά πάντα Τξόπον ry άμαςτία 
μεμένηκεν. ΆΤλ" 3ό'έ σίςοοάςετις η άμφι^επηε ην εν Χςι~ 2 $ 
*>ω· Πςοοαςετικόε μέν γάς ην, άε Αύτεζρσιοε, κατά
το άνΒςωπηον ο Χξιςοε, οτι xgj λογικό?* Παν γάς λο* 
γικον αύτεξύσιον. Παν όέ αύτεζύσιον πςοοϋξίτικόν. Βδ* 
λ^ί <ί? κομ σκέφεωε κ&) γνώμης κομ πξοομςέσεωε * ωσχαζ 
νμείε, εχξνζεν άδαμωε' ωτσεζ «υ δ όέ νηψεωε* ©εόε 3$ 
γάς ην κατ άμφω, τό μέν, φύσε*, τό όέ, §εωσ&. Διό όη 
Ηομ κατά τδτβν τον λόγον ττάσηε άμαςτίαε άνωτέξοε ην*
Η γάς έ£ έπισφαλκε πςοοαςέσεωε τό άμαςτανην * « κ&{ 
παςάπςοοάςεσιν ε£ άπςοσεζΐαε ημιν έπιγινετομ* MxfaoV 
2έ κομ αυτό τό άπςοσεκί&ν άμαςτία ί<»ίν, η τόωε γϋΡΒί 
άμαςτίαε άςχη. Διάτοι τ 2τό n#j των άχασίων άμαξ·

Τημοά



τημχτων άσηξατΙόμεΒχ λ'καν. 9θΒεν $'αττείςα τό ou- 
tuvi 7relay ex« το αίτια rov «χε πεςάσδυσιν;
Π ?οαίξεσις μεν αν άπλάς h i, Πξίοόος στξός τ'ο οάξετόν, 

tiyav αύτεξάσιος ’'EAoytsr of μη m̂ os το Κλητόν’
5 r\Ttc σΐξοσεςι σταντι λογικά κατά φυσιν. Πξοοάξεσις

heyeruj πάλιν, η πςό έτέξϋ cutjwis, ητις. γίνεται Be-Afc 
iffοηγησαμενης, « τα  K^Ws· μεθ’ ηρ »j 7/< oV re έκβα* 
λης κξιΒεν ι̂άΒβσις ίίπετομ, apj hsysrcq Γνώμη. Την Γνα>· 
μην, η νυν όηλαμενη Πξοοΰξεσις, « τ ’ αν η (ζΊλογη τ S <ίβ- 

j ο £αντος καλα <£ια<5<·%ίτα/. Τ>?Υ τοιαντην Ιίξοάί{εσΐγ, άκ αν 
« 7Γ« τ/ί ευ φ̂ οναν «VI τ£ Χξιμα. Ποιας yctf ην ϊ>αλ?,ς 
εν&ης } η τίνος Των εκ Β̂ λ̂ ί· ο ,Βανμαί~ός Σύμβολο?, η 
Σοφία τ& Θεβ ncy Πατξός; Ή  πως αν οτξοσαφΒείη Πξοοά· 
ξέσις η εν ημίΐν τω πξοεκλεζαμενω το Αγαθόν κχΒώς με-

1 j  μχξτνξητομ; Κctj γάξ Ήσοάχς ττξοανμκεκξαγεν * οτι «
ττξίν η γνωνομ αυτόν η 7τςοελε<Βομ 7τονηςά εκλεξετομ το ?> 
’Αγαθόν, T t r ’hiv ar’av γνοίηπονηξά συνολως ατο>,ατ άν 
στξοελοιτο. Το <Γ ’Αγαθόν εκ πςωτης άξχης εκλίζετομ.
Κομ ανΒις ’ 7Τξίν η γνωνομ το ilcu&ov ’Αγαθόν η Κακόν »  

30 « 776ΐθ« πονηξίοο τ 2  εκλίξαι&ομ το ’Αγαθόν. ’ Hyav τχ̂ ο »> 
στάσης γνωσεωε το Tlca&ov εν ακξχ νηπιότητι στςοί το 
Πονν̂ ον ατταθαί' εχον x&j άξφεττωε, το Αγαθόν οίν.ειωσε- 
τομ. To Jl? TTfiv η γνωνομ, κατά το φαινόμενον είξητομ. 
Πότε γάξ ην μη γινωσκον τό Παιΰίον, εν ω τταντεί οι Βη-

2 5 σοίυξοι της Σοφίας ηςμ της Γνωσεως οι άποκξυφοι, καταλ-
ληλοις κοαξοίς εφ'οσον εχξην, φανεξόμενοι j Τούτον hi 
Key τό Σοφία ηομ Χάξιτι πςοκό/fletv μετά της ηλικία̂  η 
τον Ίησ2ν, κατά τό φαινόμενον δηλαόη. Tiff μεν yaf 
ηλικίας επίίοσις ην αυξανόμενα τβ Σοψατος φυσικως. Σο» 

Ζοφίας $ε ηομ Χάξιτος των ττξωτίτωνάκξοτάτων ακ ετπ-, 
όοσις,άΤλά φχνεςωσις ευκαΐξος. Ταγα?£ν όΧξίςος, Θεός 
ων ηνωμένος τ% άνΒξοοτϊίνη ασία καθ’ υττ^ασιν, ην^/iya· 
Βός ως θεός.. ΕΤχβ όε ηςά ως * ΑνΒξωσίος αυτεξασιως το 
’Αγαθόν, κατά φυσιν cv. v£l<mff γάξ το. Κακόν Ηί̂

3 5 ή*Αμαςτία σιαξά φυσιν · ατω $η τό ’Αγαθόν η 'Δξετη.
κατά φυσάν hi. Διά τατο K&j η 'Αμοξτΐχ tijv τοιχντην

Η
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sXtjxe πςοσηγοξίχν, ως αποτυχία τ S κάτω φυσιν καί ‘Α* 
γα$£· ΟΙ μεν «ν γγελοι δυσκίνητοι 7Χ(>όί· το κακό»»
Λtycvrotj καί «»<■» τ? ττ.·()< ©fov π^οσ-Γ^Ζα, ry *κ«- 
θνν «^αμψβ# ry συν*%« βοτ,Βπμενοι * y ό* τ£ Κυ$»/« Ψυ· 
χ»}, 9ταντρλ«ί 7Tfof το κακόν ακίνητος ην, αυτόν εχκοα j  
τον Θίον Λόγον ev «*vry # κατα %tW, οβελοί καθ’ ενωσιν. 
Κα/ »j jwtv, T»jv ηγεμονίαν ενηνγπ τη Σώματος ’ ο Se ®εός 
Λόγος yv «υτϋν ‘Ηγίμών, αύτε^ασίοος επόμενης αυτω, 
Η<*/ ryv ra θ«8  Βεληματος αύτκ καί λίαν επιποΒκσης 
εκπληςωσιν, τω την αγιότητος υπε^βάϊλοντι. Διό καί ΙΟ 
c Κυ̂ ίΟί ττ̂ όί τον αυτϋ Πατίζα πςοσευχο μένος εν τα> κο«- 

τη πάΒπς, w  ’"Λνθξΐίοττοί· γρν * Ο  χ  άί *ya> θ/λω 
«Α ’ άί συ, ypvy9)ir<y τό Βέλη μα σπ. Κα) γχζ £τοί 
ο Λόγος της τ η Κυ?ί& Ψυχήν, ίίν είδυίας Βελημα τη ήνω- 
με\Η ταυτη ©ffc? Λόγ# κ$η τη Πατςός. IJ

μεν tv 6 Δεσπότης τα των όπλων, Sid τχς όπλκς, 
ά λυπ ες thv δκλΗς. Δεσπότης γαζ ην, β  καί Sh- 

λιν.ην οίληφα μομφήν, ιπε*\α κατ’ αλνΒ&αν, βύν ημείς, 
*ό’/·ψ«, νυ~αγμόν εφεςε, κοπιων ην, λυπύμενος ην, ία- 
κ ύ̂ων, δαλιών, αγωνιών* α7λ εκπσίως. Οτε Βέλων αύ· 20 
Tcjr ενεόίδκ τη αυτπ ανΒξωπότητι τό 'ίδιον αμέρπΊως 
ποιαν, τητο ύπεζ ημάς. 1Ιοόλ<ν επινεν, εκαΒευδε,
διελεγετο, χαΒάπες ημάς ’ α?λχ ίταντα αναμαςτητως,
Κ& τητο ύπε(ΐ ημάς. Τ ίνι γας αν ημών tv το7ς φυσικόΐς . 
Κ& αδιαβλητοις εΰξεΒάη Si όλΗ τό οίμεμπΊον; Έπαχενΐ 5 
υπίς ημών, ηλγα τη εν Σταυξω πςοσηλωσα καί διατά
σε*' τέλος, απεΒανεν. 'λΐλ'εΒελκσιον ην αυτω η$Η τό 
πάΒος, καί τό άλγος, καί τ ° Βαναν. ’’Επαχεν η Σαζ]*, 
ηλγοι φυσικω; η Ψυχή Sioc την αυνάφβιαν. Έξ αυτής γαζ 
η αιΒησις τη σαςκί. Πλ»)ν η θεότης η εν αμφοίν, ηκι· 30 
παχεν, ηκ ηλγα. Τον γάζ τοικτων τό Βείον ύπίξτεςον.
Η Ψυχ»; όιηξητο της σαξκός, α ^ ’ η Θεότης ε£ αμφοίν 
dSiοάζετος %ν. Παθύον γας ό Κυξίος καί Βανων καί ΤΛ" 
φάς, απετινα£ατο την φΒοξάν, ηομ τα  της φΒοξαί[
Καί μετασκευασας αύτπ τό Σώμα πςός αφΒαξσίαν, κ& 3 $ 
τν.ι· 'Wdotv Ψυχ)*ν κατ’ ε̂ Ησίαν, ως ©mV πξοσλαβόμινος,

ανίςη
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άνετη τξΐήμεζοε. Έγω ya f τίΒημιτήν ψυχήν μα φησίν, 
'hot, λάβω πάλιν αυτήν · εξασίαν ίίχω Buvaf uvrrjv, μρ) 
εζασίαν ίίχω λαβών πάλιν αυτήν.
|£ι δί κ<?} μετά τήν *Λνάτασιν ο Κύξιοε εφαytv, ά/λά 

5 κατ’ οικονομίαν τατο πεποίηκε, τοΊς ιδίοιε παξιτων 
μαΒηταίε, ωε αύτόε ην άναταε ο πςότεςον ων μιτ αυτών. 
*Οταν δό λίγω κατ' οικονομίαν, τήν Φαντασίαν εκκ̂ άομομ. 
Kotf y«Q εφαγεν άληΒωε ’ τήν τ ζοφην it κοανοπξεπωε, as 
olitv αύτόε , διωκήσατο' Διά τατο κομ τύπαε ύπεδάκνυ 

ίο τΓλ^γαν, μομ τά  γεγονότα μεν, μή οντα δε, παςόντα ποιων 
ωε παντοδύναμος, 'ϊ.πά τοϊ ye το Σώμα εκάνο, ( ere λ*· 
y ω το Σώμα εκείνο, σννεκδοχικω: φημι τ£ Χ(?ιτα το τε- 
Βεωμήον Σώμα ρετά τής ΤβΒεωμενηε ΨυχΤ,ε αυτί:) πά· 
avis ενδάας, πασηε άντιτυπίαε ΰπεςτεςον γεγονός, are 

15 τςοφάε, ατε ψηλαφήσω πξoaiero· Διό μομ μή κατά 
Σάξκα νυν «να/ τον Κύςιον λεγομεν, as τά  τήν Σαζκόε 
άποΒεμενον, Τξοφκε εφεσιν, ύπνον, κόπον, μ$μ τά  τοιάυ- 
τα, πςόε τάτοιε x&j τό άντίτυπον. Tc Σώμα γάς αντί 
διά τήε άπεκδύσεωε τ ήε φΒοςάε, uvevieis άππελί&η, 

30 Kotf άπαΒεε, μομ άναφεε, μ& χΒάνχτον, α μήν μ&4 
άκΐιτον, ητ αν «ττεςίγςχπΊον. Ταυτα γάζ μόνη* Βεότη· 
tos. Κα/ ’ίν άπω συνβλάν, όσον μεν ήν δεκίικόν Βείων αυ·

Αογος περί Πίπως. 1 1 5

χωμάτων το ανΒςωπηον τα Χςιτα, μετεχεν υπ αυτα τα 
Aoya, οια τν\ν ίνωσιν όι tjv μςμ σβπίον ετι μςμ πςοσκυ- 

2 5 νμτόν. *Οσον δ ακ ην δβκΊικόν α μετΐχεν, ha καν τευΒεν 
το, Τε διάφοξον των φύσεων τα Χξίτα, τό, re μοναδικόν 
τα πςοσάπα yινωσκωμεν.
Π ?  εσβεύομεν τοίνυν Ιπ) Χξ/ςα μίαν ‘Τ πότασιν σύνΒετον, 

ίκ δύω συντεΒαμίνην φύσεων, Θεότήτοε δηλαδή μομ 
ΚνΒξωπότν\τοε, ά/λήλοαρ ηνωμένων κατ’ αυτήν τήν τα  
Aoya *Τπόςασιν. Διά τατο γάξ μ$μ τήν τοιαύτην ενω- 
σ/ν, καθ’ ‘Τπόϊασιν λίγο μεν, ότιγ,ία 'Ύπότασις εκ των 
τςιων τής Θεότητορ 'Υποτάσεων, ητίν εςιν ή τα 'Ύιζ, τά e 
δυω φύσεις ά^ήλοας ηνωσεν άσυγχύτωε εν εαυτη τε μ#} 

35 *«$’ αυτιίν. Ου y άζ ύπότη καΒ'αυτό καν άκαζίοάωε τ· 
τα Χριτα άνΒςάπινον, ως αν 'Ύποτασιε τατο λόγοιτο.
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Κομ yάξ uk ίχαην. Τ* yocg ην το κίξδος νμίν το BeaSmoy 
μίαν \σιό~ασιν ; ’ΛΑα την φυσιν ο Θεός Aoyos «V ίαντω 
πξοσελχβετο πάσαν rye άνΒξωπότητος, 'ίνα Βεωση παν· 
τχς ημάς. **θΒεν μιοκ ‘Τποςάσιωε κηξυτ]ομ*ν τον Χςι· 
ς-ev, χρ} δύω φυτεοον ηνωμενω" άϊληλαις u<rvy%u rots tv»· j 
ση ακςαν, άδιαΐξετων μενχσων άϊδΐως ex re άδηλων, vp} 
της'Τποτάσεως καΒ> ψ ηνωντομ. Των δε φύσεων εχασων 
το άσυγχυτον, χομ τα πξοσόντα ταυτοας άσΰ'γχυΤα 
τάϊ Θίλ)}σβί· xpj tccs 'Evefyeixs φημί. Mivet y$v ή Bet· 
χη Θέλησή, Be'fon, Hp} η ΆνΒξωπΐνη πάλιν ’ΑνΒξωπΐνη' ίο 
πλην τ(Βεωμένη διά την (ΐνωσιν. Τδτο καν Teas ενεξ·
7&ms y ινωσκετομ. Ανω τοΐνυν Θελήσει* Ένίξγeictj τβ
όνο», χαΒω* xpj δυω Φυσ&δ ·ν τω Χςιςω- 
(*)ΐλων δε xpj κατ’ άμφω tccs Θελήσεις , κατ αμφοοτβ 

τ as ’Evt̂ yeos ν ενεξ̂ /ων, &s o αυτό* ό ΒεάνΒξωτres, 15 
μη ί<βαςάμενος ets ©<-ov ΐδικως, xpj ep ‘'ΑνΒξωπον ιδικως ’ 
ccfts ets άμεξΐςως υπάρχων Θεός xpj ’’ΑνΒξωπος ων ο αυ
τοί’ τ  αυτόν δ' άπεόν Θεό* xpj Άνηξ. *θΒεν Βεανδξίκην 
Ένεξγειαν ο άπων  ̂ 8 σύγχυτΛ τα*·, φυτικοί* 'Evepyeiais 
etT^yayev * ά&ά την eis άκξον αυτών παξεζησεν ένωσα, 20 
K5W το τεΒεωδδομ την άνΒξωπΐνψ ’Evt̂ yetav. ν£1σπεξ γάξ 
iv Χξι~ω λ» τϊ}ί ti ωσεως η άνΒξοοπΐνη τεΒέωτο φυσά * 
8Τ» « Θίλ»ισ<ί o-uvrfStWo xpj η 'Eveqy&a. Αιό
xpj τεςχτΗξγβντος αυτχ τοίς Befools ενεξγημασι τα άν· 
Βξω τικά σννεζευγνυτο' κοόκ των άνΒξώπικων ενέργημά· 25 
τ»ν, λο'γ», δηλονότι, κρ} άφησ up} των τα'ΰτων ou ©f0- 
σημάομ πξοεβutvov. ΚαΒάπεξ Σιδηξϋ τμητικζ πυροΒεν- 
tos κομ τεμνοντοε χομ kouovtos ev ταυτω, χρ} η τομή με
τά της καύσεως yινετομ, κρ} η καυσις άχωξίςό* hi τη* 
τομής' χρ} η των δυω ενεξγ&ων συνίξομη, τό ενιοάον ά- 3° 
σφίξει ταύταις 8  κατά φυσιν, άΧλά καΒ'ειωσιν. Ό τοΙ· 
vw Βεα\ δξιχην φησας 'ΕνερΥ^αν, διά μεν της ενικής σΐξο- 
φοξχς τό τάε δυω Έι εξγάαε εν είνομ τ% συ\ελευσ&, κρί 
μη διακεκξί&ομ ταυτας πξαγμοοτικως άστ ά&ηλων δεδτ,· 
λοοκεν. ’Ey δε τω β7Γ«ν Θεανδξικην, Betuv δηλονότι xpl 3ί 
άνδξικψ\ τό των Ένκξγειων τη φύσει διάφοξον, κρ} μ(Τ»

την



Λόγος πε?\ Πι&ως. 1 *7
τψ ενοοσιν eSet̂ sv. *>Aftsooc fie δύω τ/να AjAai'Tcff Τ8 της 
Έ.νεξγάας ονόματος. Ένέςγ&α γάξ φυσική εςη η της 
βνοικύσης τη φύσει δυναμεως στζόβχσις, etc εςγπ τηό: 
εκπληςωσιν' ητις εν τω eie(yc*v εχ& τό άιομ, καΒως 

5 δυνάμις εν τω σιεφυκένομ Key dvvoeSaj. Αεγετομ σιάλη 
Έν^ν«α Key η τΰ efytt εκσιληςωσκ-, αυτό τό ενεςγητόν  ̂
ό τΰ πράγματος άποτελεσμός, η σιςαξις αυτή. Τΰτο 
δη το δευτεςον σημαηόμενον της ’Ενεξγείας σΐξοσαςμοςεον 
τη θεανδζίκη. θεανΒξωσίΰ yccj> ύσιάξχοντος τΰ  Χ(·<?5, 

ίο Key πάσα στςά ι̂ς αυτζθεανΒςωσίικη Key θεανδξικη. Τό 
δ' 8 Τω λΐγειν 8  φε?& σύγχυση tcus Ενεςγείαις rats φυ
σικούς, ciftk ενα ncy τον αυτόν etvey διασαφά τόν ενεςγΰν- 
τα  κομ Βεϊκωϊ x&j άνΒξωπίκως* ire τα Βάα κατά θεόν, 
"ΑνΒςωπος γάξ* **Te κατά’’ ΑνΒςωσιον τά άνΒςωστι\α, 

15 θεός γάζ. 'ίΐσαύτως κ& ό μίαν φύση άξηκωί τ 8 Θε8 
Aoy8 σεσαςκωμένην, 8μιας φύσει»ς τόν Κυςΐον {δογμάτι
σε. Το γάξ σεσαςκωμένην πς^&άς, την τααύτην άνά- 
λεν υπόνοιαν. Έ.τεξ» γας tj τΰ Λόγΰ φύση-, ηγΰν ό Βάα, 
Key ίτέςα σιάλη η της Σαςκός, ήτοι η άνΒξωπικη συι εκ- 

3 Ο δοχικως, ετεςον Βέλη μα της Betas φύσεω:, Key ετεςον 
της άνΒςωσίικης. θέλημα δε την Βέλησιν λεγομεν αυτήν 
την δύναμη την Βελητιχην, ητις ε Τι Βελημα φυσικόν. Το 
τοΐνυν της άνΒξωττΙνης Βελημα φύσεως, ό Κ<ιξιος σιςοσλα- 
βόμενος, ney Βεωσας αύτό, διετηςησεν, οπές ην κατά

2 5 φύση άνΒςωσηνον. Κey τδτο σιαςαςηοομ Βΰλόμε' os ενας-
γως, άσελΒων ets οΐκον εν το7ς μέςεσι Τύςΰ Key Σ/daW, 
άδενα ηΒελησε γνωνομ, κ& κκ ηδυιηΒη λαΒάν * οικονομι
κούς γάξ Βελησας λ«5 «ν, 8 δεδύνητο, διδάσκων ημάς διά 
των σι μαγμάτων αύτων οτι της άνΒςοοσιΙνης Βελημα φυ- 

30 σεως τό ά<Βενες, ό σι#ν<&ενηε 8 κ άσιεδοχίμασεν, ά%ύ 8σιω- 
δως ωκ&ωσατο κ& αυτό, την η μετράν ολην φύση μετά 
•πάντων των κατά φύση, άναλαβάν.
J\eysroy μεν ζν θέλημα στςοηγΰμενωί η θελησις, η tic 

(?ι Βελημα φυσικόν, ως δεδύλωτομ. Αέγετομ γάζ
3 S θέλημα Kgy αυτό τό Βελητόν, όσιες εν άνΒξωσιοίς «?ϊν

ύποτακίικόν, η τό αυτό σιάση τη φύσα σΐξοσόν. Til
Η 3 (**ν
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μϊγ γάξ τωνΆνΒξωποον, το ιδιάζ&ν τνχΐν τεΒελητα{, Τω 
If, το πχξ%ησιάζε&αι' κ#  τω μιν, το γεηπον&ν * τω 
If, το ναυτίϊλεΒομ' xgf αλλω πάλιν aXbo τ< κατα γν». 
j^v f?/. ITc^ax/f I? τω αυτά Κ&4 όνι άάφύξον xgj uAo- 
Tf uXbo το Βελητόν. Καλάτομ If re toiStcv υποτακίι- $ 
κβν Βέλημχ γνωμίηον. Τοιγαξ8ν c Κυξιος, επά Ιυα> φυ- 

ωμολόγητομ, Ιυα> κεκίη&ομ Hgy Κ λίματα  πι^εΰετομ 
φυσικά, Βάόν τε άνΒξωπινον’ ηγνν Δυνάμας $ύω 
Βελητιηάς, άλληλων ίιχφεξάσας τω λόγω της φυσεωε. 
Έπά I? μιας υπο^άσεως εγνωτα], σφαλεξόν άπάν ?Vau*|® 
τ S ό'ιάφοξχ Βελύματα γνωμικά. Το γάξ Βελιητόν έν, ort 
ygf e Βέλων ets' της άνΒξωπικης avrS Θελησεως πξός 
τό civ.etQV Βέλη τον κινημένης, ore tSto Ty Being Θέλησα 
ccvrt, Βελητόν y,v' nsfj ?φ’ οσον ην Βελητόν.
Λ-Ύ&  $  της Γνώμης λεγομενης, (Αέγετομ γάξ Γνώμη j j  

χτμ η άπλως $οπη πξός τό Βελητόν, ως ε^όγως yi· 
νομενη ncy μετά γνωσεως εν το/? λογ/κοΤί. A eyeτομ Γνώ
μη xj# η >’κ ίτξοββλευσεως η$ί κξίσεως πεξί τι άάΒεσις.') 
Ουκ άσφχλες η Γνώμην, η Θέλημα γνωμιχόν άπάν επί Τ8  
Χξι^8 , κατά τό της Γνώμης $εντεξον σημαινομενον, Ι α  a ο 
τό cvvetc-xys&otj τέτοις την άγνοιαν. Εϊ γχς no} την 
tcyvoZattv ό Κυξιος φυσιν άνέλαβεν^ ecXb.cc των Β&ων αύ· 
χημάτων ταυτη μετέ$ωκε. Κα/ ψ η τ£  Κυςΐ8  Ψυχή, πά
σαν έχασα Σοφίαν Beiav, άμα I? ηομ αν,Βξωπικην, πά
σαν γνωσιν, των γεγονότων, των 0νΤων, των έσομένων, a ̂  
8  φυσά, 8  χάξιτι' Ι α  If την πξός χυτόν τον μόνον Σο- 
φόν, ngfj πάντα ηομ πξό της αυτών γενεσεως άόότα 
πξοοϋωνίως naB'‘Τ ποϊασιν Ενοχήν. Π,οΙχς §ν εχξ%£εν αυτή 
BeAwij Τίνος Των μετά την BaAijV, ή πάντα γινωσΥχσ» 
καΒως εφαμεν; F il ποτέ π&νωντα τον Κυςιον *λΒ&ν jo  
γεγξχτι\»ι πξός Σνηην καξπόν έχασαν, e* άξ& §υξη· 
ση τί εν αυτή, η&} 8% ενξεν β  μη φύΧ^α, καθ’ υπόνοιαν 
ό ταατος τ 3  λόγ8  χημχτίσμος, χ,αΒως αν υπενόησεν 'ίσως 
ό την αυτ8  πξός την Σνκην κατώων ελευσιν, μη μεν. tot 
τον της Οικονομίας λόγον «Ιίί . . Τ m γάξ άν »ςατ τον τυ- 35 
χόντων ηγνοηΒη τό πξόδηλον} επά up] χομξός Συκαν

ύ*
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Ζκ ην’ ά?λ' ως αν ο τό παν ϊχύων, ivi&fyrretf κοιτά και- 
ςόν, on μη μόνον εχα fue ŷiT/xjjv δυναμιν, α?λχγεκ&} 
τιμωξητικην, cos &7ίες ε$ελοι λογά μόνω rZs ςαυξω- 
cuvtus άπο£ηξχν&, τ>}ν ττ«ναν ^  την πξός την Συκην 

5 g'Afuaiv πξοηγύμενα τίΒησι της τοιαυτης *νδά%εως ο Σο
φοί- ηομ ΦιλάνΒξωπος. Διά tot τ«το ^  οτα^α re &ω$ός 
»ί πάνα, πξώίας Ζσης. Κα$»ί· τε$ελητο τοιγαξβν η 
πςός τ>)ν Συκην άφιζις, ωσαύτως ηομ »ί πεξί τ 8  Ααζάξΐί 
πενσις οποί τ?θ«το Κοινών εκείνος, κομ άτι παξχπλη- 

ιο  σιον, «κ άγνοιας, α’Λ’ Οικονομίας ngij ττξοσφόξϋ σνγκχτα- 
βάσεως. Κατα' ν gy το Jeurî ov τί/f Γv»/w»js· »<W της 
Ylooeuehsois σημαινόμενον, tire Γνώμην, Ζτε Ώξοαίξεσιν 
αποιμεν αν *τγ< τ* Κατα de το πξωτον ηςμ κατα
Γνώμην Θ«* τό Jf τ/ ώαοτεπξάχΒομ φαμεν * τ£τ εςι $ε- 

Ι$λητον τω ©εω ηομ άιτοδεκίον το πξαχΒεν, ως «  λεγοι- 
μ?ν τον Δαβίδ βεβασιλευκενομ κατά Γνώμην ©ε$' κομ 
ΓΙςοοαξετκος μεν ο τά ©εΖ Αόγος, ϊΐξοαίξετικόν δε το 
Πνεύμα το άγιον άξητομ.
A  tov Ζν εξευνα&ομ την λεζιν εν απασνί , «  πλάω δηλο'ι 

2ο τ 5  ενός, Κ2/ μρτ’ ffujef/vea* τύς Koybs πξοβαίν&ν 
πξός τα δη>\8 μενα· Πο/λη γάξ η εκ της ομωνυμίας άπά- 
tjt* KW wfaTos· αυτή τξόπος εν τοΊς σοφίσμασιν. Ου- 
τω τοι ηομ το Θεός ονομα ngy το "Αν§ξωπος y ποτέ μεν 
Φυοτιν σημαίνει, ποτέ δε 'Ύπό^ασιν. ‘Η δε ©εότης ωσαύ- 

2 $τως ηομ η 'Ανβςωποτης, φυσιν ocei μόνην, α&' Ζπστε η$μ 
'Ύπόςασιν. Τό δε Χξιΐός, ΤσΤοτασιν $ηλο7 συνΒετον, εκ 
©εότητοε τε η&} Άν&ξωπότητος. Κοί/ το Χξίσμχ μεν 
η Θεότης, η ’ΑνΒξωπότης $ε τό χζΐ&εν. Χςίσιν όε νοητέον* 
την ολα τ«  χςίσματος «V ολον το' χξκβεν Πεξιχωξησιν. 

30 O ut» γα« αν είη τό την χξίσιν $ε$εγμένον ταίς uXr&eicus 
ολον Χςιςόν. Τό γάξ επ&τολαίωε χρ&εν, εκ μεςαε̂  Χξ*

> <?ον, α^λ’ ύχ όλικως, *θΒεν & ό'ε κυξίως χξΐΐον.  ̂ Δ »  Βα
σιλείς τε ηομ 'Αξχιεξ&ς τω ελοάω χξιόμενοε, κ<# την im- 
νόλαιον δεχόμενοι χξίσιν, 8  κυξίως Χξιϊοί * ΕI δε η Χάξις 

3 5 «£■ β  ά^ος .διά τδ Χξίσματος, α^λ' έδε πάλιν κυξίως Χξΐ-
ςοί. Χάξπι γ ά ξ , επίκηξοι. Μόνος τοίνυν ο Κυξίος

Η 4 κυξίως

Λόγος πζξ>1 Π&ως.



Nw/$0(?8 tSΒ)εμμι$8 Aoycg nsgl Ufesag.
γ.υξίωο Χξΐ~ο<\ *&ϊ ckcs di ολα x&f b χάξιτι, r ?  Si
y. # § '  ‘ T ’7 i w « v  ' S v < w < r < *  n r · /  Χξπός.
'P '  St Θεός crc â: σημαίΐα μεν h&j το ποιητινάν *&{ To 

$νμίί$ϊψν.<.\\ Θ «ι(X1 yci" re noirimj, y&j §ε·ις c 7*οήι· 
ca«λ ^ ^ A c r ^ y  r-£ χίχ/ της beccrmrjs ενεξγήας (s) 5 
7τ&ζο'stirmov* Ka) c e u : y ; 6<> τίν μηπω γενομενων  ̂ ως 

' νκ οφν Υμένων &εατης t%<y c Θεο*’·> εφοςός τε των ο\οον 
α,τΜ^ηιπΚωϊ . Πάντων Se των ονομάτων οιγ.&οτεξον τω 
*Λν«ί%« ^  'Afret-̂ co Η&4 Παξκγωγα Των ποτέ μη οντων, 
το, *S1 ' ι cT< τε ctet h i μονοί αυτός, h&i on πηγή τ£  «- 
votj μονοί αυτοί * ά «  τούτα  Κνςιος a^f αλϊΐ&ωε ων
μονός αυτοί.

10

TS



lai

Ta αύτ8 περί Άρετνίς Άσκησεως.
τν  πξωτη κ$μ ΰέυτεξαν νμίν υπόμνηση πςο- 
εκΙίΒημι τοΊς κλνξονομοις της όντως ζωής * ως 

ποίσης απεΜηγμένοις Βνητότητος, άφωσίωμέ· 
νοις σε τω ο.τι, οια τα τα  μη οντα παντα 

καταλιπείν, αποτηναί τε της όλης όλοτελως ματαιότ*j- 
10 τος. 'Επά γαζ^Εςγα Πίςεως εςημχ, η#} Πίςις *Εξγων 

χωξίς, οία νεκζά·> ζωήν τω κεκίημενω παξαχάν αχ \κί* 
νωντομ, πεξ) τα οξΒα Δόγματός εν επίτομη προόιαλα* 
Ιίων, εικότως naf πεξι της οξΰης Πξαξεως τον αυτόν Τξο· 
π ον επι&αλαβειν α κατωκνησα. Ύην μεν αν πληςεςατην 

15 υφηγητή εν άμφοΊν εκ των κοινών Μυςηπίλων της Χάζι* 
τος εχετε. Πλί?ν ηομ αυτός εξγον πνευματικής ςοξγης 
εκτελων, τα της Σωτηζίχς αίτια καΒ' οσον οΤοντε ποίσης 
ύποτυπωσεως πξοεκΒ&νομ πζο̂ ξημομ-, βςαχ&άν τινα των 
αναγκαίων εγνω&ομ ποιάμενος υπαγόρευση.

2 ο τα άνΒξωπα 'ψυχή, μήτε πζό τα Σώματος ολως υπάς·
ζασα, μήτε μην μετά το σώμα κομ υςεξογενως, ά/λά 

συναντάτε κομ μετ' αυτα, (καν το μεν έκτης τετζακίύος 
συντεΒειΧομ της ςαχιακης, η ανωτεξαςασίας τετυχηκε.) 
λογική παξηκίομ ηομ νοεξά κομ αυτεξασίως Βελητικη,η$μ αυ·

3 5 τεζασΐως ενεςγητικη, K&j ηγεμονική κ&άΒάνατος, κατά·
κίνα κ&}καΒ' ομοίωση γεγονυΊα τα κΐίσαντος' κατ' εικόνα 
ίιάτό άξχικόν, k%B' ομοίωση ως ομοία&ομ <£)εω, κατά τοίυ* 
νατόν, πεφυκυια Α« των 'Αξετων. Ά?λα ταυτα μεν ίάιαί· 
τα τα  της τα άνΒξωπα Ψυχής.. Τ πεζευκίομ όε ταύτυ Η&ζ 

30 το }ΕπιΒυμητΐκον κμμ Θυμικον, οζεκίικομ ΔυναμειςΚ&ί 
τοϊς άλογοις Ζωοις κοινά}. Πλην καν τάτοις ίιενηνοχι των 
άλογων τό λογικόν 2 ωον ο *ΑνΒξωπος. *Οτι τά  μεν, υπο 
της οξϊζεως άγετομ, tcv ηγεμόνα Λόγον Ιντός άκ εχοντα. 
Το όε λογικόν Ζωον άγεη ΰυνατομ τάς ίξΐ£&ς, ως Δ$γι· 

35 κοντέ Κ$μ "Ηγεμονικόν, κομ χ̂ άΒομ  ̂ ταΰταις ως βάλε· 
τομ, οτε, η$μ οποί, κ&ίφ' οσον, ως Αυτοζασιον. Ha·

Η 5 **
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»
»>

act γάς οςεξις Hey όςμη κ& ττςάξις, εν αΰτεζΗσιότηΤι y/- 
yfr«/, K9̂  ΰςχονται υπό τη λόγπ, το, rs Θυμικόν ngj 
*ΕπιΒυμητικον ’ κ&{ TK-iBovToci τω λόγω κατά Βάον Be· 
σμον φυσικοί?. Διό xcy της Ψυχή? ro μεν απλώς λογι· 
κον, τό πως λογικόν ’ ηγπν ως λόγω επιπειΒές' ΤΗτεςι 5
το μεν-, πσιωόως λογικόν' το $ε, κανά μεΒεξιν. ^Ω,σσες 
επ) των ίυω Φωςηςων ίςιν ιοάν' Ο μεν γάς αυτών οΐκ.ο- 
Βεν φωτ^νος ♦ Key φωτιςικός ’ ο όέ γε κατ επεισαγοογην.
*Αεςομιγες γάς εχων το σωμοο κ& ζοφεςόν, εκ τ 3  μβίζο- 
νος άσδέχετομ τας αυγάς, και γίνετα) Key hto? φωτοα- ίο  
$ης. ‘'Οταν 8ε ε£ Αντιφςάζ εως της γης κωλυοιτο κα- 
τ χυγάζαΒαι, φωτός εϊεςημενος ευςίσκεται * Κο£ ποτέ μεν 
ολικως εκλείπει το φαεινόν εζαυτπ, ποτέ όέ μεςικως πςός 
λόγον της 'Αντιφςάξεως. ΟΖτω τοι Key Το ηγεμονικόν 
ev τη τ 2  άνΒςωππ Ψυχή φύσει λογικόν ύπαςχει Hsy νοε· 15 
ς'ον* το 0' ύποβεβηκός άνπν Key αλογον. Θέσει Se πως 
γίνεroy Key αυτό λογο&όέs τε Key νοοειόες. *Οτε μεν rot 
παςά τη ΰπεςέχοντος, τας λογικάς τε Key νοεςάς ε/&άμ· 
ψεις Η όέχοιτο, της γεηςάς Αιατειχιζκσης Key ύλοχαξΗς 
πςοοαςέσεως, την άλογίαν euBiit επιόείκνυσι, Key κΐηνω- 
$ως υπό των όςέζεων άγεται πςός μέτςον της κατάπςοαί· 
ξεσιν υλοχαςίας noy γεηςότητος. Διό πάσαν σπϋόην «£“ 
βελτΐωσιν Πςοαιςέσεωε εισάγειν άναγκαιότατον. ΥΙςοα*· 
ςέσεως γάς ευ έχπσης, άτταν KUTo^Bercy χςη~όν, έλεπν 
τος Θβ«* χωςΐς γάς αύτπ, κχΒως φησιν αυτός, η όυνα· 2 5 
ταί τις ποΐήσαι ad\'v.
\~[ςοσευχη τοιγχςπν πςοηγπμενον αίτιον παντός κατος- 

Βήματος. Αίυτη γάς έπισπάται τω πςοσευχομένω 
τον ελεον τη Θρ»· Πςοσευχη $έ έζιν ομιλία ν£ πςός 
Θεόν δεητικό, Πέφυκε ό' αυτή μη μόνον εν τεταγμενοις 3 9  
χοαςοίς, αλλά Key συνεχώς έπιτελε*S}cy κατά πάσαν 
ωξαν, εςγαζομενων, τςεφομενων, η Key αϊληλοις ομιλάν, 
των ημών. Ουτω Kjy όννατίν, κ& κατά πάντα λυσιτε* 
λέ^χτον το αοιαλείπίως πςoσευχsS$cy· 
β<.λτ/κτοί/ όε ΙΙςοχΐςεσις, πςωτον μεν έκ τη πάμπαν rrs 35 

των άβελτέςων άπΐχε<Β<χι συνανχςςοφί]ς. Αυτή γάς
ενΐησι
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όνίησι τή1 τδ το7ς άξημενοις εν&ατςίβοντος την μί· 
μη<τιν τδ v.uym λαΒςη&ν, ωαπες τινχ Βχνχτηφόξον Ιόν· 
ΕΤτα μεγχλην όϊόωσι Ttj πξοαιςεσεί $οπην π^ις το ‘Ayα· 
θον, το $ιηνεκως φες&ν εν λογινμω τάς Βεοφιλάς εξγα- 

5 αίας των λαμφαντων εν όσιοτητι\ κςμ μ free πάοης άτε- 
ν/£«ν επιμελάας Trees' τα  τί?? ’Afff»?? παζχόείγμχτα. 
Τό fti'v &ν αττο των fάΒυμων εχκλίνειν όλοχεξως, roes 
χυτών ομιλίας άποςυγάν, «£%»; βελτιωσεως, οτ/ τΤ££ βί 
τούτοι γομ μονον οξωμενοι, οτοΛόν τ>)ν λυμην ενιενομ πε- 

ίοφυγ.ασι, roue επιβεπεσιν «<τ $χΒυμ!αν φυχοάς. To όβ 
νοεξως H&f συνΛαγ«ν τόϊς νηφ8σιν, «« τ5  τα οτρ̂ Ι αυ
τών Ιςοςύμενα Λα ιμελετης ποιά&ομ, λ/αν επωφε
λές· ’ΑΛα' ταυτα μεν ως πξόόηλα Λα βξχχυλογίας 
επηλΒομεν·

ι 5 Κ«τα/Λαθωμ?ν το λοιπον τ) τδ ’Ανθ̂ ωττί* το εςγον ε~'ιν, 
8 καθ’ ο γεωςγικός δτο?» κ ναυτ/κό?, κ τέχνης ολοος 

άόημων τίνος, «Λ α  καθ’ ο ’ Ανθ(> ωττοί·. Το ftf ν δν απλώς 
ζψ , φοάνετομ κοινόν maf κ#/ το?? ΦυτοΤί. Zj? γο^ k#  
ταυτα τρεφόμενα ηομ αυξανόμενα, πφός Ss κομ yενιητι- 

20 κης 8-λ ε~εςημενα όυνάμεως. Το ό οά&ητικως ζ$ν, Ηομ 
καθ’ ĉ jjv γ.ινά<Βομ, « «τ ’ επιθυμίαν οξίγεΒομ, Ksff
Βυμόν, κοινά ζωω παντϊ· Λείπετομ το/νυν ‘ΑνΒξωπ8 ερ- 
yov maf καθ’ ο ’’ΑνΒςωπος το μετά λογ8 ζ%ν· Επά οβ 
πχ\τα%8 διχφεςε* τό άπλως ενεςγ&ν, ηομ ro ft/ ενεξγπν ’ 

3 5 &«Φ*ζθΐ αν κgif το άπλως μετά λότ/8 ζνν, χομ τό ευ με
τά  λόγ8 ζ$ν. Τδ μεν δν άπλως ’ΑνΒςωπΗ εςγον ε<ςι, ro 
άπλωςμετάλόγ8 ζ$ν. Τδ $ε Σπ8$οα8, το Ευ μετά λογβ 
Z#y.· Λογικόν γάς ζωον ό άνΒξωπος ηομ μετά λόγ8 πά
να πξάξις αΰτδ» Α Λ  ότε μεν άπλανως π£prlot το 

30 ’Αγαθόν, ότε όε πεπλανημειως το μη αγαθόν, ως αγα
θόν ενεςγά· ΠοΛακ/? ίε ηομ τό μη ayaBov οϊόεν, ο τι 
δκ αγαθόν, «Λ ’ εκ φαύλης πξοοαζόσεως πςατ}& αυτό. 
'Ενίοτε όε 8κ αγαπά πξάτΊαν αυτό, αΛ^ υπο μοχ&ηςχς 
συνηΒάχς αγόμενος, πςάτΊε* αυτό, εςινότε ngtf εναυΤω
τά  πράτ%η> καταγινωσκων αυτδ. ΙΙοτό όε πςατιων το 
» Λ  ν » >α ^ ..λ «*μΑ/Λ<< 1̂  *Λ«τ-35
Λγαθό)·, δκ α «  άπλημμελως Η& καΒως if* πςάτ-

* τ «
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ret τό'Αγαθόν. 1  Sro i? fa  ro μη ζην «υτον δι ολβ κατά
τελείαν 'Αρετήν xcy άνόθεντον·
ΧξΥ) τοίνυν διαλαβειν πες) 'Αςετηε, η tic εκ τδ αψτη  

κατά φυσιν etvcef την κλησιν είληχε. Είη δ' άν μάλ· 
λον εκ τδ άίζ&ν έτωε, ηγβν ΰψδν άληθωε τον κεκ]ημένον j  
ωνομασμένη· καθωε η Κακία το άντικείμενον εκ τδ κάτω 
κείθομ ποιάν. Ουσηεδν έν ημΊν Τξΐμεξ8ε τηε ψυχής, ngtf 
διαιρεμένης είετρ τό^Α^χον, ηομ το Αξχόμενον. ^Αρχον 
μεν htv εν αυτή κατά φυσιν το Λογικόν· 'Αρχομενον i i
τό 'Επιθυμητικόν χομ τό ®υμικόν. Εττ* δε των Φαύλων ιβ 
άρχει παρα φυσιν το ύποβεβηκόε, K9V κατακυ^υ» το 
χ«ξ>ον τδ χςάτίο' οε επικράτησης της άλόγ8 ζωηε. Επι 
μέντοι των Σπχόαίων φυλάτίετομ τό κατά φυσιν, K&j 
τδ %«ί·'ονοί· άρχει το κς&τίον πρεπόντωε, το Λογικόν. 
Τδπ> if καλντομ Η&{ Νοερόν χομ Διανοητικόν. Νοερόν ι $ 
μρν, οτοβν αυτό·&ρν άπλοάε έπιβολα7ε έντυγχάνη τοίενοη· 
τοΊε. Διανοητικόν it , οπότε διά κατεζετάσεωε voei χ$μ 
μαθησεωε-

μένχέσιε δκ εςι τιε ενυλοε, δθ’ ολωεπροσπά· 
θεία σώματοε, άμεσωε χςμ άχςόνωε τό Νοερόν tV/· a ο 

βάίλει τοΊε νοητοϊε, KPty καλάτομ Νδί fVfy«oo * hW 
Νδί 7rf»roff SiwfjrnKcr. Ke*/ καθάπες οφ/ε ομιλχσα 
τοιε ορατόϊε , δ δπτομ τδ Αίοόσκοντορ, ©τ< το if λ/dof 
Τυχόν f<yi, χομτόδε £ΰλον, η# ' α&.οτί των αίθητων' 
βλέπε* y ας χομ γινωσκει τι τύτων εκατόν. Ου τω χομ 2 5 
Νδί- επιβατών τοΊε νοητοΊε, δ χρηζε* διδασκαλίας τινόε 
άε την αυτών κατανόησιν. 'Ε\αργωε yap uirru καθορά.
Δ<ο η#/ καλωίτ υιρητομ τοιε αρχαιοιε, av β7Τε(> 0 \|/<f tv 
τω Σωματι, τδτο Κδί εν Ψυχή. Τδτο ftev δν εν τοΊε ΰπε- 
ςαναβι-βηκόσι την άά&ησιν. 3°
’ ]̂ V o'f if β'ον {’w  ΰλ<κωτ^0£·, κρδ πςομηθβια σώματος, 

i»«voijr<K«. i^fyel τό της Ψυχηε Λογικόν, ^  Διάνοια 
Kgcj δυνάμα Νδί οιομάζετομ- Διάνοια μεν, εκ τδ λ«τ<- 
νοί όίδ νο«ν, χομ διά μεσοτήτων τινων H&f μεταβάσεων 
ivt(;yeivi α?λ δ πξωτωε ευθυε χωςιε μεςισμπ. Δυνάμει 35 

, ωε μη TQ 8 σΐα συνδξομον επιδεικνύμενον την ενίφ
γειαν



y««v καΒως φυσεως, υλικα7ί eir rero Key σωματι· 
Y.cus επισκοτησεσι κωλυομενον. Δυνάμενον μέντοι κατά 
πςοβχσιν * το y.ctTcc πςωτχς επιβολάί εςγον υ*>εςως επι
τελών, Key από τ 3  δυνάμε* Key άτελώς «ρ το ενεςγεία 

5 πςοϊενομ, Key τελ&ως $icc ζητήσεων Key άνιχνευσεως * έτι 
τ ε τ 8  εκ Μασκαλιας φωτός, Key τηςεζωΒεν οδηγίας KSH 
$&£εω ς. Οϋχ ετεςος γας ο δυνάμει NSt' τω λόγω της άσΐας 
παςα τον ενεςγ&οο Ν5ν ’ α?λ' ets N£f ό αυτό: ό'ιαφοςοτςό- 
7t8e rots ενεςγ&οος, πςός την σσ8 ίην η την ο̂ύΒυμΐαν των 

ΙΟ κεκτημενων ποιημένος. ,
fĴ 5ro <ϊη τό της Ψυχής ΰιανοιίμενον* πες) μεν τά  καθ’ο* 

λ8  KCM ΰπες χι&ησιν ενίιατςίβον, Σοφίαν τε κατος* 
Βο7 Key Έπιςημην, Key NSf Βεωςητικός KXf Διάνοια λεγε- 
rctf‘ Πες) $ε τά  καΒ' έκανα καταγινόμενον Key πςακίά,

1 πςακίικός KSff Λογισμοί ονομάζεται ι κ&1 Φςόνη-
ffιν άπαςτΐζν, Key οί αΰττ,ς τα : ά/λας πςακίικάς Αςε- 
rcce. Οτε μεν γάς την των οντων Γνώσιν πεςισκοπη, Βεω·
ςητιχώς ενεςγώ * οτε ίε την των συμφεςόντων τω άνΒςω· 
πω, πςός τό ευ μετά λίγκ ζην, ευςεσιν ποιώτομ , πςά·

20 £ιν επιτελώ. Τέλος $ε Τ8 Θεωςητικκ ή ΛληΒειχ’ τ8 
ΠςακΙικκ $ε τό ‘ΑγαΒόν. τϋτ εςιν η Άςετη.
Ύεασαςες J5 παςαίείοντα^ γενικοί} πεςιληπΊικα) πα

σών Άςετοί} πςακίικοί}' Δικαιοσύνη, Σωφροσύνη, Αν- 
$ξ!α, Key Φςόνησις. Ύπεςεχει των u/λων η Φςο·

2 5 νησις. *Αςχη γάς ε<ίι πασών πςακίικών Αςετών. Οτι
KSy Τ8 ύπεςίχοντος καΒέςηκεν ‘Αςετη " τ 5  Διανοητικά 
φημι KŜf τ* Λογ/ϊικχ' πςακίικη όε ’Αςετη. Θεωρη
τική γάς 'Αςετη τ5  Λογικκ Ttji Ψυχής η Σοφία εςιν, 
*Εϊεςγ&α 8σα πες) τά πάσης ύπεςανωκισμενα μεταβο-

3 ο λης. ‘Η Αε Φςόνησις πες) τά  πςακίά, εν οΐί αιςεσις
K$y φυγή κατά την ημών αύτε%8σιότητα· Κey γας
ίφ' ημ7ν εςιν αυτά πςαζοί Key W  πςαζθ{. Ταυτα όη 
KSy μεταβολής 8κ εκτός. Ποτέ γάςτό^ε συμφεςα'  ̂ πο·
τε ώ 8  συμφίςεΤ KSH w«(7< πάντα συμφίξαν ksH ωσα\τ 

3 $ τως άίυνατον.
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126

’ F V « δέ φρόνιμός έςιν ο δυνάμενός αςίςως βϋλευσα&ομ
· - *  \ V  «  « ·  »  λ  »  Λ ,  V  1» J /  < Ύ  ' Ν 'τα αυτω αγα&α, οι ων αν εχοι το εν γ.ατα αλη· 
Βακν ζΰν, ανάγκη την Φρόνησιν Ι'ξιν etiof μετοο λογΗ 
άληΒΖς·> περ) roc όντως άνΒρωπινα άγαΒά πρακίικην, 
δηλονότι ενρεηκην- Φρονήσεως γάρ εργον ευρίσκ&ν τι το $ 
'hyccSov, χ&μ τ) τό Κocv.cv, x&j Εϋλευ?ά)ομ πως τδ Ayoc· 
Sit μεν έπιτενζεταί, τό πονηρόν (he άποφυyq- Key αμ· 
φω γάρ ητε τδ ' AyaB8  επίτευξις, χομ η αποφυγή τδ 
KcexS, φςονήσεως κατορΒωματα. ί̂,Ισπερ if ο Άρχιτέ- 
χ]ων τοις οίκ.οδόμοις υφηγ&τομ το7ς ΰπ αυτόν, Tea της ίο 
δομησεως Τξόπχς αςχιν.ωετε χτμ διδασκαλικως-, 8τω χομ 
») φρόνησις των ά?λο)ν έξάρχ8 σαπρακ1ικων' Αρετών-, ταυ- 
τα*ς έπιτάτία τα δέοντα. Σοφίας it τις ΰταοΐον επίτρο
πος, τα  πάΒη κατέχει χομ σωφρονίζω ’ χομ ταυτην πα
ρασκευάζει τό ohetov εργον αθόρυβων' ποιάν. 'Εργον δε ιi 
Σοφίας g<j<v D Τνωσι* των οντων Hoc# oovrec «σ/ν tjlινζ*- 
σις των αρχών, έξ ων ή y νωσις * η θεωρία της άληΒείας 
X&f η Ευσέβεια. Συνεσις if καταγίνεται μεν χομ αυτή 
περ) τα πρακίίά, πλην καν τοΊς ΒεωςητικοΊς εύρΐσκετομ 
%ρησιμευ8σα. Ώΐίγάξ 8  χρήσιμον τό συνιένομ', ϊίερι μεν 2 0  
ΰν τοό μεγάλα χομ όλικωτερα των πρακίων, η Φρόνησις 
των όλων άρχιτεκίονΰσα πρακτικών 'Αρετών καταγίνεται. 
Ilffl if τα μικρά χομ μερικωτερα χ$μ καθ’ ημέραν, η Συ- 
νεσις. Συνετός γάρ έςιν ο δυνάμενος όρΒως περί Τ8 προ- 
r.etμένα βπλευσαι&ομ, χομ τό δέον γνωνομ χςμ συνιδάν οίκο- 2 5 
SfVTf, κοόκ των ίτίρωΒεν υφηγησεων χομ διατάξεων τό. 
κρίνομ καλώς τα λεγόμεν». Συνέσεως δε χομ Φςονησεωσ 
•ποιητικά, πολνπ&ρίχ, χ$μ προσευχή-, κομ αγάπησα 
τδ καλδ τ'ρ δη πρωτινόν.
JTI τοίνυν μετ’ έπιϊασίχς εν άληΒεί καςδίας διαΒέσει τα 3© 

π εξ) των σπαδαίων άνδξων ίςορύμενα σπευδομεν άναλέ- 
γε&ομ χιμ κατίχ&ν πα$ έαυτόίς, ΙσόμεΒα πορνικοί των 
•προς ευζωίαν άληΒη συμφερόντων ημΊν. Φρίνησις μεν ttv 
εκ τδ φέρων ονησιν η ωφέλειαν, άρητομ- Συνεσις δ' tv έκ 
τδ συνιενομ τον συνετόν « τ ’ &ν συνόρων-, «V γνωσιν άγειν, 35 
ΥχοταμανΒάνων τό χρήσιμον' ο δη χΒΗ αυτω τα συνιέντι

T£ olCtS περί ’Αρετές



Χ&4 λοιπόίς πξοε ωφέλειαtv. 'Evyας το7ς βλαπΊικοΤς, ζτ$ 
Σύνεσις 3τε Φζόνησις, αΑχ Πονηρά χιμ Δολιότης. ''Αν.ςων 
ie %ύω φευκίων 'Αφξοσννηςχςμ Ιΐονηςΐχς, Μεσάτης η φςό. 
νη σις' ctvTyre τη Φθόνησα k& χΑηλοις αντικειμένων' 

5 T9 μέν, ως Μεσότηπ χομ ως οαςετη κατχ φύσιν' χΑη· 
λοιν Sf, πάλιν ως άδηλων ποξξωτχτω Stsςηκόσιν, ‘Η 
Se Σύνεσις, Μεσάτης ’Ασυνεσίχς χομ Δολιοίητος, χρ} όμοιο- 
Τξοπος ή χντίΒεσις επίτε ταυτής χομ, πάσης Αςετης. 
Ai κακία/ γάς α) πα$ έκχτεξα της Μεσότητας, αντίΧειν- 

lOTOLf μεν, ως Κακία/ τη 'Αςετη, χομ <*>ς οόκςα τω μέσω. 
Διχ Sv την απ' άλλύλων ές τόσον άπόςασιν·» (το μεν γάς, 
’Έ Α«ψ /ϊ * τό S', 'Ύπεξβολή.) χομ χΑηλοις άντίκεητομ, 
φξονησις μέν αν Λξετή τ 9  Αoyî r/.S, κα&ώς έφχμεν. *Αν· 

$ξ!α τίίΘυμικΰ' Σωφροσύνη τ 3  Επιθυμητικά Up} τδ 
15 ®υμικ3 · Δικαιοσύνη κοινή τ5 ’Κπι^υμητικύ χ<μ τ 3 &υμι· 

Υ.3. Κα/ γχξ ο μη έπ&νμων των ετέξω $ιαφεξόντων, χομ 
Six tSto την πλεονεξίαν άποσειόμενος, Δίκαιος ’ ο, τβ 
μη ΤίςοσωποληπΊων έν τω ύικάζειν  ̂ μη τω άξέσκ&ν γοά· 
ςων, μη ύωξοις έφηοόμενος, Δίκαιος. 'Ωσαύτως ό λχ· 

3 θχων άςχειν χομ τόνπξοσλελυπηκότα μη αμυνόμενος, μήτε 
μην εν κςίσε* παςοςων αυτόν άΰικύμενον, μήτε μην εν Six· 
νομούς των κατ' αξίαν άποϊεςαμενον, μήτε μην έν λειτϋζ· 
γίαις παξχ το εικός βαςυνομενον' «Α* άπονέμων έν πχ· 
σιν αύτω τό κατάδηλον, χντιλυπησομ μη πςοαίξύμενος, 

35  Δίκαιος.
δικαιοσύνη Se χομ Σωφξοσύνη χομ Άνύξία, ως {ξ*Ε $ »  

κΊωμεναf χομ Ασκησεως, χομ ως τό τ 3  άν^ξωπα κο- 
σμύσομ ηΒος, τον τςόπον δηλονότι, την Siayooyriv, την 
αναςςοφην, άνομά&ησαν ηβικοί/· Γίάμπολυ yχ<> ό πξος 

30 αύτάς ενισμός είς την αύτωνσυμβχΑετα/ κΊησιν χομ πα· 
yicTKTX* χομ Toys πλείον, «  μη παν έξ ε&χς ές)ν Ιν 
αύταϊς.
Έ $ 0ς ya f Φύσα ίευτέξχ *&} λέγεται χομ γινωσχετα/. 

Διό Svi χα} των Τεχνών χαι των 'Επίσημων, ομ 'Αξε· 
35  τα) μονιμωτεξα/’ της αίεό Sttvtfγησβοος τω κατ' αύτάς 

ζωντι πξβξβνύσης [τ· ανεπίλ^ον. · Έν 'Αξετη μεν γχ {
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τω ανΒξούΤΤω Sicc παντ'ος $ ν  όποφ'.-ιλεται' κατα Se τας 
Τίχνως η&ι ταςΎπιςημας * v Sid παντός ο αν^ςωπος 
ίνεςγά· Τβ/νυν ό κατα τας 'λςετας Sw εκης εΒυμός, 
παςεχεί ταυταις το βίβαι-τατον. I Bet μίν '/«(· ν
το/, πόιω ποΑω *ψ, μ?/s?ij πνχ·$ rtj ’ 5
KliSacraf St KW$‘ fa'Ort'ia/ ςαότεςον ;’·.*< v.svrtf/ H#t η.χε· 
ςΐςεςον. Εκ μεν γας τη των σωμαην wv tolvotf κατα- 
φςονείν tiSovcov9 ngti rhtcov απέχε&α/, γινομε&α Σωψςο- 
νες. Γενόμενοι St μαΑον αυτών απίχ,ν^ομ Λ</·{ π λ ’ον Sv- 
ναμεΒα, των re φοβεςων καταφςονάν ε^ιζομενοι, Ηα} ίο 
υπ ο μίναν «υτα χαί φεςαν ytvvaίως, ccvS^oi γινόμενα. 
Γινόμενοι St, καταφςονητικωτεςον φεςειν ίχόομεν. \;!)εν 
Set πεποuoeZ&etf καλώς εκ νεοτητος. <£<y<r ra>v ijJevaiv 
Κ£θβΤ«ϊν, Χ&1 των λυπηςων κατενμεγε.^ειν.

" Q r t  μεν χντις των σωματικών qSovojv καΒυπεςτεςει, 15 
μάλιςα των Si αφής re κομ γευσεως, Σωφςων κα$ω- 

μολόγπτομ. Συμφονάίς St καί πεςιτάσεσιν αν&ςωτηκομς 
try rirldueveC) χτε φίβοις tvτ< προσδοκία σωματική κα· 
χωσεως $ε*λαινόμενος y fepeunccTis ων κρμ άπεςιχλόνη- 
τοε, Άνΰς&οε ίπεγ* ωΐομ. Κομ c μεν Σωφςων εκ τη Tti 20 
σωα φςονοόν κατωνομαςαμ σωον εχων κκαν το Φρόνημα, 
χ#} τοϊς ποικίλας τίίς η.'ονης $βλ*ασμασιν χόόλως εξα
πατώ μένος. Ο S' ‘i\vS( «of ix τη τα ανω Spuv ποοση- 
γοςευταμ τα  υψηλά όηλονοτι αταπανωτα, μη κα-
τακαμπίο ος τοϊς επεςχομενας ανιαςοϊς, ίίκτε τη ΰζ- 2 $ 
Ρενωπός Τις «να/ την ψυχήν κθ{ Suyxy εξ μόνος, ενΰαςσης-, 
ευμαθής, χομ ακαταγωνιςος' αναΑοϊωτος μενών tv τοας 
Των χοαςων αΑοιωσεσι, καν τώς των πςαγμοότων μετα-

Τ η olvtS περί 'Α ρ ε τ έ ς

πΊωσεσιν αμετάπίωτος * μητ tv όυσημεςιαις ΧΜ Surmpa-
γιομς κατα---- ----------------- -------- --------------------------
ΡΛΛξομείος,
γίομς καταπ'ηίΐων' μητ εν ευημεξίααxsHβνπξαγίαίςυπβ· 3<β

Ό & * * * ί  ^  τ *ν 'hvSqluv, νΕ£ιν εκ πςοαεςίσεως όξαηΤβ· 
κ»)ν κατα λόγον y πζός τχς υπες ~Aya& 8 κινουνΗς$ 

εν Υπομονή βεβαΐα των κατ α\&ςωπον «λyetvwv» Την 
Se Σωφροσύνην *Ε|<ν u v t v S o T o v  πες) r a t  σωματικας *lSo*$$  
ναςμετ' ός$2  λόγχ κατά Πςοϋάςεσιν. Μενότης η ’Ανόςιοε*

Δειλίας
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Δ «λ /»ί *#j 0 ? « W * ηΣαφρσάη, Μβσότης Ακολασίας
m  Ηλιφιοτητος. (# εκφυσεω:, η νοσήματος, (&κα·
κια γάς αυτή ' κομ y αςαπζοοαςβτος.) αϊλοί Trie εκ πςοαι-
ξεσβως· Οτε οητις τα  1\ξνα, τον Οτίνον, τον βννομον Γά-

$ μον, 8 κ εντωξννί&ίλην νπίξΦίισιν χγ) Νόμον μετ'αι$η-
σεως παςαιτοϊτο ψυχής * Μ  άναι&ητως, « τ ’ ζν αφςό·
νως αποςςίφοιτο μυσατΊόμένος, χομτχς αύτοίς χξωμίνχς
βόελυκίαςηγοϊτο,κώ άτίοτςοποάΰςποιοΊτο. Π^ίyuQηκη-
λι&ιος 8τος, ό μη ΤηνΦυσινειόως, όμη τον Νόμον τιμών ’ ω

ίο χ$μ Θ*οε επένευσεν ό της φίσεως Δημιχξγός, επάπες #
φάντες γζοοξΰσι τον λόγον της ΰψηλοτίξας Sixyayrie;)
>5 'Εγκζαταα, τ% Σωφροσύνη xsH γειτνιάζει χμΐ νποβΐ»
βήκε. Σωφξων μεν γάς ίςιν ό φανλαις ηόονοάς άφξο*
απόλαβες εΚΛίν.ησαντοςτν λίγα, κμΙ πάσαν άποκςχσαμί·
ν# σταζά Koyov προσβολήν. ’Εγκρατής 2e fetv ο το/αν-

* roue μεν ηίονοάς ενοχλημένος* άντιβοάνων ό'ε χομ κςατων%
ΧΜ μη εκνικωμενος, ϊίχων τον οςΒόν Λόγον, χμ} ό'ι αυτ8
τΐζοε τόσωφςονικόν επε*γομενος. 'ile η 'Εγκςάτεια πζός
την Σωφροσύνην, η Καξτβξία πςός την Avfyiuv. Ο μεν γάζ

_ ̂  'Λvfoeiok’ της εν Κοσμώ όυχερείας άνωσης ε&όγως ύπερο· 
3 0 ·* ** / <»,. ' · / > ~ J ' * ι λ' »ξοο, η$Η χοαςει μα?λον εγκνςσας ανιαςοιςόια το αγαθόν

ό όε Καςτεςιχος, βιάζεται μεν, avBhctTotf όε, μη τταζα-
συ^ηνομτοάς άν^ξωνίνοχς νεζιςάσεσιν άγ ;ιζόμενος. ός·
βότητι λόγ8  πείρων εαυτόν εγκαξτβξάν tcTff oc-tvete* η
'Ακρασια της 'Εγκράτειας ιόΐως αντίθετος.,,Μμί η Μαλ*

J ΰακοτης της Καξτεξοτητος- Γ α/λα ο ακςα roue υτίο[ύι·
β  ηχείκειαις ττξος rue υπεξεχπαας, κοινά*

^άττετομ 7tt$l Δικαιοσύνης «7Τ«ν Ετ?« ytv Δίκαιος ο <·* 
στ.ξοαίξΐσεως όι αυτό τό ’Ayu$oy 0iY.ato7t^ayav * εκ τ« 

30 όίχα ό'ε το όϊχομον etgKTOj, Αχαιόν ως άνοστοι τις ον, η 
Δικαιοσύνη, τα όΐχα ημ) Τ8  ισ8  τυγχάνει διανεμητική· 
Το "ίσον όε ιοητόον κατ’ avuhoylw., Μ Kara ποσότητα· 
Τό γάξ '’ίσον πογότψι, ττζοόι&ως ανισον, Έ.Ι γοοζτιί 
Τω φοΡΚων άζΐω, τ$  μηφολων άττονε>μοι ΤΟ ϊιτον *Λ·

3$ τ« ποσον, ανισότητα μάΆον κ& άψκίαν εττοίησεν· Δ<*
" I Κ tuo·



xeueffvvt) τοίννν πξοαίςεηκή κατά τον ofoov Λβ-
ycv, τδ κατ' ά£ίαν πα^εκίική- Ajxeuoavtt] <5ε κυρίως χομ 
πξάτω: ή τελ&α xu&&nxεν Άςετή * χαΒ' ήν ττο̂ ί?·. ngsf 
μεγάληο τήε άναρξήνεωε &£i&Totj εν Teas ίεξάΐί Γξαφάίε 
ό Aixcuos ι ο φυλαζ ολ8  τδ Nc/w», τδ yeyξαμμε*8 $ή% 
Hgj τδ φυσ/xS ι τα>ν όμο/cov συγγενών χομ τδ αυτδ 
σκοττδ. Γεγςαμμένοε Νομοί, ow Εντολα}τδ»?μετί(>8 Νο
μοθετώ Hgy βασιλεωε Χξ&8 . Φυσικο'ί Νομοί, οτε τβ 
καθΐ^ον Ικββςτώ? τ<δν τ ϊ̂  ψνχ^ε μβςων λασάζοπο *■ 
τω μεν Αογω, το Αξχικόν χομ Βασιλικον* τω Se Θυμω, |$ 
το Στςατηγκόν, χομ πeόε τον Αυτοκ^τβ^α ίο^υφο ι̂κον, 
καθωί «ν εκ«νοί επιτάτίοι κοοΒυπηξετικόν, οικείων τβ χομ 
άίλοτςίων σφαλμάτων ΐ3Γε£ελευ*ικ£ χξΠματΙζοντι, Αοο 
tijv πςόε τον λόγον υπακοψ * «τι μεν %αυνον φςόνχμα 
χομ οos 8  <ί« καταπεσίίωκόε, οιβγάξσντί K# συντβνβντι * ι j  
•πάσαν $ε τυραννικήν εττανα^ασιν χαταβά/koiTt ’ βίαν 
Ζπν8  βιαίούί εζοάξοντι * Τξοφήε λίχνον εφεσιν μετ αν· 
ςηξίαε άναχαντίζονη * συν απειλή ό'ε μείζονι βςάσοε ός· 
γης άποκφομενω παξάλογον' ’Αλαζονείαν nga τύφον 
«ττο^απ/ζονηχμ} λωχοντΓ Δο|θμαν/αν φαυλίζοντι, χ$μ 20 
συν μνκϊηςισμω χομ χλευ% κατά, το πςοσηκον ύπεξοξί· 
ζοντι' %έσιν την πξόε tijv σάξκα γενναΐωε εκκόπΊοντι, 
XSH πάσαν βμδ κίνηση άτοπον εμβς&ωε ήξεμίζοντι. 
Ταυθ’ 8τωε όπότ εχοι. Tjf Ετηθυμ/α πςοσείη το μό· 
vus αςχε&ομ χομ μη «ντιτ«ν«ν ολωί, «&,’ ύττ«κ«ν κα- a 5 
τοί πάντα χ$μ ττείθεαθα/· Τδτο y«£ ταΰτη κατάλληλον 
η Κξατι^εΰπσα τότε τω άνβξωπω ζωή· Τι γάς το ενβ- 
χλϊίσον, ένθα το τοιδτον άςμοοιοότατον εύςίσκοιτο Δ/κοαον 5

toc πά§ηχομ πεφςιχε, πάντα.κατ^πίηχε ■> πάντα  
ϊιαπεφωνηκεν. Αυτή Αικοϋοσΰνη τά  μάλιςχ xgej ό TOfXTO· 3Ο 
Τξόπώί <$ίΰίΚ8μενο£ i εντελέςατοε AIkouos·

Δικαιοσύνη tftiw^uy/uewi TOtfyfViHewi* ?τισ ev- 
&εωξάτα( Δίχνομαά.» Συνα&άγμασε, Κξίσεση’ εν 

π act ίίκοαοπ^αγά τήτοιε ό κχ τ ’ ’AffTijv πξοχίξημΐνα 3 5 
βι$ν' ip Διανομβασ ττα^χοον ίκά^ω το πξόσ άζίαν' εν

Συναλ’
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Συνα&άγμασι πλεονεξίαν μ* πςοσιίμβνο:, α λ 'η 3η κόκ 
των chetoov επιοι^ύ:' 80lv γας απόΑυσιν' εν Κςίσεσι τ 8:  
Νομ8 :  μετ επιείκεια: τηςων. Επιεική: ί'εςιν ο το* Νό
μον εκλαμβανόμενο: πςο: το συμπαΒε:·> καΒ' ίσον οΊόν τε, 

5 χω forts παςχνομαν, 8  τόσον τω γξόμματι πςοσέχων, 
όσον Τω Τ8  ΝομοΒ ετ8  σΚοπω, συγγνωμονικό: μετά vt/vt- 
χια : γινόμενο: * ωςε μη τό κακόν λαμβάνει* εκ τη: συγ
γνώμη: ]%υν* Οψύμ όε κατά tStoV τον λόγο* είςη&φ 
KStf τό t μη y!i>8 Δίκαιο: πολύ' τω χξψομ τον Δικα^ην 

Ιο τό ακξιβοΜκαιΰν μικςόν υπεκκλίνονταt μετ όξΒζ λόγ8  
νευ&ν πζό: τό φιλανΒξώπόν*

* £ » «  It τό* ηΒικην γηωσκομεν 'Αςετην Ήεξ\ λυττα: νσαν 
HStf ηόονα:, otyvcetv 8  όό* τό* οντω: ‘ΗΪόνην * 8  Τη* 

1$ βεβνλον λέγω άτιμο*» την κίηνωίη H&f άλογον■> Αλ
λα την ε%.ογο* κ&\ ανΒξόπω τω κατ εικόνα Βόα* επι- 
πξεπη  ̂ την τίμίανH&f ιεζάνΉόονην* ητι: αόιχςάτω: Τω 
Σπ80οάω παςεπεΤύμ* Τα γχ(> όόονων. υπεξάνωκι- 
<9 α/, κομ των λυπημών υπεςη^Βομ, Βαυμα^όί τινα: ο 

20 πςό: Τ8Τ αυτό πεφΒακω:, βεβαιότατα: καξσrSraf
Toe: ηόονοό:* *θΒεν ό κατ 'Αρετήν βίο:·, όμολογκμενω: 
μεΒ’ Ή&νη: χληΒ8 :· Η* γα£ 8  μεΒ’ Ήόονη:, όόε γ§ 
κατ Άςετην* Ό γά ς  τω όικαιοπςχγόίν μη χοίρων, 8 Δί
καιό:, «  ngtj πςχτΊεΐ όιολ8  Το όΐκαίον’ ό/λ' 8 $ε Σωφξωνί 

2$ό μή τη τ;ων σωματικόν* ηόονων επιγαννύμενο: άστοχη, 
καν ται: αυτών πυκνοί: πςόωσελχσεσιν άήτΊνΤό: μενών* 
Ουτ αυ ’Ανός&ο: ο μή Ttu: ha τό καλόν υποφο^αά των 
αλγεινών γεγηΒω:* Ανόςόο: Hot] γόξ gvMvo: fciv ό τη 
συ^οΐα των όυχεςων χπεςιΤξεπΊο: κχΒεςω:, ωσσεζΤΐί 

J0 πΰςγο: Τε^οΤΧΤύ: *> ΚοίνΤευΒεν αγοϊλιωμενύ: μη τι: 
ανάλγητο: αν, u&cc γεννάόα: κ#/ βεβηκω:* ΟυΤο: £όε 
Τιμαίς, η χ?λ.6ΐ: Τισιν χνΒξωπινοι: ΒυμηζεσΙ χαυνωΒησέ* 
ται* μένει <Γ ό αυτό: έπ) πόσοι:tou:  ε* βίω μεΤαβολαί:* 
Ηόονη τοίνυν συνεζευκΙοΐι,κοοΒόπε  ̂όιοσεσαφηίόί^ ό̂ κατ όξ* 

i$ Βόν λόγον ive^yifv πζοαίζίσεί'ΑχαΒόν ̂  όίαύτό όητα το 
ΑγαΒον, μη πλημμελω: t μη κατ οίνογκην ι μό οια
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ΐ3* Τβ Λυτέ πεξ>1 Ά^τ/ίς
μην, μη δΐ επαοον. *Οθεν ci τη: Ευσεβάα: 'Αγωνι-otf 
πολύτροπα: ιδέαις ύβρεων κυκλωμένοι χ&4 κολάσεων, του: 
άτιμΐαι: εςέφοντο, τοι: βασάνοι: ένετρύφων, H&f ok κα· 
κΗργοι πικρω: χνοαςαμενοι συν άνεκλαλητω χαζοί της 
παρύσης ζωής μεθίςαντο. of τητο Sri τό κατ' 'Αρετήν j
ηδύ τε ngj χάριεν, κ&{ το πάντοτε χαίρειν εν Κυρία τείνει'
Xgj 8τω δυνατόν πληρϊί&ομ το τοιϋτον παράγγελμα· Το 
μεν §ν κατ’ 'Αρετήν ‘Ηδυ, κμ} Κυρίως ‘Ησυ.
Ί *  δέ τη Σωματοςηδεα, καν τοΊς κακώς διακ&μένοι: ηδεα

δοκοΐη, πλην τοί: ύγιοάνπσι τα  τη: ψυχής Α'κθηΤηρια το 
ΤΗναντίον φαίνεται' κ&ι οί ταύτα μεταδκύκοντε:·, πί$ω  
τη ηδέο: άπεπλανηθησαν. ‘Ηδύ τω Χοίρω βόρβορο:, χ#} 
τω διεφθαρμένα σαρκό: τιδονη. Λογικά δέ ζωω χομ πά- 
%οντι κακώς, ό κχτ'Αρετην βίο: ηδύτατο:' καν υπό τι- 
νων δνσφημοΊτο, χομ ποΤλων η χ&{ πάντων ό την 'Αρετήν 15 
μετιων, Ηκ άν έπιςραφοίη δυσφημιάν, άδ' ανθρώπινες 
εποάνας ό Σπαδαίο: περισκοπήστε, προ: μόνον όρων τ "  Α
γαθόν , Key διά τΗτ αυτό πάντα δξων. ύΟ: δ' ανίατος 
κακηγοράμενο:, η μη τιμώμενο: άχΒεraf, σκιάν κατέχει 
κά{ όίδωλον ’Αρετή:, αυτήν δέ την αλήθειαν Η&{ την άσίανίο 
άφνρητομ.

εοσαρών ό Ησων tv τη ψυχή γενικών αρετών i etvaf λέ
γονται καν τω σωματι τέασαρες. προ:  Φξονη-

νιν Ευακθησίχ, γνωσις ευ έχασα xty αυτή, πάσης εν σω· 
μάτι προεζάρχΗσα πράξεως. ‘£1:  προ: 'Ανδρίαν ‘Ρώμη, 3 5 
τη:  σωματικά: πόνπ: ευμαραχ  ύποφέρϋσα. ‘ϋί* προς 
Σωφροσύνην Κά&,ο:, των όλων μορίων τη Σώμαroe to 
σωον εχόντων χ& άριςον, κατά Τε μέγεθος χ& %ημ* Hsti 
χροιάν, κ& την προς άίληλα σύνθεση· ‘i l f  πρός Δι
καιοσύνην 'Ύγιάχ' ore δη τό άνάλογον έκάςω τάνΧυμων^ 
εν τ% Κράσα διαφυλάτίοιτο. Διο xgj κατά συνεπίυγμέ- 
νας υπόγραφα:, Φξόνησί: fan Ενακθησία Ψυχή:· Άν- 
δρία, ‘Ρώμη ψιρ$:. Σωφροσύνη, Κάΐ&ο: ψνχη:· Αι- 
χοαοσύιη, ‘Τγιείαψυχης. νΟθεν ό τέτων έςερημένοι, ΗΤο: 
ανοώθητο:, η δυσοά&ητος·, άνίχυρος, οοχιςο:, νόσο>*$5 
δέκατο:*.



Δ <0' ^  dmatlew ooya v̂ «V rjjv κίηση των 'Aft-
των, Ίνα f<»i κατα rev KeV/twv rarev φατνοΙμεΒ» etov 

’Εκίζωματα· Κατ' εκάνον δε rev a «  μενοντα, το άπεά- 
fxpSocf ®S8, καΒάπεςάγη nvd βδελυγματα κληςω· 

ςσοάμεΒα. Τοις γ.αλοϊς ηΒεσιν ΐνασκητωμεν, φεςεπον^ντες 
εν πάσι τοϊς δυχεξεσι tear άί&ησιν. Tloftol γάζ τον ός· 
Βον εχοντες Aoyov hW μιτητον ηγάμενα χ 'ο κακόν, « ί  αυ
τό φέρονται v&j κατολιΒοάνασιν, εζ εΒων πονηξων. lieu- 
δαγωγιftsovTViv Αϊ&ηπν, πλωτόν την ̂ Οξασιν, ωςε τ «

ίοάζ-χομένας, ηδη δ ε κ τ έ ς  πξοιόντας άς'Αςετην μηdveu- 
δως «?  πξοσωπον καΒοξάν ’ τ 8 το Aj φυλακίικόν, ra
re Λ) Kpy σεμνοπξεπε:· 'Ασεμνολογίοο πάσα, μήτε λε~ 
γί&ω μίτε άκαί«8ω. K«y y«$> έννοιαν άσεμνοπξαζΐας ε»1ιμ 
mv ' ά)λά ν&ι κχΒ αυτήν σεμνοί: άνδςάσιν απόβλητος 

I 5 Κί# ~υ<Υντί τω Θ?ω.
Τ ο  Ψευδός εκ ra Διχβόλα *■ μά&ον δ' αυτοί ο Διάβολοί·

Ε; y«£ Χ(?ι~ό: « το ψίυλί πάντως ο 'Αν·
Τίκείμενο:. *0 Βεν μηδε γινωσκοιτο τόι: M«5 ijr«7f  τ£ 
Χςιτχ, τβ7ί· τί?ί άληΒεία: Βεςαπευτοΰ:. Έξοςιςέον των 

20 σωζομενοον τό της απώλεια: πα?αάτιον. Άπολά: y«£ „  
πάντα: τη:  λαλ'ζντα: το φενδο:, εν Ώνευματι φησιν „  
ο πςοφητη: πξό: τον Θεόν. ’Ολεθροί »j Καταλ/α, 
άττωτεος ο τχυτη χξωμενο:. * Το'ν καταλαλ$ντα yaf „  
φ ί^  λ α ^ α  τονπλησίον «t/ra, rarer εζεδίωκον· Το /u>/ „  

* 5  ομνΰ&ν ολω: επιτάτίει μεν ο Δεσπότης, οάδεσιμα: δε κα- 
Βι,ά τ*ί φυλά'τίοντχς. Εύτςαπελietf ηομ Fελαασμοι
της ασκητικής άπεληλά&ωσαν κοσμιότητος. Ύαυτα γαζ 
παιζόντων *cp)παίζόμενων,άλά a (ma^ovTccv επιτήδευμα- 
τα. *ΐόδοον. 'ζϊκίμω*, Μυ̂ οον, κ̂ μ των όμοιων a Trio

'S ο σιτεον τάς ευωδία:· ΠεςιτΙά γάξ τά  τααυτα n& «Aoya 
δξέζεως πξοκλητικά *), H&f rcls αποτοίζαμενοις dveketa 
Xgjj καταχνώσεω: χζια* Καζυκάας βξοομάτων ηομ λι- 
πχζότητας, Hffj πεμμάτων γλυκάτητας, στομάτων

I 3 «βυ*
35  *) *Εκ]ης πεζ^ατικδ: 7<r«i των υττ’ αυτον srfflτα τβ/αυ-

τοέ άχολιχς k&j πχξαχξίσεως ό Πατίξ τόΛτα λίγα.
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ri Svrnree  ̂οσον χξη φρύγ&ν τον Άσχητιjv δκ ε<?ιν άπ£ν, 
Ουίε y#(> yty όνοι μεν, ΐν έ<&!ωμρν, <νοο πινοομεν' ecA.’ <ν«6 
τ«5 δ· 'Κξετομς άς ίόζαν τδ πβποηικότος ημ»ς ίιαλάμ- 
•χωμεν, ΤςεφόμεΒα M&j κατ' ανάγκην, '/ν’ >5μα3ν
x«ra πξαξίν n&j $εωςΐαν συντηςοΊτο ζωη, Si c« ^  ye- 5 
y  όν«μεγ.
^ζβεφν δν μόνοιο ημάς w  Tfe<£>>jv οί£κ«$9 «/ τοΓ-τ συντκ^· 

TocoTi ωσαυτωί- ^  « ί  σκεπήν τδ Σοόμα-τοί. Διόπες κΐΐ των ινωμάτων επιλεκίέον τα  μαλχιtcf,
Τ̂ ν ^©«κν άνΒμξά rt·, n&f ^ίλβοντχ. Φιλοκοσμίχς iq 

τδτο *0/ Ματβ^ότιιτοί ’ ?AA’ «ν τδναντ/ον ^/f^y/Lcf- 
να π,εξιβλητiov, tj μην εκ πο&ων τεμμαχΐοον σ\>ντρΒ&μί- 
νατε ngf συνε^χμμένμ. Τδτο y « f  άλαζονβίας κομ ύπο- 
κξίσεαΰΐ, ωασεξ κομ το τγ\ν yev&xSa τηλ«ν, ^  «Τ* «Α© 
το? τοΤί ί^μ/κοΤί πχντχι ngj άσκητομς πξξπωδεγατοιν συν· I$ 
ώίργοντί Αι πάντων S' άκξότητες απρεπείς τε Κ& σφα* 
λεξομ- Τ® ye f*W ivSorxTco nctf eoAe πξό παντςς πεξιβό- 
Acuw, cow Τ£#%υτ*?©ν<> τοσύτω τοϊς άγωνιζομίνοις ncfif 
χ^ΐΐσιμάτεξογ, ωβπεξ Ευνη σκληζά, τςοφης evSetoo, βξχ- 
%υτί)ί νΎπν8 ·, τά&χ τοί Σάξχα πάζο\ τοο χομ χα· 30 
λ*νδΐ"Γ« το T«vr«f φςνχγμα , tj)v αλογον φο^αν 
άνα^^οντα. Πολι) το επίβαλον της Αφη(' πο&ηοίεό· 
τοη x&f τη? ά ί μύτην παξαφυλακκ· *θΒεν συντετηξημί- 
νφν οίνδξφν î tv άπΙχε&οη των πςός χ&ηλχς π^οσεγγίτ 
σμων, ngy μη rw  άγοίπην Siot πξθ£·φχύσεφν εΒέλ&ν εν- % $ 
^nvycSot/. Κοί/ yo f̂ $κ Ολίγοι Sice τ 8  κατά 0«V όηΒεν 
αγαπάν κθ̂  κοιΒάπες Sta τίνος ^ελεατος
το γης ύδονης αγκιγςον άσαρκίσαντο, Τον θάνατον 
ίί  άβαλίοος ελ(€$ν$ς επεαπάταντο. Δ<ο β»υτ«ν 
Idwpv ταί δκ άναγχοάοος πζός ά/^ηλα Βνιζθΐς irec- 3?
«̂<τητ?ον ίκαρον οσυ ΰίηα,μις, κ«ν «’? ^κ^»ν Y$ij τμ  Ι*υ- 

τον cczrci&ftotv κμτοοντήσχντα. Tore y « f  χξ&α μάλον». 
cap κ& μάζονν ό φθονβί, άγόύνος μάζονος, μ#} τδ τον 
μον& σάζαν ζαμπόν επιχμλά^ομ πςός acvynv Si 
μονφίξμς εντενξεοος. IToAoTs· y«(> fv άπαΒείοο &μ/§*· 3(  

e«cj(f?v τί\3)ρμ μομ 7?ο$\$ν ίμκξυψν ειτι·
ΦΜ*
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συμβίβηχεν ufyov, Aet δη το λοιπον ημίν Tαπανοφςοσυ· 
W  hW » ιΨ*μ  , W  τ ζ  πξοοξά&ομ τ °ν Κάξιαν /αυτα* 
t\007tl0\ διά 7ICC\t0s,

Jf πξοδηλ ω: εζ άναΒνμιάσεως yu^oc ο 'Εγχ£φχ- 
5 Aoj- βοίξυνόμενος, χάξον εμποιεί χ$μ χξόνιον vv?«7jMffV, 

πεξίαΐξετέον  ̂τα  out tot, βξωμάτων παχύτητας, oho· 
ποσΐας, χαμ άναπ κυσ&ς οωμχτιχάς. Ταυ τα <yaf 
μοοκξχε υπνχς επάγασι, κ# νζφιν πεξιαΐξ8σι> χμ) τ ζ  
σα(>κί ταξαχάς χομ χλύδωνας επεγάξπσι, τον ημί· 

ΐοτεξον χκ εωσι vtv άνχγε<8 ομ πξός Θεόν. ΘαυμασΙως 
βν όίξητομ Κ9Ϊ άξ'^ως τό τον άχωνιζόμενον, μη το μεν» 
το <Γ, £♦ τα πάντα δ' άπλως εγχξατεύειΒομ. Σαξχόί 
yx? evy.TccSetoc, τχλοαπωςια ψυχής. *0 σον <Γ ο εχίός 19 
^Αν ξ̂οοπος φ&άξετομ, τοσζτον ό εντός uvaveSraf, χατά ”  

15 το' λογ<ον,
Έ  χλκοί· JIf δξΧςηξΜ h  τ 3  Ανμινξγζ δεδομένος ημίν πξός 

εμπαΒη πάσαν οξεζιν ό Θυμός. Ε< τοίνυν ε&όγως τό· 
τω χξησοάμε&α, χομ λοαμπ χξατησομεν, χομ γατξός, 
νην8  τε βάξος άποσ&σδμεΒα τω Θυμω, χ$μ σχιςΙημάτων 

2θπωλιχων χαταχυςιεύσομεν ·> χομ αυτήν την πξός τον πλη
σίον οςγην η μηνιν εχδιάζομιν Λα Θυμζ, τό χοανότχ- 
τον. ΕΊτις ασφαλώς (Βέλα τχυτχ yνωνομ τ ζ  πάξοο
yvaiTeruf. Αύναμις ψυχής τό Θυμοαίες πξός άποτξο- 
πήν των τχαξοό Βόλησιν, κςμ πξός άμυνάν τω» εναντιν»

2 5 μόνων όξμητιν.η. Τ ό ό' Έπιΰυμητιχόν, Αυναμις Ψυχής XSH
αυτό, πξός όιχάωσιν των χατά Βόλησιν, χομ άπολαυσιν 
των ίφετων δ^εξτιχη * τα Λ? ταυταις άντιχάμενα, παξα 
βύλησιν εφετά το7ς τό διακριτικόν vyiouvxσι' τοό χαΒαξως 
(yct£) Y\Uot χομ διαπαντός, ων 8% απΊετομ μωμος, 8 Κ «*%υ- 

$ Ο νητις, 8  μετά μέλος (χατά Β λ̂ σ̂/ν.) Ενχντιόμενα Si ασι τ  a 
πξός 'Κζετην εμποίιτιν.ά. Πάντων δη των τοιύτων εναντια
μάτων, πάσης τε χαχΐχς ο ε&ογος Θυμός άνομξεπχος. Πςος 
τΰτον δη τον σκοπόν υποτεΒαβομ δοχα̂  χομ τό τό\> Θυμόν 
ημίν &νομ χατά μόν8  τζ  *0φεως. *1 να δηλονότι παν υφεζ·

3 5 τιον τ ζ  Ψυχή πά$ος άποδιωχοιτο f TV τ3  Θυμ3  σύντονα
φ°§<$· Τ< V*f *Aywtv ιζ eiv&(onriv$ Θνμζ τω Σατ»ν·>

I 4  **
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13 6 Τ£ ctt/rS 7Γ̂ 1 ’Aferifc

Λ /κη r i  τα 9jra5 >j μετά σφο^ςότητος ε£ ημών aVfAau- 
veSotfy κρμ τα ί λυναμβ? εκβίνχ, λ’ ων εκςςατευβί καθ' η
μών ijV7ac&a/> χα/ <̂ α7Γ£τβυ«ν «β τ>?ϊ ήμετέςας επιτιμη- 
σεως, Μηποτε λ' es τδτο, *£/ τ«ν κατα τϊ?ί Λύπ^ί Έμ- 
βςΐαγιτιν ωσχτός τ<να Trailftav ψπς,ακίον ο Σωτης ημών $
7τξζτ&νε χομ KaS>jy»jr>?i. Δ.’ αποπομπής ενός α&αβλη- 
Τ8  πάθχς ύπο$(*κνύς, όπως χςη χομ ημάς μετ» σφοίςas 
ίζμης τοίς πάθεσιν άντιφέςε&ομ, χ$μ κατ’ αυτών οξγί- 
ζε&ομ Ηομ ταςάτΊε&ομ, χομ οΤον εχφοβ&ν αυτά χομ άπο- 
τξί παν συν « 7r«Ay. ΤΙ */άς εχςνζεν αυτός εμβςιμα&ομ, ΙΟ 
Hg) ταςαγμον ολω; εμφΜναν εν έαυτω, νευματι το παν 
ίχίιων φεξ&ν οποί χτμ ΐίαλοιτο;
'J 'i  τοίιυν Θυμοαάχς Ιμπαύααν πάσαν άποσοβχντος in 

της Ψυχρής, ετιτε συντω'Επιθυμχτικω τus ηθικάς 
‘Αξtrees άτοικίζφτος ivuvTjj, λα της rS λογικά κατά 15 
τιίν Φοόνησιν νψηγησεως, το οάσιωτατον τέλος επετομ.
Το <Γ ε̂ ι το κατά ποίσαν άςίςην πςά^ιν απάνω, χςμ ηίέως 
ενεξΓ/8μ(νψ τον 'Ανθξωπον ζ̂ ν* τό θαυμα^όν άθλον των 
προΜησαμέιων κόπων tv ’Aρετυ. Τδτο όεπάσιν άνθςω·- Γ ' ι * >Α ι « ' r ν  _ποις τοις μη πεπηςωμενοις πςςς Αζετην υπ α ξζομ όυνατομ, 2 0  

λα Μχθησεως, λ  Έθισμ#, λ  Επιμελάας, λα Φεξεπο- 
ylas cos α?ητ<μ> Τδτβ;· ζησετομ τον τρόπον ό φίλων αλη
θώς εαυτόν. Ο λ' κατα tus Κοκότας έΒελων ζην ηόονάς-, 
εμΐσν,σεχομ άπεκίψωίεν εαυτόν.

Α  -τΊης $ε της Φιλαυτίας γινωσκομΑης, της μεν, ονΤως. 3 5 
Tits Sty λοκδντ̂ ς·, χομ κατα τ#? πολλές. Φιλαυτο? 

μεν αληθώς έςιν ό φίλων εαυτόν εμπαθως, ό φιλόφνχος,
« γ #ν φιλόζωος, ό φιλόπςωτόςτε χομ φίλαςχος· ό ποίσαν 
σωματικήν άπολ*νσιν χομ πασαν άνθξωπίνψ τιμήν ελ- , 
κωι Ας εαυτόν, χομ πάντα πςάτϊων $νεκεν ίαυΤ2 . Πάλιν * 
Ιπά Κω χομ Λόγω των α/Ααν ζωων ^ενψόχαμεν. Νδτ 
ττα(>α τισι των άξχβαοτέζων Σοφών ό '’ΑνΒςωπος efojTOf, 
ΛΑ μ α) αυτός μ'ν ό Νδί* αυτδ $  το Σώμα* πες) αυτόν 
λ\ πΖνθ'οσΛ τω Τ%ς πεςιασίας όνο ματ ι π ςοσφυως πεςιά- 
λητπΊαμ ΎοΙννν Α γό νοξξόν αυτός, το &υμιΚον χμ} το 3 5

ΈτίΛ&υ-
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'Ε7ίι&νμητΐΥ.οΥ αύτα /ua^cv, αυτός. ‘Ο μεν fcv
Φίλαιίτος ως φίλων Εαυτόν, τ ν̂ vŵ av χ#/ λογικήν μ?~α- 
διώκει ζωήν. Ο $ ως φίλων τό εαυτα Φίλαυτος, τω αλο- 
γωτεξω χαξίζετομ της ψυχής. ’Ιδίως πα^ά τη Συνήθεια 

5 Φ/Λαυτοί ο Λί'Τα^σκοί·) icraf εκ τδ φιλάν το αυτα Κ ία
μα, κ«ν μοτχ$ηξόν άη, τχτ' hi <?<??y«y xg«/ πεξιεπ&ν tjrc- 
%ως, μεταπ&ιΒήνομ μηδαμώς ανεχόμενος. ‘Ο με\ 3ν 
άλογως φίλων εαυτόν, η το αύτα  Φίλαυτος, άτιμος. 
‘Ο cT e^oyas· φίλων αυτόν, φίλαυτος τίμιος. Ka?vc7r# 
<Γ«ν ο τοίϋτος Φίλαυτος, ηςμ ως τό φίλιον εν εαυτοί >̂ μ 
άςασίοςον, ηομ άξηνάίον πάντν κατως^ωκως' τα  μ*ν 
jjyf/wovoff vS πςονοαντος των νπ αυτόν μετά ποώδης νή- 
"ψεως ηομ οπαδός, κ̂ μ π^οσηκόντως αυτοί παιδαγωγαν- 
τός τε κομ φυ&μίζοντος ' των δ' αυ ετοίμως π&Βομειων 

15 τομϊ aure διατάξεσί τε ηομ ύφηγήσεσι, *&} ολοας όξμάίς 
όπομενων εφ' οις αν αυτοί άγοι δεσποτικωςτε ηομ κηδεμο
νικές. Karoo τάτας τής λόγας ή φιλαυτία ζηλωτή, ηιμ 
i Φίλαυτος εποαναμενος.
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a o E ‘ rc*vuv εποανετόν re χ$μ τίμιον τό φιλάν αυτόν αλη
θώς ως δεδήλωτομ, α καλόν άνομ τοιατον καλόν άκοι- 

νωνητον. Τάχα yάςαδε καλόν αν ειη συμφξατίόμενον 
Hi# ςενοχωςάμενον, μή μεντοι Ηξοχεομενον τε ηςμ μετε- 
χόμενον. Ου δε φιλάτις εαυτόν ασφαλώς, Ζτε μή κακα- 

3 5  ν8ς$ οΐς συντετακίομς -τον ομοιον τςοπον φιλά. Το γοίζ 
αυτόν μεν όλβιαν 'Κξεταις, άλογάν δε των συν αυτά της 
αυτήί εχόντων ενδεως οΤ̂ βιωσεως, ακ ασφαλαδ φιλίας 
της « ί  αυτόν, επειπεξ αδε τήδ 'Εντολής. Αγαπήσεις »  
γάξ φησι τόν πλησίον σα ως εαυτόν. Διο χ^ή κήδε&ομ τής »  

30 (τυνασκαμενας αδήλων ως εαυτών. Κομ ειτις ίσως σφα- 
λοιτό ποτέ κατά τι τα δέοντος, ύπόμιησιν Ποιά&ομ τύδ 
ίκανωτέςχς τα συνοίσοντος πξός αυτόν εν Πξαοτητι, το 
σφάλμα τ&ενταδ ύπ’ οψιν, ηεμ τήν διόξ&ωσιν επισπεύ
δοντας. Έλεγμω γάξ ελε /ζεις τόν πλησίον σα γίγξαπΊομ, « 

3 5  W  * λ̂ 'ψ̂  δί αυτόν άμαςτίαν. *Αμαξτάνα νοιγαςό? « 
όμολογαμενωδ ό εφησύχαζαν τόΐς άμαςτάνασ» '. ο, Τε <ί<*-
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ξον άληφως αρετής η&{ πάρ ίαυτω χατοΡυτΙαν, ηομ μη 
δ£χς εν σπχδη τΜ  χκ εχχσιν, ως οκνηρός όχλος ygj πονη
ρός χαταχρίνετομ, κ94 τοοτηρίαν εαυτω μονοτροπευόμενος, 
σωτηρίαν άπόΑυσι, Τω περιοςαν τον αδελφόν μη σωζό- 
μενον. *Oye μην εργοις τιμίοις εαυτόν τε πλχτίζων, yg/μ j 
πενομένοι* προσεπαρχων, άγοοΒός y&j πιςός, X&f ποΤλων 
brci&cs άντιδόσεων.

Ύοσχυτα κατ' επιτομήν άρηΒω περί * Αρετής ΐΐρακίικης 
ygj ΚαΒαρτικης. ΚαΒαρτιχη yap 8δεν Έτερον, η της ίο  

ΤΙραχίικης το άχρότατον' μεΒ'ψ »?Νοερά, μεΒ'ψ η Θεχρ- 
γικη. Ύεασαρας γάρ * Αρετής έδεσαν βοΒμίδας οι IΊα· 
λοαοί. Ανω Πρακίικης, Πολιτιχην, η κ$μ Μετριοπά- 
Beta, ygj ΚαΒορΙιΚην, την δη χομ 'ΑπάΒααν. Ανω τε 
θεωρητικής, Νοεράν η τχ άμιγχς χομ άσυνΒέτχ ηομ άλη- ι $ 
Β$ς ΆνΒρωπχ ζωη, χομ θεχργιχην, ητις ες)ν υπίρ^Αν- 
Βροοπον. At μεν yccp ηΒικομ 'Αρετομ xgof η Φρίνησκ, Αν- 
Βξώπχ άσίν Αρετομ τχ εκ Ψυχής συντεΒ&μένχ χομ Σώ
ματος. Τ« δ' άπλχ ΑνΒρωπχ χομ όντως, η κατά ν$ν 
ενέργεια καΒέςηχεν Αρετή, yg/μ το υπέρ ΑξεΤην Λυτόν ao 
hepyetv. *0τε δε χςμ αυτήν υπεραναβοάη Την φυσιν, χομ 
άδιαςάτως κοιΒ'οσον ο7όν τε τον Θεόν ενοπίρίζοιτο, τότε 
την ©εχργικήν 'Αρετήν εκ Βείας κληρχτομ χαριτόςτε κ§μ 
άγοοΒότητος, χ$μ ύπες '’ΑνΒρωπον ενεργά, χμ) υπέρ Ά ν- 
Βρωπον ζζ, θεός γεγονως τη μετοχή της Βείας ε&άμ- 
ψ «ν· Ου μην «V την ύπεςχσιον χσΐαν όπωσχν μεταβι- a $ 
βαζόμένος. Τέλος ΠρακΙικ^ς, άληΒης Ευζωία Η$μ Met- 
χαριότης * ην όρίζύντομ ψυχής ενέργειαν Κατ Αρετήν τε
λείαν εν Βίω τελ&ω, μεΒ' ηδονης άφευδχς* Βίος τέλειος,
*5 πάσα τχ  ’ΑνΒρωπχ ζωη. *ΑρεΤη τελεία, η όλότης των 
Αρετών. *0 γάρ άς την τοιχυτην Ευζωίαν χμ} Muxa-$a 
ξιότητα πεφΒακως , ενέργησα κατά πάσας τάς Αρετάς 
δνηδυτητιΒαυμαζη διά Βίχ παντός, {χεμνημένος Των διά 
την 'Αρετήν κόπων χ$μ πόνων αυτχ, χ$μ ης δί αυτών τετυ- 
χηκε διαγωγής εκ Βείας χρητότητες, όσων τε η& οίων 
όπάΒλων δίά imeortniv ελεον εσΰ ε̂ρον Τευζετομ, Βυμη- Μ

(εςάτην
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ξε^χΤην ειλιχξηως την «λχν εζα ζωήν. Κοινή των εν βΐω 
όν%ε?ων επισυμβαίη H&j πάλιν, πξο<&ηκη tSto γε- 
νοιτ’άν ωυτω της Αγα&ίφεως.

5 Π ? « " 3 β *  ^  φάμενοι τάς 'Αξετάς ενεξγειν τον Maxcc- 
ξιον * ενίξγHciv re την Μωκαξίότητω y.xroc πασών 

ςΐξηκότες avctf την 'Αξετην9 πεξ) των νατά πξαζιν erne- 
μεν Ά ξετων. ΪΙεξ) τχ Τέλχς γως της ΠςακΙιχ,ης εποιχ- 
με§ω τον λόγον* x&f της κοοτω πςωζεν ΙΛακαςιότητος. 

ίο  Η γοίξτοι <3)εωξΙω ποίσης Άςετης ύπεξανωχπομ Πξαχίι- 
χης, Χξανίατις χσω η#} ύπεξυφηλος, ενεξγείοο &εία κα
τά  δυναμιν άν&ζωπινην παζεμφεξης. ’Αδύνατον is συςη- 
vctf τωύτην χκ ίίσης Πξάζεως. >ΑΛ’ όταν η neoc&c ink- 
λε&είη βεβαίως χομ άσφοολως, η#) ως χκ ων εχοιτις 

I j  κξ&τΐόνως είπαν, x&j η κω^’ αυτήν ελ&οι Μωκαξίότης, 
Χοί&ει* φυσικω διαλάμπχσα, τότε χομ η Θεωξίω μετά 
πλείςης αγλαΐας επεξχετομ κ& φοαδςότητος, την. Πξά- 
%ιν οχημω ποΜ/μενη, η#) ταύτης έπιπξεπως επιβοάνχσα. 
0>εωξίω γαξ fciv ενεξγ&ω νοεςά, η#} η κατ’ αυτήν ζωη 

20 νοεξω ζωη* {δια τελείως κατοξΒχμόνη καΒάξσεως.) χομ 
παντός σαςκικχ φρονήματος απόΒεσις. Συμπαντα γάς 
τα  τόις σαξχικοίς εμφοανόμενα πο^ξωτατω* διά της χα~ 
$χ$ίκης ωποσκοξακίσας ο Θεωρητικός, πάσαν νλην 
εκίιναζάμενος ωσπεξττνα φόςτον wotxetcv * άχατ άδηλον, 

35 HSH οόπεριτίος* η μά/λον ωνλοο γεγονως* κχφως άνασι 
πςός &εον τη{ αύτζ μόνης εφιψενος λαμπξότητος χομ 
Βωυμω'πότητΟς. Τώίς Βείαις τοΐνυν άτξαποάς ε&ωμπό· 
μένος τε χ#{ φωτιζόμενος j χ& ον άγαΑιωμενος 
αγα/λίασιν, οσον ε/λάμπειΒομ συνατα/* μάΤλον επατείνα 

3 ο τηνεφεσιν. *Οσον Ξαντήν επιτείνει, π Χίον ε/λάμπετεμ. 
Αιό δη πασών %έσιν χ&) χόσμχ χ& Σώματος * XSH ζωής 
της εν γ% πωμπαν άπα^νησάμενοε, X&j πάντα πόΒον 
ολοΤελως συναγωγών «V Θεόν* χ$μ παξά &εω μενών 
η^ξασμένος διαπαντός 9 ®eoe yiveraf Hard μέ&εξίν x&f 

J5 ωντός* ημί από Της απλώς νοεβαε ενεςγ&αςτ* t&f ζωής* 
φΒάνπ πξός την ΒεΧξγικην* βα$μχς αμαβοεν ΪΑα*α·

ςιόττ,τεΐ-
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i4 o  T S  αντβ π φ  ’A f£τί$, 3&μ ΆσχΗοΐω?.

ξιότητοε· ^Ω,ακεξ ydg ΠζΧκΙίΚϊΐέ ακξότατον η Κα- 
betfraw' Ζτα> tT]s Θεούξητικηε αν.ξότατον ri (deXfytKr. 
Kctj koodoos Jf 7:ολιτο7ίξξ7ΐ^  ΙλξΡΤ'ή μετξίοτταΒϊΐ Teaet rev 
ταϋτψ κΐηζαcpevcv, if ^  yt κοί^αςσιε dπχ&η * παξαπλη- 
σίω£ f> \οεξ» μόνως αομ iStedrara oetKvvcnv ''Αν^ξωπον rev 5 
ίχβντα τ«υτψ. Kotj γχξ ’ AvfyooTics αλιχρικ}e reds
dhnS&cus 0 Nfr, ixlcsrivoi ίτεξότ)ires. 'Η ύέ ye @ε8ξ- 
yncr) ©?cy εργαζόμενη rev eis αυτήν χ,ιχταντησοητα, το Tέ
λος της civαβάσεωε $<Wiy «υτα, n& etvcq v&j ζ$ν% κρμ 
iveeyiiv ύπες *Αν§ξωπον· Ό  μίν &ν $td rns [lgcotJiXije 10 
εαυτόν cc7ret&ccvuri<ras Μακοίξιος. ‘Ο οέ x&j την Θεωξίαν 
&α rws παντεΚχς κχ$χςσΐω? ηςαίμενοε πςοσεπικίηϊα- 
&otf, H&j νοεζως ζζν·, eras ngy reAtoos μετά 0 * 5  τετοόχ-
Sou, *SH Χ<ζξ*Τί re&Z&etf· Μχχαςωτα,τος.

*8

Τω Σ υ ν τελ ε ί των*Ολι»y Θεω Χοίξιε, rS Τελ&ϊ χοόζίν.

$


